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Tutkielmassa tarkastellaan videopelin interaktiivisen tarinamuodon esittämää moraalista, pelaajaa osallistavaa 
keskustelua The Witcher 3: Wild Huntissa. Aineiston interaktiivinen muoto pakottaa pelaajan tekemään erilai-
sia valintoja. Näiden valintojen seuraukset vaikuttavat siihen, mihin ennalta käsikirjoitettuun suuntaan tarina 
haarautuu, sekä lopulta myös sen loppuratkaisuun. Tutkielma on rajautunut käsittelemään videopeliaineiston 
päälopetuksia, joita on kolme. Ne ovat asetettavissa keskinäiseen hierarkiaan. Aineiston osallistaessa pelaa-
jaa päätöksentekoon sekä moraaliseen reflektioon nämä lopetukset voidaan tulkita didaktisisiksi, sillä teksti 
ikään kuin palkitsee tarinan aikana tehdyistä moraalisesti hyvistä valinnoista ja rankaisee huonoista. 

Moraali on kokonaisuudessaan monimutkainen konsepti aineistossa, sillä esimerkiksi immersion eli tekstiin 
uppoutumisen kokemuksen merkitys vaikuttaa keskeisesti pelaajan rooliin ja valintoihin. Immersion eri muoto-
jen myötä pelaaja kiinnittyy tekstuaaliseen maailmaan ja voi esimerkiksi tuntea empatiaa tekstin sisäisiä hah-
moja kohtaan. Toisaalta pelillisten tavoitteiden, kuten voitonhalun, sekoittuminen muodostuviin tunnesiteisiin 
monimutkaistaa asetelmaa entisestään. 

Loppuratkaisuihin vaikuttavat kriittiset valinnat tehdään kolmen tietyn päätehtävän aikana, mutta kriittisten 
päätöksentekohetkien olemassaoloa ei tuoda pelaajalle millään tavalla esiin. Ne muistuttavat tavallisia, todel-
lisessakin elämässä koettuja ihmissuhteiden kanssakäymisiä, joissa moraalisen arvioinnin kohteeksi nousee 
vanhemmuussuhde, reaktioiden sovittaminen erilaisiin tilanteisiin sekä empatian osoittamisen merkitys. Li-
säksi joissain kriittisissä valinnoissa toimintaa ei ehdi reflektoimaan, sillä niissä on aikapaine vauhdittamassa 
päätöksentekoa. Toiminta on siis paikoin vaistonvaraista, jolloin aikaa toiminnan ja sen seurausten pohtimi-
selle ei juurikaan jää. Tällaisten tilanteiden voidaan jopa tulkita heijastelevan pelaajan omaa moraalia, joskin 
tilannetta monimutkaistaa esimerkiksi erilaisten pelillisten ja narratiivisten tavoitteiden sekoittuminen. 

Tutkielmassa aineiston moraalisesti kommentoivaa muotoa lähestytään interaktiivisuuden ja immersion 
teorioiden kautta, joiden tukena hyödynnetään kirjallisuuden ja moraalifilosofian yhteyttä tutkivia teorialähteitä. 
Tutkimuksesta voidaan päätellä, että pelaajalla on interaktiivisen tarinankerronnan perusluonteeseen liittyvä 
tekstiä muokkaava vaikutus, joka kytkeytyy vahvasti moraalitematiikkaan. Tekstin interaktiivisen ja immersiivi-
sen luonteen vuoksi moraalista muodostuu aineistossa teema, jonka reflektioon pelaaja joutuu aktiivisesti osal-
listumaan toiminnallisessa roolissa. 
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1 Johdanto 

Tutkielmassa perehdytään interaktiiviseen tarinamuotoon moraalisesta näkökulmasta. The 

Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red 2015) on interaktiivinen avoimen maailman roolipeli, 

joka pohjautuu Andrzej Sapkowskin romaaneihin. Tarinassa hirviöitä metsästävä Geralt jäljit-

tää pakomatkalla olevaa adoptoitua tytärtään Ciriä. Pelaaja ohjaa muutamaa takaumakoh-

tausta lukuun ottamatta Geraltia, jonka kautta tarina fokalisoidaan. Interaktiivinen muoto pa-

kottaa pelaajan tekemään erilaisia valintoja, joiden seuraukset vaikuttavat tarinan kulkuun ja 

sen loppuratkaisuun. Wild Huntille on käsikirjoitettu kolme vaihtoehtoista päätöstä, joita ver-

tailtaessa huomataan, että niistä yksi on tulkittavissa parhaaksi, yksi huonoimmaksi ja yksi jok-

sikin siltä väliltä. Se, mihin päädytään, riippuu pelaajan valinnoista ja niiden moraalisuudesta.  

 

Haarautuvien polkujen luoman aineiston laajuuden vuoksi tämä tutkielma rajautuu käsittele-

mään juuri näitä kolmea päälopetusta ja niihin johtaneita valintoja. Wild Huntiin on julkaistu 

myös kaksi lisäosaa, Hearts of Stone (2015) ja Blood and Wine (2016), mutta tämä tutkielma 

keskittyy vain alkuperäisen pelin analyysiin. Moraalinen ulottuvuus on Wild Huntissa läsnä 

kaikkialla, painottuen läpi pientenkin valintojen ja sivujuonien läpi, joilla voi olla hyvin kauas-

kantoisia seurauksia. Moraalisuus onkin aineistossa monimutkainen ilmiö. Esimerkiksi kah-

desta pahasta pienemmän valitseminen toistuu, ja valintojen seurauksia on usein mahdoton 

arvioida niitä tehdessä. Kun huomioidaan pelin intensiivisyyden luoma syvä immersio ja sitä 

seuraava toiminnan vaistomaisuus, siis pelaajan persoonan heijastuminen tarinankerrontaan, 

muodostuu moraalisuudesta erityisen kiinnostava tutkimusnäkökulma aineistoon. 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten interaktiivisen tarinan aikana tehdyt valinnat vai-

kuttavat loppuratkaisuihin, millaisia moraalisia ulottuvuuksia niihin sisältyy ja millaista didak-

tisuutta peli sisältää arvottamalla valintoja ja niiden seurauksia keskenään. Lisäksi siinä pereh-

dytään interaktiivisen tekstin monimutkaiseen suhteeseen tekijän ja pelaajan välillä sekä ana-

lysoidaan interaktiivista lukijasuhdetta immersion käsitteen kautta. Millainen pelaajan rooli 

on moraalisesti osallistavan interaktiivisen tekstin tarinankerronnassa, jossa syvän immersion 

myötä erilaisiin loppuratkaisuihin johtavien valintojen voidaan tulkita heijastelevan pelaajan 

omaa persoonaa? Millaista vuoropuhelua teksti käy pelaajan kanssa moraalikysymyksistä? 
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Painetun kirjallisuuden hallitsevuus kirjallisella kentällä on painottanut tarinankerronnassa 

tiettyjä konventioita ja sivuuttanut toisia (Roine & Piippo 2021, 20). Lukijan tekstiä muokkaava 

vaikutus on erilaista ja paljon keskeisempää digitaalisessa muodossa olevassa kirjallisuudessa, 

joka voi toimia vuorovaikutuksessa lukijan kanssa ja muovautua tämän valintojen perusteella 

siinä missä painetussa kirjallisuudessa lukija muokkaa lähinnä tulkintoja, ei itse tekstiä (mt., 

20). Digitaalisen kirjallisuuden vallatessa alaa siihen liittyvän tutkimuksen lisääminen onkin 

tarpeen, sillä erityisesti interaktiiviset ja immersiiviset, lukijaa osallistavat tekstit poikkeavat 

perinteisestä kirjallisuudesta, jossa lukijalla ei ole samanlaista aktiivista roolia tekstin kulkuun 

vaikuttamisessa. Uudenlaiset kirjallisuuden muodot digitaalisilla alustoilla avaavatkin uusia, 

monipuolisia- ja alaisia tutkimuskysymyksiä, joihin vastaaminen nousee yhä keskeisemmäksi. 

 

Aineisto on hyvin populaari, sillä Wild Hunt on myynyt yli 40 miljoonaa kopiota (CD Project 

Red 2022), mutta erityisesti kirjallisuustieteen kentällä siitä tehty tutkimus on miltei olema-

tonta. Muillakin tieteenaloilla vähäinen tutkimus on keskittynyt pitkälti muuhun kuin moraa-

linäkökulmaan. Esimerkiksi maailmanrakennus (Krzysztof 2018), uskonnollinen tematiikka 

(Bučková 2018) sekä tekstin hyödyntämän slaavilaisen perinteen tulkinta (Joshua 2021) ovat 

aiempia näkökulmia. Myös joitain immersioon ja pelaaja-tekijä -suhteeseen liittyviä tutkimuk-

sia on tehty muilla aloilla (Vickery et al. 2018; Gozdowska 2019). Immersiota ja interaktiivi-

suutta on kuitenkin tutkittu myös kirjallisuustieteessä. Marie-Laure Ryan on 1990-luvulta 

saakka tutkinut sekä interaktiivisia kertomuksia että immersiota digitaalisilla alustoilla. Yhdis-

tän Ryanin malleihin monitieteellisen näkökulman videopelien immersiivisyydestä Ermin ja 

Mäyrän (2005) tutkimuksen kautta, ja havainnollistan interaktiivisuuden noudattamia klassi-

sen narratologian konventioita Claude Bremondin (1980) tutkimuksen avulla. Kirjallisuuden ja 

moraalin yhteyden havainnollistamisessa hyödynnän James Phelanin (2007) ja Nora Hämäläi-

sen (2015) tutkimuksia. Käytän tietolähteenä pelin ohella faniyhteisön luomaa sisältöä, jossa 

on perehdytty tarinan haarautumiseen, lopetusskenaarioihin sekä niihin johtaviin valintoihin. 

Jako hyvään, keskivertoon ja huonoon lopetukseen on faniyhteisössä laajalti käytetty ja tun-

nustettu ryhmittely, kuten myös lopetusten nimeäminen tutkielmassani käyttämällä tavalla. 

 

Tutkielman teoriaosio jakautuu interaktiivista tarinamuotoa, immersiota sekä moraalia käsit-

televiin alalukuihin. Käsittelylukuja on niin ikään kolme. Niistä jokainen keskittyy yhden pelin 

vaihtoehtoisen päätöksen ja siihen johtaneiden valintojen ja niiden seurausten analyysiin. 
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2 Lähestymistapoja moraalia kommentoivan videopelin analyysiin 

 

2.1 Interaktiivisuus 

Interaktiivinen tarinankerronta ei ole uusi, digitaalisuuteen sidoksissa oleva ilmiö, vaikka se 

pääseekin kenties paremmin oikeuksiinsa audiovisuaalisen tarinankerronnan ja erityisesti vi-

deopelien muodossa kuin painettuna kirjallisuutena, jossa lukija hyppii valintojensa perus-

teella kirjaa ei-lineaarisessa järjestyksessä. Päinvastoin on jopa argumentoitu, että kaikki teks-

tit ovat luonteeltaan interaktiivisia riippumatta käyttämästään mediasta, sillä lukemiseen si-

sältyy tietynlaista vuorovaikutusta tekstin kanssa merkitysten luomiseksi, sekä myös vuoro-

vaikutusta sen fyysisen objektin kanssa, jolta tekstiä luetaan (Flores 2013, 107–108). Käsite 

onkin monitulkintainen. Tässä tutkielmassa interaktiivisuudella viitataan sellaiseen interaktii-

visuuteen, joka liittyy pelaajan tarinan aikana tekemiin, juonta kuljettaviin valintoihin. 

 

Marie-Laure Ryan (2006, 107) jakaa interaktiivisuuden kahdeksi käsitepariksi, joiden kautta 

monitulkintaista termiä voidaan määritellä: sisäinen ja ulkoinen sekä tutkiva ja ontologinen 

interaktiivisuus. Seuraavaksi esittelen lyhyesti Ryanin käsiteparit. Ennen sitä on kuitenkin mai-

nittava, että narratologiassa ilmiöiden luokittelu tiivisrajaisiin kategorioihin on usein mahdo-

tonta, ja tässäkään tapauksessa hybridikategorioiden syntyä ei voida estää (mt., 120). Ryan 

(2001, 16; 176–179) käsittelee teorioissaan kirjallisuutta pelinä (text as a game) myös video-

pelejä laajemmassa kontekstissa, sillä hänen mukaansa esimerkiksi jännitysromaanien luki-

jalle tarjoama arvoitus osallistaa lukijaa pelillisesti. Tässä tutkielmassa sovellan Ryanin teori-

oita spesifisti juuri videopeliaineistoon, jossa interaktiivisuus saa erityisen toimivan muodon. 

 

Sisäinen interaktiivisuus viittaa lukijan toimintoon, jossa tämä heijastaa itsensä tarinamaail-

man sisälle, identifioituen tekstin sisäiseen hahmoon, joka esitetään ensimmäisen tai kolman-

nen persoonan kautta. Ulkoisessa mallissa lukija on virtuaalisen maailman ulkopuolella ja oh-

jailevat tapahtumia esimerkiksi kaikkivoipaisen jumalhahmon roolissa, ei yhtenä tarinamaail-

man sisäisistä henkilöhahmoista. Tutkivassa interaktiivisuudessa lukijan toiminnalla ei ole ky-

seisen fiktion historiaa muuttavaa tai juonta muovaavaa vaikutusta, kun taas ontologisessa 

interaktiivisuudessa lukijan tekemät valinnat muokkaavat tarinan kulkua erilaisten haarautu-

vien polkujen kautta. (Ryan 2006, 108.) Ryan (mt., 108–122) muodostaa käsitepareista erilaisia 
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yhdistelmiä. Niissä Wild Hunt sijoittuu akselille sisäinen-ontologinen, sillä pelaaja ohjaa tari-

nassa Geraltia, tarinamaailman sisäistä hahmoa, kolmannen persoonan muodossa, ja tarina 

haarautuu eri suuntiin pelaajan tekemien valintojen pohjalta. 

 

Ryan (esim. 2006, 101–104) on teoretisoinut myös interaktiivisen fiktion tarinan muodostamia 

malleja, joissa keskeiseksi nousee interaktiiviselle fiktiolle tyypillinen konventio, juonen ei-li-

neaarinen eteneminen. Toisaalla hän jakaa interaktiivisen kertomuksen kahtia: alhaalta ylös -

lähestymistapaan, kuten The Sims-pelisarjaan, jossa muotoutuu tarinoita pelaajan toiminnan 

perusteella, ja ylhäältä alas -lähestymistapaan, joka perustuu ennalta käsikirjoitettuun sisäl-

töön (2009, 51–52). Tästä johdettuna Ryanilla (2009, 52) on määritelmä pelattavista tarinoista 

ja narratiivisista peleistä, joista ensimmäinen suosii alhaalta-ylös-lähestymistä ja jälkimmäinen 

ylhäältä-alas-lähestymistä. Narratiivisessa pelissä käsikirjoitettu tarina parantaa pelikoke-

musta, kun taas pelattavien tarinoiden tarkoitus on tuottaa tarina pelaajan toimesta (2009, 

45–46). Tällä akselilla Wild Hunt luokittuu narratiiviseksi peliksi, sillä sen tarina kaikkine inter-

aktiivisine mahdollisuuksineen pohjautuu kuitenkin käsikirjoitettuun sisältöön. 

 

Narratiivisia mahdollisuuksia, joiden merkitys korostuu interaktiivisen fiktion tarinankerron-

nan haarautuvissa poluissa, on kuitenkin tutkittu jo kauan ennen nykymuotoisia interaktiivisia 

videopelejä. Claude Bremondin (1980) artikkeli ”The Logic of Narrative Possibilities” tutkii ta-

rinankerronnan konventioita ja toiminnan seurauksia, jotka ovat keskeisessä roolissa myös in-

teraktiivisessa fiktiossa. Ryan (2009, 57) onkin esittänyt, että interaktiivinen fiktio on keksinyt 

pyörän uudelleen omaksuessaan tarinoiden vanhimman muodon, yksilön kamppailun viha-

mielistä maailmaa vastaan. Bremondin kuvaamat kerronnallisten mahdollisuuksien mallit, 

joissa tilannesidonnaisella toiminnalla on seurauksensa, ovatkin sovellettavissa myös Wild 

Huntin analyysiin, sillä interaktiivisen fiktion voidaan tulkita rakentuvan näille tarinankerron-

nan konventioille. Bremondin valinnat voisivatkin olla suoraan interaktiivisesta fiktiosta: 

Called upon to perform his duty, the debtor can try to protect himself against the threat 
of degradation. His creditor becomes an aggressor from whom he tries to escape either 
by breaking contact (by fleeing) or by peaceful and honest means (by negotiating a 
revision of the contract) or by aggressive means (by provoking a test of strength or 
setting a trap). (Bremond 1980, 403.) 
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Wild Huntissa yksi peruselementeistä on toiminnan valinta tilanteen mukaan. Yleisimmät vaih-

toehdot dialogeissa ovat fyysinen väkivalta, mielenhallintakeinojen käyttäminen, uhkapelaa-

minen, neuvottelu ja lahjonta. Kyseessä on siis pitkälti Bremondin kuvaama toiminnan valinta 

ja sen seurauksien kohtaaminen. Aineistossa tämä toiminta on usein vaistomaista, sillä for-

maatti asettaa osaan valinnoista aikapaineen, ja kuten seuraavassa alaluvussa havainnollistan, 

sen intensiivinen luonne luo immersion kautta asetelman, jossa pelaaja toimii intuitiivisesti. 

 

2.2 Immersio 

Immersiolla tarkoitetaan eräänlaista tekstiin uppoutumisen kokemusta, jossa lukija ikään kuin 

kulkeutuu tekstin sisäiseen maailmaan ja katoaa siihen, muiden todellisuuksien jäädessä taka-

alalle (Ryan 2015, 64). Keskeinen tekijä immersion syntymiselle on ilmiö, jota Ryan kuvaa epä-

uskon tietoiseksi väliaikaiseksi pidättämiseksi (willing suspension of disbelief). Uppoutumisen 

kokemuksen syntymiseksi lukijan on sivuutettava epäuskonsa ja päätettävä uskoa siihen, että 

fiktiivinen maailma on totta. (Ryan 2001, 105–106.) Immersio voidaan jakaa kolmeen osaan: 

tilalliseen, ajalliseen ja tunneperäiseen (Ryan 2001). Myöhemmässä tutkimuksessaan (2009, 

54–55, 58) Ryan lisää näihin vielä neljännen muodon, epistemologisen eli tiedollisen immer-

sion. Ylemmällä tasolla Ryan (2009) käyttää myös pelaamisen iloon liittyvän (ludic) sekä nar-

ratiivisen (narrative) immersion käsitteitä. Ensimmäinen kuvaa immersiota syvänä keskittymi-

senä tehtävän suorittamiseen, jossa narratiivinen merkitys ei ole niin keskeinen: esimerkiksi 

shakin pelaamiseen voi uppoutua, vaikka siinä ei muodostu tarinaa. Jälkimmäinen keskittyy 

kerronnallisen sisällön synnyttämään uppoutumisen kokemukseen korostaen mielikuvituksen 

sitouttamista tarinamaailman rakentamiseen ja pohtimiseen. (2009, 53–54.) 

 

Digitaalisen median tarjoamien visuaalisen kerronnan resurssien ansiosta tilallinen immersio, 

eli tilan tuntu ja kokemus liikkeen kautta sekä lukijan fiktiivisen maailman paikkoihin, kuten 

videopeleissä rakennettaviin räätälöitäviin tukikohtiin liittämä tunneside on helpoin saavuttaa 

(Ryan 2009, 54). Tiivistetysti tilallinen immersio onkin Ryanin (2001, 121) mukaan ”a sense of 

place and a model of space”. Ryan (2001, 122) kuvailee, että ”tilallisen immersion täydellisim-

missä muodoissa lukijan yksityiset maisemat sekoittuvat tekstuaalisen maantieteen kanssa, 

muodostaen intiimin suhteen tekstin miljööseen.” Samalla lukijalle muodostuu tunne, että 

hän on läsnä tapahtumapaikalla. Tilallinen immersio yhdistyy vahvasti ajalliseen immersioon, 

minkä vuoksi niitä voidaan kuvata parhaiten yhdessä tilallis-ajallisena immersiona (mt., 122). 
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Ajallinen immersio liittyykin lukijan sijoittumiseen oikeaan kohtaan tarinankerronnan narratii-

vista ikkunaa. Tilallis-ajallinen immersio toteutuu, kun kuvitteellinen etäisyys kertojan ja luki-

jan sekä tekstin tapahtumien ajan ja paikan välillä on lähellä nollaa. (Mt., 130.) 

 

Epistemologisessa immersiossa tiedon merkitys nousee vallitsevaan asemaan: lukijalla on halu 

tietää. Tämä immersion muoto näkyy erinomaisesti interaktiiviseen ympäristöön sijoitetussa 

mysteeritarinassa, jossa lukija asemoituu arvoitusta ratkovaksi etsiväksi, keräten vihjeitä ja 

hankkien tietoa tarinamaailmasta, eli rakentaen maailmaa edetessään. (Ryan 2009, 55.) Epis-

temologinen immersio korostuu Wild Huntissa, sillä sen tarina etenee Ryanin kuvaaman mallin 

mukaisesti: Geraltia ohjaava pelaaja tutkii maailmaa ja pyrkii löytämään Cirin löytämiensä joh-

tolankojen avulla. Samalla hän saa tietoa myös maailmasta, kuten sen historiasta. Tunnepe-

räisessä immersiossa muodostuu ihmistenvälisiä suhteita pelaajan ja tietokoneohjattujen 

hahmojen välille. Niihin liittyy erilaisia tunnekokemuksia, jopa empatiaa. Tunneperäinen im-

mersio on tarinankerronnan peruselementti, joka on läsnä jo Aristoteleen kuvaamassa kathar-

siksen kokemuksessa, mutta videopelissä se sekoittuu itsekkäisiin tavoitteisiin. Tässä kuvaan 

tulevat narratiivinen ja pelillinen immersio. Lukija voi tuntea kiintymystä tarinan hahmoihin, 

jopa kokea nämä ihmisinä, mutta usein hahmoihin liittyy jokin toiminnallinen rooli, kuten 

avustaminen tarinan edistämisessä. Tällöin hahmon merkitys dehumanisoituu ja muuttuu kei-

noksi saavuttaa tavoitteet. (Ryan 2009, 56.) Wild Huntissa pelaajalla onkin usein mahdollisuus 

vaikuttaa häntä auttaneiden tai häirinneiden hahmojen kohtaloon positiivisesti tai negatiivi-

sesti. Emotionaalinen immersio kytkeytyy vahvasti seuraavan alaluvun moraalitematiikkaan. 

 

Interaktiivisissa peleissä immersiota voidaan luokitella myös pelikokemusmallin eli SCI-mallin 

kautta, joka jakautuu kolmeen tasoon: aistilliseen, haastepohjaiseen ja mielikuvitukselliseen 

immersioon (Ermi & Mäyrä 2005). Aistillinen immersio korostaa audiovisuaalisen median eri-

tyisluonnetta ja painottaa usein suurten näyttöjen ja voimakkaan äänimaailman asemaa im-

mersiota syventävänä tekijänä, sillä ne vahvistavat ja helpottavat tarinamaailman ulkopuoli-

sen maailman ulkopuolelle sulkemista. Haastepohjaisuus on peleille tyypillinen immersion 

muoto, jossa pelaaja ratkoo erilaisia tarinamaailman asettamia haasteita motoristen ja kogni-

tiivisten taitojensa kautta. Tämä immersion muoto on tehokkaimmillaan, kun haasteiden ja 

pelaajan kykyjen välillä vallitsee tyydyttävä tasapaino. SCI-mallin viimeinen muoto, mielikuvi-

tuksellinen immersio, on lähimpänä Ryanin kuvaamaa maailmavertausta. Siinä immersiota 
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tarkastellaan juuri tarinallisten elementtien kautta ja tulkitaan sitä, kuinka keskeiseen rooliin 

ne, hahmot ja itse maailmat nousevat. Pelaajan mielikuvituksen rooli korostuu, mikä mahdol-

listaa esimerkiksi empatian kokemisen hahmoja kohtaan. (Ermi ja Mäyrä 2005, 7–8.) 

 

Ryan (2001, 120; 2015, 85) luonnehtii liikkuvaa kuvaa modernin kulttuurin immersiivisimmäksi 

muodoksi, ainakin ennen kuin virtuaalinen todellisuus saa lopullisen muotonsa ja kykenee tar-

joamaan sille varteenotettavan kilpailijan. Interaktiivisissa videopeleissä immersio ja interak-

tiivisuus kulkevatkin käsi kädessä. Videopelimuoto, johon liittyy Ermin ja Mäyrän kuvaamia 

erityisiä immersion tasoja Ryanin määrittelyjen ohella, sekä pelaajan aktiivinen osallistaminen 

tarinaan luo monimutkaisen tarinarakenteen ja mielenkiintoisen tutkimuskohteen. 

 

2.3 Moraalin ja kirjallisuuden välinen yhteys 

Pelien yhteys eettiseen keskusteluun on viime vuosina saanut kasvavaa huomiota osakseen 

sekä akateemisella että kaupallisella kentällä. Myös Wild Hunt on kiinnittänyt huomiota eetti-

sesti huomionarvoisena videopelinä. Interaktiivinen muoto ja sen luoma pelaajan suurempi 

toiminnallinen rooli on nähty keinona entisestään vahvistaa pelien moraaliseen pohdintaan 

kannustavaa luonnetta. (Ryan et al. 2019, 299–301.) Wild Huntissa moraalitematiikka koros-

tuukin erityisen vahvasti, sillä valinnat hyvän ja pahan välillä leimaavat suurta osaa päätök-

sistä. Kuten edellisissä alaluvuissa todettiin, interaktiivinen muoto ja immersion eri tasot kyt-

kevät pelaajan tiiviiksi osaksi tekstin maailmaa tämän asemoidessa itsensä sen sisäisen toimi-

jan kautta. Kun lisäksi huomioidaan aikapaineen synnyttämä toiminnan vaistomaisuus, mo-

raalitemaattisesta tarkastelusta muodostuu erityisen kiinnostava ja keskeinen analyysikohde. 

 

Kirjallisuustieteessä eettinen käänne on 1980-luvulta lähtien alkanut korostaa kirjallisuuden 

arviointia moraalisista näkökulmista. Sen myötä narratologian kentän sisältä nouseva poh-

dinta tekstin ja etiikan välisestä suhteesta sekä kritiikki fiktion eettisistä ongelmista on noussut 

laajemmin keskusteluun. (Korthals Altes 2005, 142.) Moraalikeskusteluun kannustavat kerto-

mukset, kuten didaktiset sadut, ovat toki vanha ilmiö, jonka periaatteet opitaan usein jo nuo-

rena: lastensaduista alkaen huomaamme, että kertomuksissa on usein selkeä jaottelu hyviin 

ja pahoihin hahmoihin (Phelan 2007, 1–2). Phelanin mukaan yleisön reaktiot henkilöhahmoi-

hin voidaan jakaa kolmeen osaan, joista jokainen liittyy tiettyyn kerronnalliseen komponent-

tiin: mimeettiseen, temaattiseen tai synteettiseen. Mimeettistä osaa koskevissa reaktioissa 
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yleisö ajattelee tekstin hahmoja mahdollisesti todellisina ihmisinä ja kokee tekstuaalisen maa-

ilman ainakin joiltain osin omamme kaltaisena. Mimeettiset reaktiot heijastelevat siten omia 

tunteitamme. Temaattisen osan reaktioihin sisältyy kiinnostus kertomuksen esittämiin ideo-

logisiin, eettisiin tai filosofisiin ongelmiin sekä hahmojen ideaaliseen funktioon sen toimijoina. 

Synteettinen suhtautuminen käsittelee yleisön suhtautumista hahmoihin ja kertomukseen 

keinotekoisena rakennelmana. (Mt., 5–6.) Korthals Altes (2005, 143) jakaa eettisen kritiikin 

lähestymistavat pragmaattiseen ja retoriseen, toiseuteen liittyvään sekä poliittiseen. Näistä 

erityisesti ensimmäinen muoto eli käsitys siitä, että kerronnallinen fiktio voi toimia lukijoille 

ikään kuin moraalisen oppimisen välineenä osallistamalla heitä arvoristiriitaisten tilanteiden 

arviointiin (mt., 143–144) korostuu Wild Huntin pelaajan toimia reflektoivassa muodossa. 

 

Sekä kirjallisuustieteessä että moraaliteorian kentällä näkyy kerronnallisen käänteen vaikutus. 

Uudet tutkimussuuntaukset arvioivat moraalia useista eri näkökulmista, painottaen usein 

tekstien suhteita sitä ympäröivään maailmaan. (Hämäläinen 2015, 6.) Kirjallisuus voi siis toi-

mia moraalisen diskurssin työkaluna esittämällä ja kommentoimalla tiettyjä tilanteita ja koke-

muksia yleistämisen sijaan (mt., 7; 55). Hämäläinen (mt., 187) esittääkin, että tieteenalojen 

kannattaa toimia yhteistyössä, sillä kirjallisuuden kautta voidaan muun muassa hahmottaa 

erilaisia näkökulmia ja esittää erilaisia moraalipersoonallisuuksia- ja tyyppejä, jolloin alat täy-

dentävät toisiaan. Monitieteellistä lähestymistapaa korostaa myös Ryan kollegoineen (2019, 

301). Myös aiemmin esitellyt Bremondin (1980) mallit voivat toimia moraalisen keskustelun 

työkaluna, sillä ne korostavat tekojen seurauksia, joissa paha saa palkkansa (mt., 399–400).  

 

Wild Huntin moraalista luonnetta korostaa entisestään se, että myös valinnan tekemättä jät-

täminen tulkitaan päätökseksi, jolloin omission eli tarkoituksellisen tekemättä jättämisen kä-

site tulee ajankohtaiseksi. Väittely siitä, onko pahan teon tekemisen ja sen sallimisen välillä 

eroa on moraalifilosofian kentällä puhuttava aihe, joka näkyy pelissä käytännössä. (Woollard 

& Howard-Snyder 2021.) Mikäli pelaaja ei valitse ajoissa tai päättää olla vastaamatta, peli ar-

poo valinnan. Omissio näkyy lähinnä aikapaineistetuissa kysymyksissä eli erityisesti kriittisissä 

valinnoissa. Seuraavissa luvuissa käsittelen pelaajan toiminnan perusteella muodostuvia lop-

puratkaisuja moraalisesta näkökulmasta interaktiivisuuden ja immersion teorioita soveltaen. 
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3 Hyvä lopetus: Witcher Ciri 

Ennen haarautuvia lopetuksia Wild Huntin tarina on ollut pääpiirteittäin sama, vaikkakin ei-

lineaarinen. Pelaaja on siis voinut kokea tapahtumat eri järjestyksessä ja jopa jättää joitain 

sivutehtäviä kokonaan väliin, mutta tietyt tehtävät pelin loppuun saattamiseksi on suoritet-

tava. Wild Huntin avoimessa tarinamaailmassa pelaaja voi edetä tehtävästä toiseen valitse-

massaan järjestyksessä, jolloin juoni rakentuu Ryanin (2006, 101–102) kuvaamaksi matkarei-

tiksi tekstuaalisessa maailmassa sen sijaan, että se etenisi ennalta määritellyssä lineaarisessa 

järjestyksessä alusta loppuun. Peli kuitenkin yrittää paikoin ohjata edistymistä tiettyyn suun-

taan esimerkiksi luokittelemalla tehtäviä vaikeustasoittain, jolloin tietyt tehtävät voivat olla 

liian alhaisella tasolla haastavia tai jopa mahdottomia läpäistä. Täten avoimeen pelimaailmaan 

saadaan muodostumaan koherentti kertomus, kun pelaajan toimintaa rajoittamalla uudet ti-

lanteet kehittyvät loogisesti edellisestä (Ryan 2006, 186). 

 

Ei-lineaarisuudestaan huolimatta Wild Huntin tarinan kulminoituminen alkaa kuitenkin kai-

kissa kolmessa päälopetuksessa samasta alkuskenaariosta: maagisia voimia omaavan Cirin 

täytyy päihittää White Frost, maailmanloppuun johtava ilmiö. Läpi pelin hallitsevasta moraa-

lisesta kommentaarista ja interaktiivisuudesta huolimatta päälopetukset ovat kuitenkin kyt-

köksissä pääasiallisesti kolmen tietyn tehtävän aikana tehtyihin valintoihin (The Witcher 3 Wiki 

Guide, tästä eteenpäin W3WG; Hillier 2019). 

 

Ensimmäiseen vaihtoehtoiseen lopetukseen johtaneella toiminnalla on selkeästi parhaat seu-

raukset. Wild Frostia kohti kävelevän Cirin suhdetta Geraltiin valotetaan takaumakohtauk-

sessa, joka palaa pelaajan tekemiin, tässä tapauksessa positiivisiin valintoihin: kaksikko kuva-

taan esimerkiksi leikkimässä lumisotaa ja halaamassa, siis hyvin läheisissä väleissä. Cirin kävel-

tyä White Frostiin tarinassa hypätään kaksi viikkoa eteenpäin kohtaukseen, jossa Geralt kertoo 

Cirin biologiselle isälle tämän kuolleen. Pian paljastuu kuitenkin, että näin ei ole, vaan hänelle 

vain väitettiin niin, jotta hän jättäisi Cirin rauhaan. Ensimmäinen lopetus päättyy kohtaukseen, 

jossa Geralt noutaa asesepältä erikoisvalmisteisen, hirviöiden metsästykseen tarkoitetun ho-

peisen miekan ja toimittaa sen Witcherin polun valinneelle Cirille.  
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Lopetuksien kannalta tehtävät kriittiset valinnat, joihin takaumissa viitataan, tehdään kol-

messa tehtävässä: Battle Preparations, Blood on the Battlefield ja Final Preparations, joissa 

olennaiseksi nousee se, että niissä on tehtävä tietty määrä positiivisia valintoja parhaan lope-

tuksen saamiseksi (W3WG 2020a; Hillier 2019). Seuraavaksi analysoin kunkin tehtävän kriit-

tisten valintojen esittämää moraalikommentaaria ja didaktista luonnetta, sekä sitä, kuinka im-

mersio ja interaktiivisuus vaikuttavat valintojen tekemisessä. 

 

Battle Preparations -tehtävässä lopetukseen vaikuttavista valinnoista ensimmäinen liittyy sii-

hen, kuinka Geraltia ohjaava pelaaja suhtautuu Cirin haluun tuhota tämän pettäneen ystävän 

laboratorio (W3WG 2016a). Peli tarjoaa kaksi dialogivaihtoehtoa: 

Calm down. 
Go for it. (Wild Hunt, Battle Preparations: The Child of the Elder Blood.) 
 

Vaihtoehtojen alapuolelle ilmestyy nopeasti vähenevä ajastin, jonka puitteissa valinta on teh-

tävä ennen kuin peli päättää satunnaisesti pelaajan puolesta. Mistään ei voi päätellä, että ky-

seessä on yksi lopetukseen vaikuttavista kriittisistä valinnoista, sillä niiden olemassaoloa ei 

tuoda mitenkään esiin pelikokemuksen aikana. Skenaario itsessäänkin vaikuttaa suhteellisen 

harmittomalta. Kyseessä vaikuttaa olevan vain kanssakäyminen, jollaisia pelin aikana on aiem-

minkin sekä Cirin että lukuisten muiden hahmojen kanssa ollut. Positiiviseksi valinnaksi tulki-

taan jälkimmäinen vaihtoehto (W3WG 2016a), ja sen seurauksena Ciri ja Geralt tuhoavat la-

boratorion yhdessä, Ciri silminnähden piristyneenä. 

 

Moraalikommentaarissaan valinnassa korostuu vahvasti Phelanin (2007, 5) mimeettinen kom-

ponentti, jolloin yleisön reaktioihin sisältyy oletus siitä, että tekstuaalinen maailma ja sen hah-

mot voisivat olla todellisia ihmisiä. Näin ollen reaktioihin heijastuu omia tunteitamme (mt., 5). 

Kun Phelanin mimeettisten reaktioiden ohella huomioidaan aikapaineen lisäämä intensiivisyys 

sekä Ryanin (2001, 122; 2015, 64) kuvaama tekstiin uppoutuminen ja tarinan kokeminen sen 

sisäisen maailman osana, näyttäytyy kriittinen valinta yllättäen melko tavallisena ihmissuh-

teen tapahtumana fantastisesta miljööstä huolimatta: täytyy vain päättää, millainen reaktio 

läheisen lohduttamiseen on sopivin. Battle Preparations sekä muut tehtävät, joissa kriittisiä 

valintoja tehdään, ovat pelin loppupuolella, jolloin pelaaja on kulkenut Geraltin ja Cirin mu-

kana jo kauan ja luonut tunnesiteitä hahmoihin, mikä syventää immersiota ja vahvistaa koke-

musta toiminnan sovittamisesta oikeanlaiseksi kuhunkin tilanteeseen. 
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Tehtävän toinen kriittinen valinta on kenties suoraviivaisempi. Ciri pyytää Geraltia mukaansa 

vierailemaan hänet aiemmin pelastaneen pojan haudalla, johon vastausvaihtoehdot ovat:  

Yeah. I’ll go with you. 
No time. (Wild Hunt, Battle Preparations: The Child of the Elder Blood.) 
 

Valintaa vauhdittamassa on jälleen ajastin. Kuten edellisessä valinnassa, tässä on jälleen kyse 

sopivan reaktion valitsemisesta ja sitä kautta kaksikon välisen ihmissuhteen kehittymisestä. 

Samankaltaisesti kuin Phelanin ja Ryanin teorioissa, SCI-mallin mielikuvituksellisen immersion 

taso korostaa pelaajan uppotumista tarinamaailmaan, mihin liittyykin muun muassa empatian 

kokeminen sen hahmoja kohtaan sekä samaistuminen heihin (Ermi & Mäyrä 2005, 8). Phelanin 

(2007, 9) mukaan lukija tekee eettistä arviointia hahmoista ja heidän toiminnastaan moraalin 

näkökulmasta, mikä toteutuu myös videopeliaineiston kriittisissä valinnoissa: pelaajan täytyy 

sovittaa vastauksensa tilanteeseen ja tuntemiinsa hahmoihin sopivaksi. Pelaajan immersoitu-

essa tarinaan toiminta on usein nopeaa ja vaistonvaraista erityisesti aikapaineen alla, jolloin 

valintojen voidaan tulkita heijastelevan osin myös pelaajan omaa persoonaa ja moraalia. 

 

Geraltin roolia pelaava voi siis tuntea empatiaa Ciriä kohtaan, jolloin hän todennäköisesti va-

litsee vierailun haudalla. Toisaalta Ryanin (2009, 56) narratiivisen ja pelillisen kiinnostuksen 

sekoittuminen koettuihin empatian tuntemuksiin hankaloittaa asetelmaa. Kategoriat voivat 

olla osin limittäisiä, mutta narratiivisessa kiinnostuksessa tekstin hahmoihin suhtaudutaan ih-

misinä, kun taas pelillinen näkee nämä keinona tavoitteen saavuttamiselle ja korostaa hah-

mojen toiminnallista roolia (mt., 56). Näin ollen Battle Preparationin toisessa kriittisessä valin-

nassa pelillinen kiinnostus voi kohota narratiivisen yläpuolelle: hautavierailun ei nähdä edis-

tävän tavoitteita, kuten pelin loppuun saamista, ja kiireessään päästä takaisin jännittävämmän 

toiminnan pariin pelaaja voi tulla jopa vahingossa tehneeksi negatiivisen valinnan. 

 

Blood on the Battlefieldissä tehdään myös kaksi kriittistä valintaa, mikäli tietyssä kohdassa 

vieraillaan Nilfgaardissa. Muuten valintoja on vain ensimmäinen näistä kahdesta. (W3WG 

2016b.) Tarina on edennyt pisteeseen, jossa Wild Hunt on hyökännyt Kaer Morheniin, yhteen 

Witcherien tukikohdista. Taistelussa on menetetty hahmoja, joiden hautajaisia kohtauksessa 

vietetään. Geralt keskustelee muutaman taistelussa auttaneen kanssa samalla kun Ciri kuun-



 12 

telee taka-alalla, kiivastuu, kun häntä ei osallisteta suunnitteluun, ja poistuu paikalta. Muuta-

maa päivää myöhemmin Ciri jakaa Geraltille turhautuneena ajatuksiaan harjoittelunsa edisty-

mättömyydestä ja tunnustaa miettivänsä käytyä taistelua edelleen. (Wild Hunt, Blood on the 

Battlefield.) Kriittinen valinta tulee eteen Cirin pyytäessä neuvoa asian käsittelyssä (W3WG 

2016b). Aikapaineen alla tehtävä valinta sisältää seuraavat vaihtoehdot: 

Relax. You don’t have to be good at everything. 
Think I know what might lift your spirits. (Wild Hunt, Blood on the Battlefield.) 
 

Ensimmäinen vaihtoehto on negatiivinen valinta (W3WG 2016b), ja sen seurauksena Geralt 

ehdottaa yhdessä juopottelua. Synkeäilmeinen Ciri toteaa: ”Suppose it can’t kill me. Might as 

well try…” (Wild Hunt, Blood on the Battlefield). Seuraava kohtaus sijoittuu muutaman tunnin 

päähän. Alkoholi ei ole onnistunut kadottamaan Cirin huolia, vaan hän nojailee vakavana kä-

siinsä ja kehottaa välinpitämättömästi Geraltia kaatamaan hänelle lisää juomaa sen jälkeen, 

kun tämä on todennut: ”Wouldn’t let it worry you. Not like you need to excel at everything. 

You’re great with a sword, an excellent archer… Leave the magic to the mages.” (mt.). Toinen 

vaihtoehto aloittaa lumisodan, jonka lopuksi Ciri halaa Geraltia iloisesti nauraen ja toteaa sen 

auttaneen. Kontrasti Cirin käytöksen ja valinnan seurauksien välillä on siis selkeä. 

 

Vaikka molemmat vaihtoehdot vaikuttavat päällisin puolin siltä, että Geralt yrittää auttaa Ciriä 

saamaan muuta ajateltavaa, keinot arvotetaan selvästi keskenään Cirin reaktioiden perus-

teella. Tilanne vertautuu jälleen todelliseen elämään ja siihen, kuinka monimutkaisia ihmis-

suhteet voivat olla, kun teoriassa hyvä ajatus vastaanotetaankin eri lailla kuin itse olisi ajatel-

lut. Wild Huntissa pelaaja ei valintoja tehdessään usein voikaan suoraan päätellä, mihin tilanne 

johtaa. Paikoin on selvää, että jos tilanteen ratkaisemiseksi valitsee aggressiivisuuden neuvot-

telun sijaan, seuraa tappelu keskustelun sijaan (vrt. Bremond 1980), mutta kriittisissä valin-

noissa toistuva teema vaikuttaisi olevan se, että erot valintojen esittämisvaiheessa ovat hie-

novaraisempia. Ehkä ryypiskelyyn kannustava isähahmo on moraalisesti puutteellisempi kuin 

lumisodan aloittava, mutta kun pelaajalle annetaan molemmissa vaihtoehdoissa lauseen ver-

ran tekstiä, johon pohjustaa toimintansa, ei mistään voi ennustaa, mitä Geralt niillä todelli-

suudessa tarkoittaa. Pelkän ensimmäisen vaihtoehdon lauseen perusteella valinta voi näyt-

täytyä yrityksenä keventää tunnelmaa, kun Ciri tulkitsee sen välinpitämättömyytenä. Ryanin 

(2009, 46) mukaan narratiivisissa peleissä pelaaja tavoittelee samankaltaisia asioita kuin arki-

elämässään tai mielikuvituksessaan ja voi tehdä valintoja eri roolien, kuten hyvän ja pahan 
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välillä. Tämä näkyy myös Wild Huntissa, joskaan erottelu ei ole aina yhtä selkeää varsinkaan 

kriittisissä valinnoissa, joissa vaihtoehdot eivät ole yhtä selkeästi hyviä tai pahoja kuin mitä 

vaikkapa murhaaminen tai vaihtoehtoisesti jonkun hengen pelastaminen olisi. Tarina heijas-

teleekin arkipäiväisiä tilanteita ja niihin liittyviä kysymyksiä, kuten reaktion sovittamista vaike-

aan tilanteeseen. Tätä vahvistamassa ovat limittyvät immersion eri muodot. 

 

Blood on the Battlefieldin toinen kriittinen valinta (W3WG 2016b) heijastuu jälleen pelillisen 

ja narratiivisen kiinnostuksen tavoitteisiin ja tapahtuu ainoastaan, jos pelaaja päättää vierailla 

Nilfgaardissa Blood on the Battlefieldin aikana. Sen vuoksi tätä valintaa käsitelläänkin tarkem-

min seuraavassa alaluvussa, jossa kuvatun lopetuksen kannalta vierailun on toteuduttava. 

 

Final Preparations -tehtävässä tehdään päälopetuksen kannalta viimeinen kriittinen valinta 

(W3WG 2020b). Geralt kumppaneineen on päättänyt pyytää apua Lodgelta, velhojen salaseu-

ralta, joka on juuri aikeissa tavata Cirin. Hän kommentoi tilannetta: ”I bet they have plans for 

me. And they’re deigning to inform me of them.” (Wild Hunt, Final Preparations: Payback) 

Tällä kertaa valinnassa ei ole aikapainetta, mikä vaikuttaa entisestään siihen, ettei pelaaja voi 

tietyistä aina läsnä olevista elementeistä päätellä, mitkä ovat kriittisiä päätöksiä. Näennäisen 

harmiton keskustelutilanne siitä, tuleeko Geralt Cirin mukaan, esittää kriittisen valinnan: 

You’ll do fine on your own. 
Going with you. (Wild Hunt, Final Preparations: Payback.) 
 

Ensimmäinen valinta lasketaan positiiviseksi, toinen negatiiviseksi (W3WG 2020b). Ensimmäi-

sessä Geralt jää odottamaan huoneen ulkopuolelle Cirin mennessä sisään yksin. Paikalle saa-

puva Yennefer, Cirin sijaisäidin roolin ottanut velho ja Geraltin pitkäaikainen kumppani. Geralt 

käy tilanteesta keskustelun hänen kanssaan: 

Yennefer: Not going with her? 
Geralt: Can’t hold her hand if they’re going to take her seriously.  
Yennefer: True. Good Decision. (Wild Hunt, Final Preparations: Payback.) 
 

Kiinnostavaa on, että Yennefer kommentoi tehtyä valintaa suoraan ja implikoi sen olleen hyvä 

– niin kuin se lopetuksen kannalta onkin, mikäli muita hyviä valintoja on tehty tarpeeksi sen 

lisäksi. Aiemmassa lumisotakohtauksessa hyvät seuraukset ovat nähtävissä Cirin ilossa, sa-

moin hautakohtauksessa tämän kasvoilta paistavassa kiitollisuudessa, mutta eksplisiittisesti 

valintoja ei olla tätä ennen juurikaan kommentoitu hahmojen toimesta. Samoin kuin muissa 
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valinnoissa keskeiseksi teemaksi siinä, mikä määrittää valinnan hyväksi tai pahaksi, nousee 

Cirin kykyihin uskominen ja tämän itsetunnon vahvistaminen. 

 

Toinen vaihtoehto johtaa tilanteeseen, jossa Geralt tulee huoneeseen mukaan. Vaikka se tul-

kitaan negatiiviseksi valinnaksi, tilanne ei vaikuta siltä. Ciri jopa suhtautuu siihen myönteisesti: 

Geralt: Not a conversation you’re likely to avoid. I’ll go with you if you want. 
Ciri: Hmm… They’ll weigh their words more carefully with you there. (Wild Hunt, Final 
Preparations: Payback.) 
 

Kun Geralt sitten osallistuu keskusteluun, sen odottaisi olevan alentavaa tai muutoin Cirin it-

senäistä toimijuutta heikentävää tietäen, että kyseessä on negatiiviseksi arvotettava valinta, 

mutta näin ei vaikuta olevan. Ciri kuuntelee keskustelua kädet puuskassa ja kommentoi Lod-

gen ehdotuksia skeptisesti ja vähäsanaisesti, mutta Geraltinkaan rooli ei muutamaa virkettä 

suurempi ole, eikä siten näyttäydy sellaisena Cirin puolesta puhumisena, joka sen arvottami-

sen negatiiviseksi valinnaksi lopulta luokittaa (vrt. W3WG 2020b). Valinta on haastava, sillä 

pelaajalle Lodge on tarinan läpi näyttäytynyt pahamaineisena ja uhkaavana, jolloin Cirin mu-

kaan menemisen voisi kuvitella olevan tuen osoitus ja yksin lähettämisen hylkäämistä. Pelaa-

jan tekemät tulkinnat näyttelevät siis merkittävää roolia kriittisissä valinnoissa ja joutuvat vas-

takkainasetteluun pelin ennalta määriteltyjen oikeiden ja väärien valintojen kanssa. 

 

Pelin parhaaseen skenaarioon johtava lopetus pohjautuu siis siihen, että Geralt toimii suurim-

maksi osaksi hyvänä ja kannustavana isähahmona, minkä seurauksena takaumakohtaus juuri 

ennen Cirin ja White Frostin kohtaamista esittää heidän suhteensa hyvässä valossa. Kun Ciri 

sitten päihittää vihollisensa, takaumakohtaukset näyttäytyvät todisteena siitä, että kun Geralt 

on ollut rohkaiseva, mutta ei ylisuojeleva, Cirin usko omiin kykyihinsä on kehittynyt riittävästi 

onnistumisen aikaansaamiseksi. Keskeiseen rooliin nousee siis vanhemman rooli ja sen mo-

raalinen kommentointi sekä ihmissuhteiden konventiot, kuten seurausten osittainen ennus-

tamattomuus: ne voivat olla negatiivisia hyvistä tarkoitusperistä huolimatta. Valintoja myös 

vaikeuttaa merkittävästi se, ettei pelaajalle kerrota tiettyjen kohtien olevan tarinan kannalta 

kriittisiä. Se toisaalta rikkoisi immersiota, kun uppoutuminen maailmaan häiriintyisi muistut-

tamalla pelin ulkopuolisesta todellisuudesta. Valintoja ei välttämättä silloin tehtäisi hahmoihin 

ja maailmaan luotujen tunnesiteiden, vaan pelillisten tavoitteiden pohjalta, kuten halusta 

saada tietynlainen päätös tarinalle. 
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4 Keskiverto lopetus: Empress Ciri 

Wild Huntin toisessa vaihtoehtoisessa lopetuksessa Ciri jää eloon samojen positiivisten valin-

tojen perusteella kuin edellisessä (Hillier 2019), joten takaumakohtaus lopetuksen alussa näyt-

tää edellisen tavoin pelaajan tekemät positiiviset valinnat. Ero on siinä, että White Frostin päi-

hittämisen jälkeen Geralt ei suuntaa Nilfgaardiin kertomaan sen hallitsijalle, Cirin biologiselle 

isälle Emhyr Var Emreisille, Cirin kuolleen, vaan tämän kadottua valkoisen usvan sekaan seu-

raava kohtaus kuvaa majatalossa istuvaa Geraltia. Hetken kuluttua hän lähtee majatalosta ja 

tapaa Cirin. Kaksikko viettää päivän erilaisten isä-tytär-aktiviteettien parissa, iloisesti men-

neitä muistellen. Majatalolle palatessaan heitä odottaa kuitenkin yllätys: joukko nilfgaardilai-

sia sotilaita. Geralt kääntyy kohti Ciriä, joka tunnustaa: 

They’re here for me, Geralt. I’m going to Nilfgaard. To Emhyr. […] I realized I had to 
stop feeling. Realized that if I wish to change anything, I cannot do so hunting monsters 
round forgotten villages. I must do so from there. From Nilfgaard. (Wild Hunt, Empress 
Ciri) 
 

Ciri aikoo siis hyväksyä paikkansa Nilfgaardin hallitsijana voidakseen vaikuttaa maailmaan po-

sitiivisesti. Geralt ymmärtää tämän, mutta jäähyväiset ovat haikeat.  Tämän lopetuksen saa-

miseksi täytyy tehdä ensimmäisen lopetuksen tavoin enemmän positiivisia kuin negatiivisia 

valintoja, jotta Ciri jää eloon. Lopetusten välisen eron muodostaa yksi pieni päätös: se, vierail-

laanko var Emreisin luona Blood on the Battlefieldin aikana (W3WG 2016b; 2020a). Kriittinen 

valinta on jälleen aikapaineen alla, ja pelaajan on päätettävä, lähteäkö suorittamaan toista 

tehtävää vai mennä ensin tapaamaan var Emreisia: 

Gotta visit the emperor first. 
All right, Velen it is. (Wild Hunt, Blood on the Battlefield.) 
 

Keskivertoon lopetukseen johtavaan valintaan vaaditaan vierailu Nilfgaardissa. Sen valitsemi-

nen johtaa toiseen kriittiseen päätökseen, jonka seurauksia arvotetaan jälleen lopetuksen 

kannalta positiiviseksi tai negatiiviseksi. Hyvän lopetuksen saamiseksi vierailun Nilfgaardissa 

voi myös jättää välistä valitsemalla Velenin, jolloin sitä ei myöhemminkään tapahdu ja Ciristä 

tulee Witcher, mikäli positiivisia valintoja on enemmän kuin negatiivisia (W3WG 2016b). 

 

Nilfgaardin palatsiin saavuttaessa var Emreis toteaa Geraltille, ettei odottanut tämän pitävän 

sanaansa Cirin löytämisestä ja tuomisesta hänen luokseen. Geralt vastaa pitävänsä aina lu-

pauksensa, johon var Emreis toteaa, ”As do I. Your reward.” (Wild Hunt, Blood on the Battle-

field.) Geraltille tarjotaan luvattua palkintoa Cirin löytämisestä, ja pelaajan täytyy valita: 
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Thanks. Definitely need it more than you do. 
Didn’t do it for money. (Wild Hunt, Blood on the Battlefield.) 
 

Kyseessä on kriittinen valinta, jossa palkinnon vastaanottaminen tulkitaan negatiiviseksi 

(W3WG 2016b). Positiivinen vaihtoehto korostaa sitä, kuinka Geralt etsi Cirin epäitsekkäistä 

lähtökohdista, ja on valmis kieltäytymään rahasta, mikä vahvistaa kaksikon välistä suhdetta. 

Tässä yhteydessä kuitenkin korostuu erityisen vahvasti se, kuinka tarjotut dialogivaihtoehdot 

voivat erota sitä seuraavasta toiminnasta. Tekstinä palkinnon hyväksyvä kommentti on välin-

pitämätön. Palkkio ei liene upporikkaalle hallitsijalle suuri menetys, ja pelillisten intressien 

(Ryan 2009, 56), kuten oletettavasti suuren palkkion mahdollistamien uusien varusteiden te-

hostaman kamppailukyvyn toivossa on helppo tehdä huomaamattaan negatiivinen valinta. 

Kun tarinan aikana on myös jatkuvasti korostettu Witcherien rahapulaa, pelaaja voisi olettaa 

elämäntyylin tuntevan Cirin olevan myöntyväinen sen nyhtämiseen biologiselta isältään, josta 

tämä ei pidä. Lisäksi var Emreis on tarinassa julma hirmuhallitsija, jonka riistämisen voisi hel-

posti olettaa olevan moraalisesti oikein. Rahan hyväksyminen johtaa kuitenkin teatraaliseen 

kohtaukseen, jossa palvelija laskee hitaasti palkkion muodostavaa suurta summaa Cirin katso-

essa loukkaantuneena vieressä. Hän näyttää tulkitsevan, että Geralt etsi hänet vain palkkion 

toivossa eikä kiintymyksestä. Palkkio muuttuu likaiseksi ja Geralt hirmuhallitsijan alaiseksi. 

 

Jotta Ciristä voi lopulta tulla Nilfgaardin hallitsija, valtakunnan täytyy voittaa aloittamansa 

sota, minkä mahdollistaminen on myös pelaajan käsissä tiettyjen sivutehtävien aikana (Hilliers 

2019; W3WG 2020a). Näin ollen, vaikka Cirin veisi tapaamaan isäänsä päätarinan aikana, pe-

laaja voi silti saada jonkin kahdesta muusta lopetuksesta positiivisten tai negatiivisten valinto-

jensa pohjalta, mikäli Nilfgaard häviää sodan. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan Nilfgaardista 

rakentuvaa kuvaa sekä sen auttamiseen liittyviä moraalisia dilemmoja. 

 

Epistemologisen immersion (Ryan 2009, 55) kautta pelaaja on Wild Huntin tarinan aikana saa-

nut tietoa Nilfgaardista kohtaamiensa hahmojen kautta, ja sen pohjalta muotoutuva kuva on 

kaukana positiivisesta. Pelin alkumetreillä Geralt esimerkiksi kohtaa nilfgaardilaisen armeija-

komentajan ja yllättyy tämän armollisuudesta sodan keskellä kärsiviä kyläläisiä kohtaan. Ge-

raltin palatessa noutamaan palkkiotaan komentaja määrää aiemmin nähdyn kyläläisen ruos-

kittavaksi. Pelaaja voi kommentoida tilannetta ennen palkkion saamista: 

Geralt: Guess you’ve dropped your good uncle act. 
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Commander: It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. 
Geralt: Could it be because it held the sword that killed their loved ones? 
Commander: Hah! A moralist. What would you do in my stead? 
Geralt: I would never be in your stead. (Wild Hunt, Beast of the White Orchard.) 
 

Geralt poistuu palkkioineen ruoskaniskujen ja kyläläisen anelevien huutojen saattelemina. 

Mielikuva ei tarinan edetessä parane, sillä maisemassa toistuvat sodan runtelemat taistelu-

tantereet ja ihmisten puheissa Nilfgaardin tekemät julmuudet. Jo joukkojen mustat, muita pe-

lin aikana nähtyjä moninkertaisesti koristeellisemmat ja mahtipontisemmat varusteet toimi-

vat visuaalisena muistutuksena valtakunnan mahdista. Ermin ja Mäyrän (2005, 9) mukaan pe-

laajan tulkinta pelimaailmasta rakentuu tämän omien, todellisen maailman kokemusten va-

raan, joihin pelimaailmaa verrataan. Myös Ryanin (2001, 122) tilallisessa immersiossa näkyy 

tekstuaalisen maantieteen sekoittuminen kokemuksiin todellisesta maailmasta. Nilfgaard voi 

siis tämänhetkisessä maailmantilanteessa vertautua pelaajan mielessä esimerkiksi Ukrainaan 

hyökänneeseen Venäjään, mikä voi ruokkia entisestään siitä rakentuvaa negatiivista kuvaa.  

 

Kun huomioidaan Ryanin (2009, 56) tunneperäinen immersio sekä SCI-mallin (Ermi & Mäyrä 

2005, 8) mielikuvituksellinen immersio, joiden kautta pelaaja voi samaistua tekstin hahmoihin 

sekä tuntea empatiaa näitä kohtaan, on helppo tuomita Nilfgaardin toiminta ja kieltäytyä sen 

auttamisesta millään tavalla. Toisaalta tilannetta monimutkaistaa jälleen pelillisten ja narratii-

visten intressien (Ryan 2009, 56) sekoittuminen esimerkiksi siten, että pelaaja voi haluta kokea 

tarinan kokonaan pelaamalla myös sivutehtävät, joista voi saada myös palkkioita. Myös tapah-

tumien ennustamattomuus vaikuttaa, sillä kuten useimmissa kriittisissä valinnoissa, suorien 

syy-seuraussuhteiden päätteleminen tehtäviä tehdessä voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. 

 

Peli vaikuttaakin kommentoivan moraalia rankaisemalla pelaajaa Nilfgaardin tyrannian autta-

misesta erottamalla tarinan aikana tiiviiksi muodostuneen isä-tytär-kaksikon. Vaikka Cirin tar-

koitusperät ovatkin jalot, Nilfgaardin valtaistuimelle nouseminen näyttäytyy varsinkin edelli-

seen lopetukseen verrattuna uhrauksena, jossa hän joutuu luopumaan elämäntyylistä, joka 

tekee hänet onnelliseksi. Biologisista siteistä huolimatta Cirin elämässä aktiivisesti mukana ol-

leesta Geraltista on tarinan aikana muodostunut suurempi isähahmo kuin Emhyristä, jonka 

kiinnostus Ciriä kohtaan lähtee itsekkäistä, hyötyä tavoittelevista intresseistä. Näistä syistä 

tämä lopetus voidaan tulkita edellistä vähemmän tyydyttäväksi tarinan aikana hahmoihin ja 

tekstuaaliseen maailmaan tunnesiteitä muodostaneen pelaajan näkökulmasta. 
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5 Huono lopetus: Ciri dies 

Wild Huntin moraalikommentaari huipentuu viimeisessä lopetusskenaariossa, jossa tarina 

päättyy kaikkien kannalta surkeasti. Kahden aiemman lopetuksen hyvien valintojen reflektoi-

misen sijaan takaumakohtaus kertaa pelaajan tekemät huonot valinnat, joita tämän lopetuk-

sen saamiseksi täytyy tehdä hyviä valintoja enemmän (Hilliers 2019). Poissa on kaksikon väli-

nen lämminhenkinen ja kannustava suhde, ja sen tilalla nähdään synkeäilmeinen Ciri reagoi-

massa pelaajan Geraltin roolissa tehtyihin huonoksi arvotettaviin valintoihin. Kaikesta huoli-

matta, kuten kahdessa muussakin lopetuksessa, Ciri kävelee White Frostiin. 

 

Seuraava kohtaus tapahtuu viikkoa myöhemmin. Geralt palaa pelin aikana vieraillulle suolle. 

Siellä hän kohtaa ihmissuden, joka kertoo hänelle hänen etsimänsä vihollisen sijainnin. Ihmis-

suden kohtaloon voi seuraavassa dialogissa vaikuttaa, mutta valinnoista huolimatta sen 

kanssa käydään keskustelu Geraltin kostonhimosta: 

Werewolf: Uh… The Crone, what’s she done to you? 
Geralt: Stole my daughter’s medallion. 
Werewolf: If I may… why risk it? The Crone’ll fight. Like a hounded wolverine, she’ll 
fight. She may cripple, even kill you. Find the girl a new pendant. Her sorrow will pass 
in time. 
Geralt: No, it won’t. My daughter is dead. (Wild Hunt, Ciri dies.) 
 

Kahdessa aiemmassa lopetuksessa Ciri selvisi kohtaamisestaan White Frostin kanssa, mutta 

tässä skenaariossa näin ei käynyt, mikä on saanut Geraltin kostoretkelleen noutamaan vii-

meistä käsinkosketeltavaa muistoaan hänestä. Joko ihmissuden kanssa tai ilman, Geralt pää-

tyy lopulta oikeaan paikkaan ja löytää viimeisen Cronen. Seuraa tehtävä, jossa Crone on ta-

pettava. Sen jälkeen Geralt löytää Cirin medaljongin hökkelistä ja jää istumaan sen portaille 

medaljonki käsissään, tekemättä mitään suolle vyöryvälle hirviölaumalle, joka verrattuna pelin 

aikana kohdattuihin vihollisjoukkoihin näyttäytyy mahdottomana vihollisena. Lopetus jää 

avoimeksi, sillä Geraltin kuolemaa vain vahvasti implikoidaan, muttei näytetä suoraan. Geral-

tin kuoleman puolesta puhuu vahvasti myös se, että kun kahden muun päälopetuksen jälkeen 

aletaan käymään pienempiä, yksittäisiin hahmoihin ja sivujuoniin liittyviä lopetusskenaarioita 

läpi, niissä molemmissa on jonkinlainen kertomus Geraltin elämän suunnasta päälopetuksen 

jälkeen. Niissä Geralt eläköityy tai jatkaa Witcherinä. Tässä lopetuksessa sellaista ei ole. 
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Bremondin (1980, 407) mukaan jokainen juoni voidaan jakaa sarjoihin samanaikaisia tai pe-

räkkäisiä tapahtumia, joita hän kutsuu prosesseiksi. Wild Huntissa juoni on interaktiivinen, 

mutta toimii saman logiikan kautta, sillä ei-lineaarisesta muodostaan huolimatta tarina päät-

tyy lopulta johonkin pisteeseen, jossa teoilla on Bremondin (mt.) kuvaamien mallien tavoin 

seurauksensa. Ciri dies -lopetuksessa Geralt toteuttaakin pelaajasta riippumatta näitä malleja 

kostonsa muodossa. Bremondin (mt., 399–400) mukaan kostolla on kaksi muotoa: palkkion 

saaminen tehdystä palveluksesta tai kostaminen vääryyttä tehneelle. Geralt lähtee kostamaan 

koettua vääryyttä, Cirin medaljongin varastamista, mutta päätyy itse lopulta maksamaan pa-

hoista teoistaan sekä menettämällä tyttärensä että oletetusti myös omalla hengellään. Näin 

ollen Bremondin (mt., 399–400) kuvaama ”all evil acts deserve punishment” toteutuu: tarinan 

aikaiset negatiiviset valinnat saavat aikaan rangaistuksen. Teot ja niiden seuraukset -tema-

tiikka toimii siis tekstissä myös moraalisena kommentointityökaluna, jolla on paikoin didaktisia 

tarkoitusperiä. Vahvimmin tämä korostuu tässä viimeisessä lopetuksessa, jossa tarina päättyy 

kaikkien kannalta huonosti. Siinä osoitetaan selkeästi, kuinka paha saa palkkansa.  

 

Phelanin (2007, 6) mukaan tarinankerronnan retoriikka sisältää monitasoista kommunikaa-

tiota kirjailijalta yleisölle, jossa lukijan äly, tunteet sekä moraaliset ja esteettiset arvot ovat 

osallisena tarinankerronnan arvioinnissa ja tulkinnassa. Lukija siis tulkitsee tekstin merkityksiä 

ja arvioi niitä, muodostaen tilanteisiin ja hahmoihin näin tunnesidonnaisuuksia (mt., 6). On 

huomioitava, että Phelanin teoria käsittelee painettua kirjallisuutta, kun tässä tutkielmassa 

videopelimuoto sekä interaktiivisuus korostavat aktiivista toiminnallista roolia, jotka lukemi-

sesta puuttuvat. Teoria ei siis välttämättä ole aivan sellaisenaan sovellettavissa eri alustaan, 

mutta niistä saadaan aineksia myös videopeliaineiston analyysiin. Interaktiivinen, pelaajaa 

osallistava muoto yhdistyykin kiinnostavasti aineistossa Phelanin huomioon lukijan moraalin 

heijastumisesta tekstiin. Kun näihin yhdistetään vielä tunneperäisen immersion (Ryan 2009, 

56) synnyttämät siteet pelaajan ja tekstuaalisten hahmojen välillä, voidaan päätellä, että Wild 

Huntin tarinasta muodostuu lopulta ainakin osin pelaajan moraalia heijastava teksti. Ryan 

(2009, 50) vertaakin todellisen elämän tapahtumia interaktiivisuuteen huomauttamalla inter-

aktiivisuuden toimivan parhaimmillaan samoin periaattein kuin todellinen elämä, jossa kaikki 

tekemämme valinnat vaikuttavat elämäntarinamme muotoutumiseen. Tällaisia suhteita on 

nähtävissä myös Wild Huntin kriittisissä valinnoissa, sillä niiden keskiössä on ihmissuhteen 

muovautuminen oman toiminnan perusteella, todellisen elämän kaltaisesti. 
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Huonoimmassa lopetusskenaariossa keskeinen ero kahteen edelliseen lopetukseen on se, mil-

laiseksi Geraltin ja Cirin välinen suhde muovautuu. Cirin selviämiseen johtavissa lopetuksissa 

kaksikon välinen suhde esitetään yhteisen hauskanpidon ja kannustavan läheisyyden kautta, 

kun taas tässä viimeisessä lopetuksessa iloisen Cirin tilalla on synkeäilmeinen nuori nainen, 

joka ei vaikuta saaneen toivomaansa tukea isähahmoltaan. Pelin voidaan tulkita kommentoi-

van valintojen keskinäistä paremmuusjärjestystä myös siten, että takaumakohtausten väri-

maailma on huonoimmassa lopetuksessa selkeästi tummempi kuin Cirin selviämiseen johta-

vissa lopetuksissa. Huonoimmaksi tulkittavassa lopetuksessa, jossa Ciri kuolee, muistojen vä-

rimaailma on hyvin tummanpuhuva, tumman harmaan ja mustan sävyihin nojautuva, kun kah-

dessa muussa se on haalean oranssi tai seepia. Värivalinnoilla alleviivataan ja arvotetaan en-

tisestään lopetuksien välisiä eroja ja laatua. Pelin implikoima opetus tuntuukin olevan, että 

ikävällä, omaa etuja tavoittelevalla ja muiden tunteet sivuuttavalla käytöksellä voi olla huo-

maamattakin kauaskantoisempia seurauksia kuin miltä itse tilanteessa näyttää. 

 

Wild Huntin moraaliset dilemmat ja didaktinen luonne kytkeytyvät laajemmin spekulatiivisen 

fiktion traditioon, jossa fiktio toimii usein moraalisen keskustelun alustana. Timothy Dolanin 

essee perehtyy erityisesti tieteisfiktioon moraalisena allegoriana, mutta hänen käyttämänsä 

määritelmä on laaja (2020, 106), ja sen voidaankin tulkita koskettavan myös muita spekulatii-

visen fiktion alalajeja, joihin Wild Hunt fantasiamaailmoineen lukeutuu. Dolan mainitseekin 

lyhyesti myös videopelimuodon esimerkkinä nykykulttuurin uusista, moraalista diskurssia en-

tistä tehokkaammin hyödyntävistä muodoista (mt., 111). Dolan (2020, 105) selittää tieteisfik-

tion ja moraalisten teemojen välistä vahvaa yhteyttä sillä, että eettisessä diskurssissa huomion 

kohteena ovat pitkälti tekojen seuraukset, kun taas tieteisfiktio voi toimia työkaluna niiden 

havainnollistamiselle. Perehtyessään moraalisiin kysymyksiin spekulatiivinen fiktio tulee usein 

paljastaneeksi vallitsevien normien ristiriitaisuuksia. Myös esimerkiksi kristinuskon oppeihin 

liitetyn moraalisen hyveellisyyden korostuminen on tyypillistä, sillä sen ajatus on pesiytynyt 

syvälle kulttuuriimme. (Dolan 2020, 111.) Wild Huntissa Dolanin kuvaamien eettisten kokeilu-

jen kenttänä toimiikin erityisen vahvasti interaktiivinen, moraalisia dilemmoja esittävä video-

pelimuoto, jossa pelaaja on aktiivisessa toiminnallisessa roolissa sivustaseuraajan sijaan. 
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Ei voida kuitenkaan tehdä suoria johtopäätöksiä siitä, että huonoimman lopetuksen saanut 

pelaaja olisi automaattisesti moraaliton ihminen, sillä aineiston moraalikommentaari on usein 

hyvin tulkinnanvaraista. Päätöksiä tehdään aikapaineen alla, yksittäisten virkkeiden pohjalta, 

kun niitä seuraava tilanne voi audiovisuaalisina kohtauksina olla hyvinkin erilainen kuin mil-

laiseksi pelaaja sen tulkitsee pelkän tekstimuotoisen valintavaihtoehdon pohjalta. Myös nar-

ratiivisen ja pelillisen kiinnostuksen sekoittuminen (Ryan 2009, 56–57) hämärtää rajanvetoja 

moraalisissa kysymyksissä, sillä videopeliaineistossa pelillisiä tavoitteita ei voi täysin sivuuttaa, 

vaikka kyseessä olisikin narratiivinen, tarinaa korostava peli. Pelaaja voi siis paikoin sivuuttaa 

moraalin arvioinnin pelillisten intressien noustessa narratiivisen kiinnostuksen yläpuolelle. 

Tällöin esimerkiksi palkkion hyväksymistä Cirin tuomisesta Emhyrille (Wild Hunt, Blood on the 

Battlefield) ei ajatella niinkään tarinan sisäisten toimijoiden välisen suhteen huonontumisen 

kannalta, vaan omien pelillisten tavoitteiden edistämisenä. 

 

Moraalifilosofian kentällä on noussut antiteoreettinen käsitys, jonka mukaan moraaliteorian 

tavoittelu on turhaa, sillä parhainkin teoria asettaa vääristäviä rajoituksia moraaliselle ymmär-

ryksellemme. Teorian sijaan antiteoreetikot ehdottavatkin laajempaa tutkimusotetta, joka 

pyrkisi ymmärtämään moraalikäytäntöjen- ja käsitysten erilaisuutta. (Hämäläinen 2015, 78–

79.)  Vaikka Wild Huntin lopetuksissa melko selkeää kaksijakoisuutta hyviin ja pahoihin tekoi-

hin ja niiden seurauksiin onkin, kokonaisuudessaan tarina esittää antiteoreettiseen malliin tai-

puvaisesti lukuisia pelaajaa haastavia moraalidiskursseja, joissa erilaiset näkemykset tuodaan 

esiin erilaisista taustoista tulevien ei-pelattavien hahmojen kohtaamisen kautta. Esimerkiksi 

Witcherin ammatin moraalisuus kyseenalaistetaan toistuvasti, ja moraalikysymyksiä pohtivaa 

Witcheriä pilkataan tämän yrittäessä toimia moraalisemmin automaattisen tappamisen si-

jaan, jota häneltä odotetaan.  

 

Juuri ennen Ciri dies -lopetuksen viimeistä taistelua Crone kommentoi suon laidoilla vaanivia 

hirviöitä: ”Look about you! Feel their hatred? You slaughtered their brethren for a fistful of 

coin. They would see you suffer, while you’ve lost your claws, wolf.” (Wild Hunt, Ciri dies) 

Crone viittaa siihen, kuinka monet tarinan aikana tapetuista hirviöistä ovat tiedostavia, tunte-

via olentoja ja esimerkiksi vampyyrit ovat hyvin lähellä ihmisiä. Yhteiskunnan tuomitessa hei-

dät hirviöiksi ja Witcherin ammatin luonteen tuntien odotusarvo kuitenkin on murhaaminen 
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palkkiota vastaan, eikä tältä voi täysin välttyä, jos haluaa edetä pelissä. Toisaalta Witcher näh-

dään usein myös suojelevana hahmona, joka pelastaa ihmishenkiä hankkiutumalla eroon pe-

toeläimiin rinnastuvista hirviöistä. Juuri hirviöiden näkökulman tuominen esiin haastaa kaksi-

jakoista diskurssia hyvästä ja pahasta. 

 

Tilannetta monimutkaistaa entisestään erilainen suhtautuminen hirviöihin riippuen siitä, 

kuinka kykeneviä kriittiseen reflektioon ne ovat. Pelaajalle tarjoutuva mahdollisuus säästää 

hirviöiden henki on usein sidoksissa siihen, pystyvätkö ne keskustelemaan, kuten Ciri dies-lo-

petuksen ihmissusi, joka pystyy sanallisesti selittämään syyt sille, miksi on tappanut ihmisiä: 

Werewolf: [--] You needn’t. I’m no longer a threat. I starve, for the swamp is poisoned. 
I’ve no strength to hunt humans. 
Geralt: [--] How many have you already killed? How many more might you still? 
Werewolf: I don’t know. Mostly I had no choice in the matter. ’Tis a foul age. (Wild Hunt, 
Ciri dies.) 
 

Sen sijaan sellaiset hirviöt, jotka eivät puhu, vaan sähisevät, karjuvat tai muuten ääntelevät 

vain eläimellisesti, joutuu tehtävissä edetäkseen yleensä tappamaan ilman mahdollisuutta 

moraaliseen reflektoitiin. Ihmissuden pohdinnoista ja siitä, että petoeläimetkin metsästävät 

selviytyäkseen, eivät ilkeyttään, voidaan päätellä, että tarinan aikana tapetut lukuisat erilaiset 

hirviöt ovat toimineet pitkälti pakon alla. Cronen kommentti antaa myös ymmärtää, että hir-

viöiden kyky reflektointiin ja esimerkiksi tapettujen tovereidensa suremiseen on kenties luul-

tua suurempaa, ja ne kykenevät tuntemaan kostonhimoa, kuten tämä lopetus näyttää.  

 

Pelaaja joutuu siis viimeisessä lopetuksessa arvioimaan moraaliaan uudelleen ja kohtaamaan 

epäeettiset valintansa uuden näkökulman valossa, ikään kuin opetuksena siitä, että paha saa 

lopulta palkkansa. Sen lisäksi, että kriittiset valinnat esitetään tummaa taustaa vasten takau-

makohtauksessa, jota seuraa sekä Cirin että oletettavasti myös Geraltin kuolemaan johtanut 

lopetus, moraalia kommentoidaan myös laajemmalla tasolla koko Witcherin ammatin epäeet-

tisyyden kautta, mikä laajentaa tiukan kaksijakoista näkökulmaa moraaliin. 
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6 Lopuksi 

Päälopetuksiin johtavat kriittiset kysymykset kommentoivat moraalia ihmissuhteiden kan-

nalta ja liittyvätkin empaattisimman reaktion valitsemiseen sekä tämän empatian osoittami-

sen seurauksiin. Wild Huntissa moraali on kuitenkin laajempi ja jatkuvasti läsnä oleva teema, 

sillä pelaaja joutuu suorittamaan moraalista arviointia jatkuvasti esimerkiksi valitsemalla, teh-

däkö jotain moraalisesti epäilyttävää, jos se mahdollisesti voi estää tulevaisuudessa jotain 

vielä pahempaa. Kolmen päälopetuksen ohella erilaisia lopetusskenaarioita on 36 (Hilliers 

2019), joten kaikkine haarautuvine polkuineen aineisto on hyvin laaja, minkä vuoksi tässä tut-

kimuksessa jouduin tekemään tiukan rajanvedon sekä tutkimuskysymyksissä että tutkittavan 

aineiston kohdalla. Monia kiinnostavia moraalikommentaarisia sivujuonia- ja tehtäviä jäikin 

tarkastelun ulkopuolelle. Laajentamalla tarkastelua pääjuonen kriittisten valintojen ulkopuo-

lelle avautuu valtavan laaja ja monipuolinen moraalisen diskurssin alusta, joka tarjoaa mah-

dollisuuksia moraalikommentaariin keskittyneelle jatkotutkimukselle. 

 

Jo päälopetuksiin johtaneiden valintojen analyysistä huomataan tekstin vahva taipumus mo-

raaliseen kommentaariin ja didaktisuuteen, sillä huonoilla valinnoilla on silminnähtävästi huo-

not seuraukset, kun taas hyvistä useimmiten palkitaan. Teksti siis kommentoi pelaajan toimin-

taa muodostamalla tämän valintojen perusteella yhden vaihtoehtoisista lopetuksista. Lope-

tuksista ja niihin johtaneista valinnoista voidaan havaita syy-seuraussuhteita, joissa empatian 

osoittaminen sekä kannustavan vanhemman roolin ottaminen johtaa lopetukseen, jossa Cirillä 

on riittävä luottamus omiin kykyihinsä White Frostin päihittämiseksi, kun taas vähättelevällä 

ja kylmällä käytöksellä hän menehtyy kamppailussaan. 

 

Pelaajalla on tekstiä muokkaava vaikutus, joka liittyy interaktiivisuuden perusluonteeseen. Pe-

laajalla ei kuitenkaan ole täydellistä valinnanvapautta, vaan interaktiivinen toiminta johtaa yh-

teen ennalta määritellyistä vaihtoehdoista. Sen sijaan, että moraali olisi vain tekstissä esiin-

tyvä teema, tekstin interaktiivisen ja immersiivisen luonteen vuoksi pelaaja joutuu jatkuvasti 

olemaan aktiivisena toimijana sekä moraalin arvioinnissa että tekemiensä valintojen reflek-

toinnissa. Moraalisuuden arviointia hankaloittaa se, että valintojen seurauksia ei yleensä 

tehdä näkyviksi, vaan ne voivat selvitä vasta paljon myöhemminkin, kuten kriittisten valintojen 

kohdalla, joissa myöskään käsillä olevien valintojen merkittävyyttä ei erikseen kerrota. 
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