
E-urheilu – mikä ja miksi

E-urheilun kehitys ja suunta



Mitä on E-urheilu?

• Elektroninen urheilu eli e-urheilu on videopelien pelaamista 
kilpailullisesti.

• Tavallisimmat kilpapelit ovat tietokoneella tai konsolilla toimivia 
viihdepelejä, jotka jakautuvat useampaan alalajiin eli genreen.

• Reaaliaikaiset strategiapelit, ensimmäisen persoonan 
ammuntapelit, taisteluareenamoninpelit ja suuret online-
moninpelit ovat tyypillisimmät elektronisen urheilun saralla pelattavat 
pelityypit.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Videopeli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Reaaliaikainen_strategiapeli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ensimm%C3%A4isen_persoonan_ammuntapeli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Taisteluareenamoninpeli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Massiivinen_monen_pelaajan_verkkoroolipeli


Missä e-urheillaan?

• Verkossa omalla tietokoneella kotoa käsin tai yhteisissä tiloissa missä 
vaan yhteys internettiin.

• Ammattilaistasolla pelaajille järjestetään liigoja ja turnauksia, joissa 
yleisimpiä pelattavia pelejä ovat Dota 2, Overwatch, Counter-
Strike, Quake, Warcraft, League of Legends ja Starcraft II.

• Suurimmat kilpailut esitetään suoratoistopalveluissa kuten Twitchissä, 
jossa niillä voi olla kymmeniä miljoonia katsojia. Moni huippupelaaja 
julkaisee pelivideoitaan myös YouTubessa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Dota_2
https://fi.wikipedia.org/wiki/Overwatch
https://fi.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike
https://fi.wikipedia.org/wiki/Quake
https://fi.wikipedia.org/wiki/Warcraft_(pelisarja)
https://fi.wikipedia.org/wiki/League_of_Legends
https://fi.wikipedia.org/wiki/StarCraft_II:_Wings_of_Liberty
https://fi.wikipedia.org/wiki/Twitch
https://fi.wikipedia.org/wiki/YouTube


Maksetaanko siitä ja mitä?

• Parhaille turnauspelaajille sponsorit kustantavat rahoituksen 
kilpailumatkoille ja usein myös laitteistoja pelaajan tai huolto-
organisaation käyttöön.

• Pelaajat voivat saada tuhansiin euroihin nousevia palkkioita.

• Suurimpien turnausten rahapalkinnot voivat nousta miljooniin 
euroihin, ja vuonna 2017 kilpailujen kokonaispalkintosumma oli 
ylittänyt jo 100 miljoonaa dollaria.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sponsorointi


Maksetaanko siitä ja mitä?



Kuka hullu katsoo kun muut pelaa pc:llä?



Kuka hullu katsoo kun muut pelaa pc:llä?



Mitä on tapahtumassa?



Minkä ikäluokan juttu ja miksi merkittävä laji?



Joko juna meni meiltä?



Sukupolvien sankarit, ketä ihaillaan ja kenestä 
puhutaan?



1988, Calgaryn olympialaiset





Paikalliset ja valtakunnalliset sankarit!







Onko oikeaa urheilua?

• Kysymys siitä, onko elektroninen urheilu urheilua, jakaa mielipiteitä 
elektronisen urheilijoiden harrastajien joukossa. Urheilupiireissä 
monet eivät pidä elektronista urheilua oikeana urheiluna sillä 
perusteella, että siinä ei juurikaan liikuta. Kansainvälisen 
olympiakomitean vuonna 2017 antaman linjauksen mukaan 
elektroninen urheilu voidaan kuitenkin laskea "oikeaksi urheiluksi".

• Elektroninen urheilu on ehdolla viralliseksi mitalilajiksi vuoden 
2022 Aasian kisoihin. Pääsy kisoihin ei kuitenkaan ole vielä varma, sillä 
e-urheilulla ei ole vaadittua kansainvälistä kattojärjestöä vaan monta 
kansainvälistä järjestöä

https://fi.wikipedia.org/wiki/Urheilu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_olympiakomitea
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aasian_kisat


Onko oikeaa urheilua?

• Elektronista urheilua on ehdotettu myös Pariisin olympialaisiin 
2024. Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas 
Bach kuitenkin sanoi vuonna 2018, että e-urheilua ei voida ottaa 
olympialiikkeeseen sen väkivaltaisuuden vuoksi.

• Kansainvälinen elektronisen urheilun liitto IeSF on testannut 
kilpailijoita vuodesta 2013 asti. Se kuuluu kansainväliseen 
antidopingtoimikuntaan.

• Joillain pelaajilla on ilmennyt rasitusvammoja etenkin käsissä.Myös
vakavaa keuhkon kasaanpainumista on esiintynyt.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kes%C3%A4olympialaiset_2024
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_olympiakomitea
https://fi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bach
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kansainv%C3%A4linen_elektronisen_urheilun_liitto&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailman_antidopingtoimisto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmarinta


KIITOS!

Nyt hiihtämään, ilman laturaivoa!


