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Tiivistelmä 

Hyötypelit ovat videopelien muoto, jonka ensisijainen tarkoitus on muuta kuin viihdyttää. 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin hyötypelin käsitteeseen, 

hyötypelisuunnittelun ja arvioinnin metodologioihin sekä itse oppimistapahtumaan. 

Kirjallisuudesta kerättiin esitetyt hyötypelien menestystekijät. Menestystekijät pyrittiin 

tuomaan esille kontekstissaan niin, että lukija voisi käyttää niitä apuna hyötypeleihin 

liittyvissä hankkeissa tai arvioinneissa. 
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1. Johdanto 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa muodostettiin kuva hyötypelien erilaisista 

menestystekijöistä ja niiden painotuksista viimeaikaisessa tutkimuksen kentässä. 

Pelien tehokkuutta oppimistyökaluina on tutkittu paljon. Ke (2009) oli löytänyt 

laadulliseen metatutkimukseensa vuosilta 1985 – 2007 yhteensä 89 tutkimusta, joissa oli 

taltioitu tietoa tietokonepohjaisten hyötypelien käytöstä ja tehokkuudesta. Vastaavasti 

Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey ja Boyle (2012) keräsivät tutkimuksia, joihin 

sisältyi empiiristä aineistoa tietokonepelien ja hyötypelien vaikuttavuudesta. Aineistoon 

ei hyväksytty tutkimuksia, joiden koeryhmissä oli alle 14-vuotiaita henkilöitä. Silti 

tutkimuksia kertyi 129 kappaletta vuosilta 2004 – 2009. Oppimispelejä näistä käsitteli 49 

kpl ja täsmällisesti hyötypelejä 12 kpl. Edelleen Wouters, Van Nimwegen, Van 

Oostendorp ja Van Der Spek (2013) rajasivat omaan metatutkimukseensa aineistoa 

vuoden 1990 jälkeiseltä ajalta. Tähän aineistoon valikoituneista tutkimuksista 54 % oli 

ajalta 2007 -2012.  

Metatutkimusten otannoista ja valintakriteereistä selviää, että pelien tehokkuutta on 

tutkittu nimenomaan oppimistuloksiin vaikuttavana työkaluna. Hyötypelitutkimus 

erottuu muusta tutkimuksesta korkeampilaatuisena. Toisaalta niin oppimis- kuin 

hyötypelienkin tutkimus vaikuttaa keskittyvän simulaatioihin, joista laadukkaan 

tutkimuksen olisi edettävä uusille alueille (Connolly, 2012). 

Hyötypelit toimivat opetusvälineinä pelaajan kognitiivisia prosesseja muokkaamalla ja 

vaikuttamalla motivaatioon (Wouters et al., 2013). Hyötypelitutkimuksista on 

metatutkimuksissa kerätty tietoa määrällisen ja laadullisen vaikuttavuuden suhteen (Ke, 

2009; Wouters, 2013). Menestystekijöiden arviointia vaikeuttaa se, että metatutkimukset 

eivät sisällä tutkimuksissa käytettyjen pelien ominaisuuksien tarkkaa luokittelua. Siten 

metatutkimuksissa ei myöskään ollut pelien ominaisuuksiin perustuvia tilastollisia 

analyyseja. 

Menestystekijöiden arvioinnissa tarvittavia työkaluja tuottaa myös hyötypelien 

suunnittelu- ja kehitysmetodologioiden tutkimus. Kukin metodologia on kehitetty 

erilaisia oppimis- ja muita päämääriä painottaen (Amory, 2007; Harteveld, Lukosch & 

Kortmann, 2009; Bellotti, Berta, De Gloria & Primavera, 2009; Arnab et al., 2015). 

Yhdessä nämä rakentavat käsitteistön, jolla hyötypelisuunnittelun lähtökohtia, 

menetelmiä ja tavoitteita voidaan analysoida ja saavuttaa toistettavia tuloksia. 

Hyötypeleillä tarkoitettiin tässä ”Serious games” pelejä ja menestystekijöillä erityisesti 

SG-konseptin pelien menestystekijöitä. Tässä tutkimuksessa ei erikseen käsitelty 

teknologisia yksityiskohtia kuten käyttöliittymät, laiteympäristöt tai verkot. 

Tutkielma toteutettiin kirjallisuustutkimuksena. Tiedonhaun lähtöpisteinä käytettiin 

Google Scholar-palvelua ja Oulun yliopiston kirjaston Nelli-hakua ja sitä kautta useissa 

tietokannoissa olevia artikkeleita. Myös tavanomaista Google-hakukonetta käytettiin. 

Lähdeaineistosta oli löydettävissä hyötypelien menestystekijöitä sekä ehdokkaita 

menestystekijöiksi. Yhteistä näille kaikille on, että ne tähtäävät oppimisen esteiden 

poistamiseen.  

Koska menestystekijöiden määritteleminen pohjautuu tutkimusalueen nykytilaan, 

edettiin tutkielmassa peruskäsitteistä hyötypelien tarkoitukseen ja luokitteluun. Näiden 
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käsittelyn jälkeen luotiin katsaus erilaisiin metodologioihin ja suunnittelun aputeorioihin, 

joita alueelle on rakennettu. Hyötypelissä pelaaja on muihin opetustilanteisiin nähden 

keskeisessä roolissa ja motivaatio on tärkeä oppiman syntymisen kannalta. Siksi 

pelikokemukseen ja oppiman syntyyn perehdyttiin vielä tarkemmin. Menestystekijöiden 

koostetun käsittelyn vuoro tuli sen jälkeen. 
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2. Hyötypeli käsitteenä 

Tämän luvun aiheena on hyötypelikonsepti määritelmällisellä tasolla. Ennen laajempaa 

käsittelyä määritellään itse hyötypelin käsite, jonka jälkeen tarkennetaan hyötypelin 

tarkoitusta. Luvun lopuksi tehdään katsaus hyötypelien luokitteluun. 

2.1 Hyötypelin määrittelyä 

Hannula (2014) on kerännyt hyötypeliteemaan soveltuvia määritelmiä. Salen ja 

Zimmerman (2004, viitattu Hannula, 2014) totesivat pelaamisen olevan mitattaviin 

tuloksiin johtavaa vapaaehtoista haasteiden suorittamista. McGonigal (2011, viitattu 

Hannula, 2014) puolestaan pohti pelien merkitystä yksilön ja kokonaisuuden kannalta. 

McGonigalin määritelmä ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan hyötypeleihin, koska siinä 

peliltä edellytetään päämäärää (McGonigalin pelimääritelmän 1. osa). Myöhemmin 

esiteltävä hyötypelien G/P/S-luokitus (Djaouti, Alvarez & Jessel,  2011) nimittäin sisältää 

jaon myös sen suhteen, onko pelissä erillinen päämäärä vai onko itse pelaaminen 

päämäärä. Hyötypeleihin hieman täsmällisemmin sopivat McGonigalin (2011, viitattu 

Hannula, 2014) kolme muuta pelimääritelmän osaa: säännöt, palautejärjestelmä ja 

vapaaehtoisuus. Oppimispelien vaikuttavuustutkimuksia arvioivasta meta-analyysistä 

voidaan kuitenkin huomata, että tutkimuksissa vapaaehtoisuus ei välttämättä täysin 

toteudu. Kohderyhmissä on usein opiskelijoita tai koululaisia (Ke 2009). 

Varsinaisia hyötypelin määritelmiä on lukuisia. Alvarez ja Djaouti (2011) tiivistävät asian 

(kaava 1): 

Hyötypeli = Videopeli + Hyötynäkökohdat (1) 

Olennaisin kirjoittajien kaavaan tekemä tarkennus on, että pelin kohdemarkkina voi olla 

muukin kuin viihde, esimerkiksi koulutus, terveydenhuolto tai maanpuolustus (Alvarez 

& Djaouti, 2011). 

Djaouti et al. (2011) esittelevät hyötypelien määrittelyyn näkökulman, jossa jaotteleva 

tekijä on pelin alkuperäinen käyttötarkoitus. Jos normaalia videopeliä käytetään 

hyötytarkoitukseen, on kysymys käyttötarkoituksen muuttamisesta ja hyötypelaamisesta, 

mutta ei kuitenkaan hyötypelistä. 

Hyötypelin määritelmään sisältyy Marshin (2011) määrittelyssä luokittelu digitaalisiin 

peleihin, simulaatioihin, virtuaaliympäristöihin ja lisätyn todellisuuden 

implementaatioihin. Tämän määrittelyn puitteissa pelaaja saa edellä mainituin keinoin 

mahdollisuuden osallistua vuorovaikutteiseen kerrontaan, tarinaan, otteluihin tai 

kohtauksiin. Toiminnan tarkoitukseksi nähdään tiedon välittäminen, vaikuttaminen, 

hyvinvoinnin edistäminen ja/tai ymmärryksen kartuttaminen. (Marsh, 2011.) 

Verrataan hyötypelejä vielä varsinaisiin oppimispeleihin. Michael ja Chen (2006) 

toteavat hyötypelien tähtäävän samoihin päämääriin kuin oppimispelit. Hyötypelit 

menevät kuitenkin paljon faktojen opettamista ja muistiin painamista pidemmälle. 

Hyötypeli opettaa, harjoituttaa ja valistaa. (Michael & Chen, 2006.)  

Susi, Johannesson ja Backlund (2007) esittelivät taulukon 1, jossa hyötypelejä verrataan 

puhtaasti viihteellisiin peleihin. 
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Taulukko 1. Hyötypelien ja viihdepelien eroavaisuuksia (Susi et al., 2007, s. 6). 

 

Taulukossa kirjoittajat toteavat hyötypelien rakentavan pelikokemuksen, jossa 

kokemusympäristö on laadittu hyötysisällön välittämistä varten, toisin kuin 

viihdepeleissä. Simulaatiopeleistä kirjoittajat tarkentavat, että kaikki hyödylliset 3D-

sovellukset eivät ole hyötypelejä. Myös 3D-hyötypelissä tulee olla oppisisällön lisäksi 

hauskuus- ja pelillisyyselementit. (Susi et al., 2007.) 

Esimerkin runsaasti tutkimuksen kohteena olleista simulaatiopohjaisista hyötypeleistä 

tarjoaa Tactical Language & Culture Training System (TLCTS). Pelin eri versiot 

opettavat U.S.A.:n sotilaille kielellisiä ja kulttuurillisia valmiuksia toimia kriisialueilla. 

Teknisesti kokonaisuus on rakennettu niin, että sisällöt laaditaan ToolBookilla, 

pelimoottorina toimii Unreal Tournament 2003 (PC) ja integraatio on tehty käyttäjän 

modifikaationa peliin (ns. ”mod”). (Johnson, 2007.) 

 

2.2 Hyötypelien tarkoitus 

Hyötypelin päätarkoitus on opettaa tai vaihtoehtoisesti sen ensisijainen tarkoitus on 

muuta kuin viihdyttää (Alvarez & Djaouti, 2011). Ajatus hyötypelien tarpeellisuudesta 

opetuksessa voidaan johtaa peleihin ja pelaamiseen sisältyvästä oppimisesta. Norman 

(1993 s. 32, viitattu Stapleton, 2004) kirjoitti: 

”Ajatelkaapa mitä vaaditaan pelin oppimiseen, jos vertailukohteena käytetään koulutyötä. 

Pelin hyvään pelaamiseen tarvitaan samanlaista oppimista, opiskelua, ymmärtämistä ja 

harjoittelua kuin mitä mikä tahansa koulutuksellinen aktiviteetti vaatii.” 

Stapleton toteaa, että pelit tarjoavat tehokkaan ja mielekkään oppimisympäristön. Hän 

myös jatkaa, että hyötypeli siirtää opettamistehtävän opettajalta oppijan ja pelin väliseen 

interaktioon. Opettaja päättää mitä opitaan, mutta pelaamiseen motivoitunut oppilas 

siirtää aktiivisesti opetussisällön pelistä itselleen. (Stapleton, 2004.) 

 

 

  Hyötypelit Viihdepelit 

Tehtävät vai rikas 
kokemus 

Ongelmanratkaisu Rikas kokemus 

ensisijainen 

Huomion 
keskipiste 

Oppimisen elementit Hauskanpito 

Simulaatiot Toimiviin 

simulaatioihin 

vaaditaan oletuksia 

Yksinkertaistetut 

simulaatioprosessit 

Viestintä Tulisi kuvastaa 

luonnollista 

(epätäydellistä) 

viestintää 

Viestintä usein 

täydellistä 
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2.3 Hyötypelien luokittelua 

Pelien jaottelussa on perinteisesti käytetty subjektiivisia peligenreen pohjautuvia 

jaotteluja (Djaouti, Alvarez & Jessel, 2011). Wolf (2001) erotti omiksi luokikseen muun 

muassa seikkailupelit, lautapelit, ajopelit, puzzlet, tietokilpailut ja Shoot’Em Up-pelit 

(”räiskintäpelit”). Yksityiskohtaisempi peliluokittelu on esimerkiksi Moniulotteinen 

pelitypologia, joka myöhempine laajennuksineen on 17-kohtainen eksaktiuteen pyrkivä 

luokkittelurakenne (Aarseth, Smedstad & Sunnanå, 2003). 

Hyötypelien luokitteluja kohdemarkkinan perusteella on käytetty useissa artikkeleissa. 

Alvarez ja Michaud (2008) esittivät jakoa puolustukseen, koulutuspeleihin, mainontaan, 

tiedonvälitykseen, terveydenhuoltoon, kulttuuriin ja aktivismiin. Päämäärän perusteella 

hyötypelejä on luokitellut esimerkiksi Bergeron (2006) päätyen jaotteluun aktivismipelit, 

mainontapelit, liiketoimintapelit, liikunnalliset pelit, terveys- ja lääkintäpelit, uutispelit ja 

poliittiset pelit. 

Aiempia luokitteluja kooten Djaouti et al. (2011) esittivät artikkelissaan G/P/S-mallin 

hyötypelien luokittelemiseksi. G/P/S-mallin tuloskortti on kuvassa 1. Tuloskortin avulla 

hyötypeli voidaan nopeasti luokitella. 

Kuva 1. G/P/S-mallin tuloskortti hyötypelin luokitteluun (Djaouti et al., 2011, s. 13). 
 

Kuvan 1 kohdassa pelitapa valitaan onko pelissä erillinen päämäärä tai maali vai onko 

pelaaminen itsessään toiminnan päämäärä. Tuloskortin ulkopuolella G/P/S-malli jatkuu 

pelitavan purkuun: Yhdisteltäviä pelitapoja oli tunnistettu 10. Nämä ovat vältä, yhdistä, 

tuhoa, luo, hallitse, liikuta, valitse, ammu, kirjoita sekä satunnaisuus. Tuloskortin toinen 

pääkohta Koulutuksellinen päämäärä jakaantuu kohtiin viestin välittäminen, harjoite tai 

tiedonvaihto sekä näiden alakohtiin. Kohdemarkkinaan perustuva jaottelu jakaantuu 

edelleen liike-elämän/tieteen aloittain ja ihmisryhmittäin tapahtuvaan jakoon sekä näiden 

alakohtiin. (Djaouti et al., 2011.) 

Pelitapa Kohdemarkkina 
 

   Päämäärällinen  Ala 
   Pelaaminen itseisarvo    Julkishallinto 
       Maanpuolustus 
      Terveydenhoito 
      Koulutus  
Koulutuksellinen päämäärä    Yrityksen sisäinen 
      Uskonnollinen 
  Viestin välittäminen    Kulttuuri 
   Kouluttava    Ekologinen 
   Informatiivinen    Poliittinen 
   Vaikutukseen tähtäävä    Humanitäärinen 
   Subjektiivinen    Mainostaminen 
  Harjoite    Tieteellinen tutkimus 
   Henkinen    Viihteellinen 
   Fyysinen  Ihmisryhmä 
  Tiedonvaihto    Suuri yleisö 
      Ammattilaiset 
      Opiskelijat 
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3. Metodologiat hyötypelien suunnittelussa 

Tässä luvussa perehdytään hyötypelien suunnittelun ja arvioinnin tueksi laadittuihin 
menetelmiin. Osa menetelmistä on hyvinkin yksityiskohtaisia toisten ollessa selkeästi 
tarkemman jatkotutkimuksen pohjaksi tarkoitettuja. 

3.1 GOM II 

Game Object Model II (GOM II) on tehty ensisijaisesti oppimispelien arviointiin. Malli 
pyrkii olemaan paitsi suunnittelun tukityökalu, myös apuväline tietokonepelien 
arviointiin luokkaolosuhteissa. GOM II:n keskeinen sisältö on kuvassa 2. (Amory, 2007.) 

Kuva 2. Game Object Model II (Amory, 2007, s. 5). 

Vaikka malli on itsessään monimutkainen, voi sitä laatijoiden mukaan hyödyntää 
yksinkertaisesti tarkistuslistana osana pelisuunnittelua. Kuvan 2 laatikot ovat olioita ja 
niiden sisällä olevat käsitteet rajapintoja. Konkreettiset rajapinnat eli suunnitteluelementit 
ovat suoraan laatikossa. Abstraktit eli pedagogiset ja teoreettiset kohteet on sijoitettu 
pilveen. Ison objektin sisäpuolinen objekti perii ja konkretisoi ulomman rajapinnat. 
Toisaalta ulompi olio sisältää sisemmät. (Amory, 2007.)  

3.2 Yhteistoiminnallinen tarinankerronta 

Harteveld et al. (2009) ehdottivat yhteistoiminnallista tarinankerrontaa käytettäväksi 
hyötypelin suunnittelussa. Tutkijat olivat identifioineet useita potentiaalisia 
tarinatyökaluja. Käytännössä oli kokeiltu äänipohjaista CAST-työkalua, jota tutkijat 
pitivät hyödyllisenä. Menetelmän arvioitiin sopivan rakenteeltaan hallittuihin 
peliprojekteihin, joissa kehitetään mutkikkaampia hyötypelejä. (Harteveld et al., 2009.) 

Sosiaalinen avaruus
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Visualisointiavaruus

(Juonellisten) elementtien avaruus

Osallistuja-avaruus

Tietokoneen välittämä viestintä
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Motorinen

Sosiaalisen verkoston analyysi
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Tutkiminen

Haasteet
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Kerronnalliset tilat
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Hiljainen tieto

Tarina
Juoni
Pohdiskelu
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Harjoittelu
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Vuorovaikutus
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Demokratia
Sosiaalinen pääoma

Dialogi

Verkko
Työkalut

Visualisointi
Suhteet

Lukeminen
Kirjoittaminen
Puhe

Visuaalinen
Looginen
Matemaattinen
Laskennallinen

Lyhytkestoinen
Pitkäaikainen

Manipulaatio
Refleksit

Konfliktit
- Voitto/häviö
- Epäsuorat
Eksplisiittinen tieto
Keskustelu
Mallintaminen

Hämmennys
Akkomodaatio

Assimilaatio
Monimutkaisuus

Flow
Toimintopohjaisuus
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Kuvassa 3 esitetään Kortmannin ja Harteveldin (2009) malli kolminaisuuspohjaisesta 
pelisuunnitteluprosessista (Triadic Game Design - TGD). 

Kuva 3. Kolminaisuuspohjainen pelisuunnitteluprosessi (Kortmann & Harteveld, 2009, s. 9). 

Kolminaisuus viittaa kuvaan 3 taustaksi piirrettyjen todellisuuden, hyötypäämäärien ja 
pelillisyyden yhteyteen. Prosessin joka vaiheessa ja päätöksentekohetkillä tapahtuu 
tiedon esiin houkuttelua. Hyötypelin kannalta kriittisen tärkeä menestystekijä on se miten 
validia ja merkitykseltään oikeaa pelin toiminnallisuus on. Toiminnallisuuden osuvuus 
riippuu houkuttelun onnistumisesta. Yhteistoiminnallisen tarinankerronnan merkitys 
hyötypelien suunnittelun työkaluna on, että sillä voi tuoda esiin implisiittistä tietoutta ja 
rakenteellistaa tiedon esiinhoukuttelua. (Harteveld et al., 2009.) 

3.3 Sand Box Serious Game 

Bellotti et al. (2009) ovat rakentaneet Sand Box Serious Game (SBSG) mallin, joka 
perustuu ideaan oppimisesta tietorakenteiden kerroksittaisena kerryttämisenä. SBSG:tä 
sovellettaessa virtuaalimaailmaan sijoittuvan pelin tehtäväsuunnittelu irrotetaan 
pedagogisesti orientoituneen suunnittelijan työksi. Erillinen laskennallisen älykkyyden 
(CI – Computational Intelligence) moduuli sovittaa tehtävät reaaliaikaisesti 
koulutusstrategian ja pelaajan profiilin mukaan. Tietojen rakenteellista kerryttämistä 
tukee malliin sisältyvä kuvassa 4 esitetty tehtäväpuuajattelu. (Bellotti et al., 2009.) 

Kuva 4. Sand Box Serious Game - Tehtäväpuu (Bellotti, 2009, s. 3). 

Peli etenee kuvan 4 mukaisesti tehtävästä toiseen kunnes missio on suoritettu. Kun 
tavoitteen jokainen missio on suoritettu, edetään seuraavaan tavoitteeseen. Menetelmä on 
hyvin yksityiskohtainen. Se sisältää entiteeteistä tarvittavat tietokentät ja matemaattiset 
kaavat muun muassa tehtävissä etenemisen ja vaikeusasteen hallintaan sekä 

Tehtäväpuun lehtitaso
Tehtävät

Taso 2 - Missiot

Taso 1 - Päämäärät

Taso 0 - Peli

Peli

TavoiteTavoiteTavoite
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TehtäväTehtäväTehtävä TehtäväTehtäväTehtävä
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T.T.
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Tehtävä

 

HyötypäämäärätHyötypäämäärät

Pelillisyys

Hyötypäämäärät

Todellisuus

HyötypäämäärätHyötypäämäärätHyötypäämäärät Määrittely Suunnittelu Toteutus TestausTarkastus Tarkastus Toimitus
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pelaajaprofiilin mallintamiseen. SBSG:n näkemys hyötypeleistä korostaa 

uudelleenkäytettävyyttä ja tehtäväsuunnittelun eriyttämistä teknisesti orientoituneilta 

pelisuunnittelijoilta pedagogiset tavoitteet tunteville asiantuntijoille. (Bellotti et al., 

2009.) 

SBSG:n teoriaan tukeutuvassa tapaustutkimuksessa Barbosa, Pedro, João ja Frutuoso 

(2014) esittävät, että toimivassa hyötypelitoteutuksessa pelirungon tarjoaman 

viihdekokemuksen tulee olla mukaansatempaava, jolloin pelaaja imeytyy 

oppimistapahtumaan. Oppiminen tapahtuu tehtävien kautta ja vaiheistuksella 

varmistetaan oppimistulokset. Peruspelissä etenemisen tulee tapahtua vaiheittain. Kunkin 

vaiheen aikana peruspelissä suoritetaan toimia, jotka tähtäävät vaiheen selvittämiseen. 

Nämä toimet sisältävät upotettua opetussisältöä. Vaiheen aikana on tiiviimpää opetusta 

sisältäviä minipelejä kuten arvauspelejä tai puzzleja. Opetus järjestyy siten etenemisen 

suhteen hallituksi kokonaisuudeksi, mutta pelaaja voi edetä pelillisesti vaiheen sisällä 

ilman opetussisällön aiheuttamia rajoituksia. (Barbosa et al., 2014.) 

Tapaustutkimuksesta nousee hyötypelille tunnistettavaksi menestystekijäehdokkaaksi 

näkemys, että oppimispeli menestyy jos alla olevan peruspelin hauskuustaso on riittävä. 

Myös oppimisen sulauttaminen osana peliä hallitusti eteneväksi prosessiksi on artikkelin 

perusteella hyötypelin menestystekijä. (Barbosa et al., 2014.) 
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3.4 Learning Mechanics - Game Mechanics 

LM-GM-malli on tarkoitettu hyötypelien pedagogisesti orientoituneeseen suunnitteluun. 
Mallin näkökulmasta oppimis- ja pelimekaniikat on määritelty, mutta hyötypelien osalta 
on tarkennettavaa. Päämääränä mallilla on yhdistää mekaniikat ja näin edetä kohti 
hyötypelimekaniikan mallia. Kooste mallista on kuvassa 5. (Arnab et al., 2015.) 

Kuva 5. LM-GM-mallin tiivistelmä (Arnab et al., 2015, s. 17). 

Kuvasta 5 nähdään miten koulutuksellisia päämääriä tavoitellaan oppimismekaniikoiden 
avulla. Vastaavasti hyötypelillisiin tavoitteisiin pyritään pelimekaniikoiden avulla. Kun 
mekaniikat vaikuttavat hyötypelissä, syntyy saavutuksia eli tapahtuu tavoitteiden 
mukaista oppimista. Mekaniikkapalkkien reunoilla on ydintä tukevia funktionaalisia 
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mekaniikoita. Malliin kuuluu myös Bloomin teoriaan (Bloom 1956, viitattu Arnab et al., 

2015) pohjaava linkitystaulukko, joka yhdistää peli- ja oppimismekaniikat. LM-GM-

malli on tarkoitettu pohjaksi hyötypelimekaniikoiden tunnistamiselle ja 

jatkotutkimukselle ja sen tekijät näkisivät sitä mielellään käytettävän rinnan SBSG:n 

kanssa. (Arnab et al., 2015.) 
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4. Hyötypeli oppimistapahtumana 

Tässä luvussa perehdytään ensin pelikokemukseen ja sen jälkeen onnistuneen 
pelikokemuksen mahdollistamaan oppiman muodostumiseen ja oppimistulosten laatuun. 
Luvun viimeisessä osiossa pohditaan hyötypelien puutteita ja rajoituksia 
oppimistapahtuman näkökulmasta. 

4.1 Pelikokemuksen synty 

Kiili (2005) on havainnut, että hyöty- ja oppimispeleissä tulee huomioida flow-
kokemuksen synnyttävät osatekijät. Kuvassa 6 toteutuu Kiilin esittämä malli flown 
ylläpitämiseksi. 

Kuva 6. The adaptive gameflow framework (Kiili, 2005, s. 65). 

Kuvan 6 mallissa on pelikokemuksen näkökulmasta olennaista pelaajan opastaminen 
agenteilla, kun flown rikkoontumisen uhka tunnistetaan. Pelaajan taitotason ollessa 
korkea ja haasteellisuuden pieni tarvitaan tylsistymisagenttia, joka tuo pelitilanteeseen 
lisähaastetta. Vastaavasti pelin tarjoamien haasteiden ylittäessä pelaajan tieto-/taitotason, 
voidaan turhautuneisuusagentilla pudottaa vaikeusastetta tai tukea pelaajan suoriutumista 
opettamalla tälle tarvittavia tietoja/taitoja. (Kiili, 2005.) 

Kiili (2005) rajaa tulokset koskemaan varsinaisia opetuspelejä, mutta pelikategorioiden 
päällekkäisyyksien lisäksi esitettyjen johtopäätösten sovellettavuutta hyötypeleihin lisää 
tutkimuksen kytkentä kaptologiaan. Kaptologia tutkii tietotekniikkaa suostuttelevien 
vuorovaikutteisten tuotteiden roolissa. 

Csikszentmihalyi:n (1975) esittelemän flow-kokemuksen saavuttamiseksi Kiili näkee 
tarpeelliseksi huomioida joukon avainkohtia. Näitä ovat taitotasoon osuvuus, päämäärien 
selkeys, palautteen yksiselitteisyys, hallinnan tunne, pelattavuus, pelillisyys ja 
kehyskertomus. 

Flown syvyyttä ja pelikokemuksen nautittavuutta voidaan arvioida seuraavan kriteeristön 
avulla (Sweetser & Wyeth, 2005, s.4-11): 
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- Pelaajan taitojen kehittäminen 
- Hallinnan tunne 
- Palaute 
- Mukaansatempaavuus 
- Sosiaalinen vuorovaikutus

4.2 Hyötypelikokemus 

Kasvavan mielenkiinnon kohteena ollutta hyötypelikokemusta tutkinut Kangas käsitteli 
hyötypelien houkuttelevuuselementtiä: Pelaajan mielenkiinto lukitaan viihteellisin 
keinoin eli vietellään käyttäjä syötin avulla. Prosessi etenee emotionaalisten lupausten 
kautta suhteen rakentamiseen pelaajan kanssa. Pelaajan innokkuutta pidetään yllä pienin 
palkkioin kohti lupausten lunastamista. Käytännössä siis palkitseva peli etenee 
mielekkääseen ja mieleenpainuvaan loppuratkaisuun. (Kangas, 2003.) 

Pari vuotta myöhemmin Kiili (2005) tutki samaa Freytagin draaman kaareen pohjautuvaa 
pelaajan johdattelua. Kiilin esiin tuomat pelikokemuksen avainkohdat ja mukautuva 
flow-kehikko rakentavat mallin, jonka avulla voidaan käsittää hyötypelikokemus. 
Pelaajan ohjaamisen kaksi menetelmää, agentit ja palkitseminen pyrkivät samaan 
päämäärään. Kuvassa 7 esitetty kokemusperäisen pelaamisen malli (EGM) sisältää 
sisemmän kehän kohtina selkeät päämäärät, yksiselitteisen palautteen ja hallinnan 
tunteen. (Kiili, 2005.) 

Kuva 7. Experiential Gaming Model (Kiili, 2005, s. 88). 

Kuvan 7 sisäkehän neljäs kohta kohdistettu huomiokyky viittaa pelisuunnittelun 
keinoihin, joilla pelaaja saadaan pohtimaan analyyttisesti esitettyjä tietoja ja rakentamaan 
tietoutta suuntaamalla pelaajan huomiokyky oppimisen kannalta olennaiseen sisältöön 
(Kiili, 2005). Tässä kohtaa tulee huomata ero oppimispelin ja hyötypelin välillä. 
Hyötypeleissä ei pelaajasta voida samassa määrin tehdä oppilasta kuin EGM:n rakenne 
ehdottaa, vaan tilalla on viihteellisyys, palkinto-ohjaus ja vapaampi draaman käyttö. 
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Nacke, Drachen ja Göbel (2010) esittävät kolmitasoista pelikokemuksen (Gameplay 
experience - GX) mittauskehikkoa nimenomaisesti hyötypelikokemuksen mittaamiseen. 
Kuvassa 8 havainnollistetut kehikon tasot ovat pelin laatu (pelijärjestelmäkokemus), pelin 
ja yksilön välisen vuorovaikutuksen laatu (yksittäisen pelaajan kokemus) sekä 
vuorovaikutuksen laatu sosiaalisessa, ajallisessa, spatiaalisessa ja muussa kontekstissa 
(pelaamisen konteksti) (Nacke et al., 2010). 

Kuva 8. GX:n kolme metodologista kehystä (Nacke et al., 2010, s. 5). 

Pelijärjestelmäkokemuksen laatu pyritään varmistamaan perinteisillä ohjelmistoalalla 
vakiintuneilla testauksen keinoilla. Yksittäisen pelaajan kokemuksen arviointiin on 
käytettävissä joukko psykofysiologisen mittaamisen menetelmiä, (mm. EMG, EDA, 
EEG, fMRI, PET, fNIR - ks. lyhenteet), silmäseuranta, peli-henkilöllisyyden mallinnus, 
pelikäyttäytymisen seurantametriikat, pelaajan mallintaminen sekä laadulliset 
haastattelut ja kyselyt. (Nacke et al., 2010.) 

Pelikokemuksen mittaamista neurofysiologisin menetelmin (aiemmista mm. EEG ja 
EMG) suosittavat myös Bellotti, Karpalos, Lee, Moreno-Ger ja Berta (2013), jotka 
samalla esittävät modulaarisesti toteutettujen metriikoiden integrointia pelialustoihin. 
Pelaamisen kontekstispesifiseen arviointiin Nacke et al. (2010) esittävät etnografiaa, 
kulttuuriin sopivuuden arviointia, pelattavuuden heuristiikoita, 
moninpeliympäristömetriikoita sekä soveltuvia kyselyjä. Hyötypelien laatua arvioitaessa 
he suosittelevat keskittymään pelaajan tunnetasoja ja asenteita tunnistaviin 
mittausmenetelmiin. (Nacke et al., 2010.) 

Rakennettaessa pelaajille virtuaalisia ympäristöjä on pelikokemuksen kokonaisluonne 
sovitettava tarkoin hyötypelin päämääriin. Esimerkiksi toimintapainotteisilla peleillä on 
joissain tutkimuksissa todettu luovuutta parantava vaikutus ja niistä voi olla apua 
negatiivisten tunteiden käsittelemisessä. Kuitenkin niiden on todettu aiheuttavan myös 
vimmaista käytöstä ja kohottavan stressiä. (Yeh, 2015.) Toisessa tutkimuksessa on 
todettu että toimintapeleillä voidaan vähentää väkivaltaista käyttäytymistä, kunhan 
väkivalta ei näyttäydy pelaajayksilölle myönteisesti koettavana (Bonus, 2015). 

4.3 Oppimistulosten seuranta 

Luvussa 3.4 esitelty LM-GM-malli (Arnab et al., 2015) antaa työkaluja oppimisen 
esteiden poistamiseen hyötypelin toteutustapaa valittaessa. Vastaavasti SBSG (Bellotti, 
2009) tarjoaa mallin pelaajan opastamiseen läpi oppisisällön ja on samanhenkinen 
Adaptive Gameflow Framework:in (Kiili, 2005) kanssa.  

Pedagogisilla agenteilla tarkoitetaan pelissä toimivaa virtuaalista avustajaa / opettajaa. 
Heidig ja Clarebout (2011) ovat pedagogisia agentteja koskevassa metatutkimuksessaan 
havainneet, ettei varmuutta näiden hyödyllisyydestä ole vielä saatu. Monet aiheesta 
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tehdyt tutkimukset keskittyvät vertailemaan agenttien toteutustapoja. Vaikuttavuuteen 

keskittyvät tutkimukset eivät anna selkeää vastausta pedagogisten agenttien 

hyödyllisyydestä. (Heidig & Clarebout, 2011.) 

Riippumatta toteutustavasta, on pedagogisen agentin toimintaa tai sen tarpeellisuutta 

mahdollista arvioida kuusikohtaisen listan avulla (Heidig & Clarebout, 2011). Klauer 

(1985, viitattu Heidig ja Clarebout, 2011) on aiemmin todennut, että jos agentille ei tule 

yhtään näistä opetustehtävistä, on agentti tarpeeton: 

1. Motivaatio: Herätä mielenkiinto, painota olennaista, vahvista itseluottamusta. 

2. Informointi: Keskitä huomio oppisisältöön, aktivoi aiempaa tietoa, tue uuden ja 

vanhan tiedon yhdistämisessä. 

3. Tiedonkäsittely: Auta hahmottamaan syyt ja seuraukset. Auta suhteuttamaan 

oppisisältö ympäröiviin käsitteisiin. Mahdollista yksityiskohtien hahmottaminen. 

4. Tallennus ja mieleen palauttaminen: Opasta vertaamaan yhtäläisyyksiä ja eroja 

uuden ja vanhan tiedon välillä. 

5. Tiedonsiirto: Uuden tiedon käytön ja soveltamisen harjoittelua. 

6. Valvonta ja ohjaus: Valvo oppijan toimia ja opasta oikeaan suuntaan. 

Goldberg ja Cannon-Bowers (2015) ovat havainneet, että Pedagoginen agentti 

audiovisuaalisessa muodossa on hyötypelissä tehokkaampi kuin pelkkä ääniopastus. 

Myös palautteen reaaliaikaisuus parantaa oppimistuloksia merkittävästi. (Goldberg & 

Cannon-Bowers, 2015.) 

De Castell, Jenson ja Taylor (2007) raportoivat artikkelissaan hankkeesta, jossa luotiin 

vakavien virusperäisten sairauksien ennaltaehkäisyä opettava peli. Opetussisällön 

upottamisen sijasta peliin pyrittiin luomaan kokonainen räätälöity oppimisympäristö. 

Oppiessaan virustartuntoja välttävän ja niiden leviämistä ehkäisevän elintavan, pelaajan 

tuli soveltaa uusia tietoja ja taitoja, ajatella kriittisesti sekä pohtia eettisiä kysymyksiä ja 

sosiaalista vastuutaan. Päämääränä oli että pelaaja omaksuu virtuaalimaailmassa uuden 

toimintatavan ja soveltaa sitä reaalimaailmassa. (De Castell et al., 2007.) 

Näiden tutkimusten mukaan oppimispelin kehittäjä voidaan tulkita aktivaattoriksi, joka 

pelin kautta kannustaa pelaajan käyttämään älykkyyttään ja ryhtymään itsensä 

muutosagentiksi. Oppiminen jatkuu pelin jälkeen, kun pelaaja käyttää työkaluinaan 

oppimaansa tietoutta ja ammentaa vielä avoimiksi jääneiden kysymysten ja ideoiden 

prosessoinnista. (Heidig & Clarebout, 2011; Klauer 1985; Goldberg & Cannon-Bowers, 

2015; De Castell et al., 2007.) 

4.4 Hyötypelien rajoitukset 

Borro-Escribano, Del Blanco, Torrente, Alpuente ja FernándezManjón (2014) tutkivat 

hyötypelien käyttöä elinsiirtoja tekevän hoitohenkilöstön koulutukseen. Tutkijat 

havaitsivat, ettei hyötypeli ole optimaalinen tapa opettaa sosiaalisia taitoja. Virtuaalinen 

vuorovaikutus on rajallista ja sen lisäksi tarvitaan käytännön harjoittelua hienovaraisen 

työtavan oppimiseksi. (Borro-Escribano et al., 2014.) 

Samassa tutkimuksessa havaittiin myös, että lääketieteen ammattilaisten ja opiskelijoiden 

lähtötaso tietotekniikan kanssa oli puutteellinen. Tähän ongelmaan tutkijat ehdottavat 

ratkaisuksi valmistelevaa koulutusta ja hyötypelin sisäistä tutoriaalia. (Borro-Escribano 

et al., 2014.) 
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5. Ehdokkaita menestystekijöiksi 

Tässä luvussa käydään läpi kirjallisuudesta tunnistettuja ehdokkaita hyötypelin 

menestystekijöiksi. Marsh (2011) määrittelee hyötypelin laadun ja menestyksen olevan 

sille asetetun päämäärän saavuttamisen aste. 

Hyötypelisuunnittelun metodologiat ohjaavat jakamaan pelisuunnittelua varsinaiseen 

pelintekoon ja hyötysisällön suunnitteluun. Näitä tehtäviä voivat hoitaa erikoistuneet 

pelisuunnittelun ammattilaiset ja pedagogisesti orientoituneet sisältösuunnittelijat 

tahoillaan. Pelikokemuksen yhtenäisyyden ja kokonaisvaltaisuuden kannalta on tärkeää 

että pedagoginen sisältö välittyy pelaajalle tarkoitetulla tavalla (Borro-Escribano et al., 

2014; Amory, 2007; Arnab et al., 2015; Harteveld et al., 2009; Bellotti et al., 2009).  

Metodologioiden välillä on eroja siinä miten suunnitteluprosessissa varmistetaan oikea 

sisältö ja oppimisprosessi. Yhteistoiminnallisessa tarinankerronnassa osapuolten 

vuorovaikutus on keskeinen tekijä (Harteveld et al., 2009). SBSG:n mukaan toimittaessa 

osa vuorovaikutuksesta tapahtuu välillisesti CI:n parametrointiprosessin ja 

laadunvarmistuksen kautta. CI vastaa suuresta osasta oppimateriaalin tulkintaa ja 

sovittamista pelitilanteeseen. (Bellotti et al., 2009.) 

Sen sijaan, että esitettäisiin välitetyn tiedon oikeellisuus menestystekijänä, on tämän 

tutkimuksen puitteissa enemmän näköaloja tuottavaa tarkastella pelisuunnittelua suoraan 

vuorovaikutuksena. Vuorovaikutuksen laatu, oli se ihmisten välistä tai epäsuoraa, on asia 

johon prosessissa voidaan suoremmin puuttua. 

Luvussa 4.2 todettiin hyötypelin pelaajan ennakkoasenteen olevan keskeinen tekijä 

oppisisällön omaksumisen kannalta.  Johnson ja Wu toteavat (2008) TLCTS:n pelaajien 

suoriutumista arvioivassa tutkimuksessa motivaationsa korkeaksi ilmoittaneiden 

suoriutuneen oppimistuloksia mittaavista testeistä merkittävästi motivaatioltaan alempaa 

kolmannesta paremmin. Myös johtopäätöksissä tutkijat nostavat tärkeäksi motivaation ja 

sen ohella valinnanvapauden. (Johnson, 2008.)  

Hyötypelien käyttöä rakennusteollisuuden koulutuksessa tutkineet Greuter et al. (2012) 

korostavat pelaajan sitoutumisen olevan kriittinen menestystekijä. Samaan 

johtopäätökseen olivat tulleet merenkulun yhteistyöpohjaista hyötypeliä kehittäneet 

tutkijat (Bruzzone et al., 2013). Markkinoinnilla vaikutetaan asenteisiin ja hyötypelissä 

ideamyynnillä näyttää olevan erityinen rooli ja sisältö. Tutkimustulokset viittaavat siihen, 

että pelaamisen arvo olisi myytävä jokaiselle pelaajalle etukäteen. 

Luvussa 2.2 todettiin pelaamisen määritelmällisesti johtavan mitattaviin tuloksiin. 

Hyötypelikokemusta rakennettaessa tulisi työn tuloksia mitata iteratiivisesti kehitystyön 

eri vaiheissa. Mittaustapoja on lukuisia. Tutkimustulokset tukevat pelaajan tunnetasoja ja 

asenteita mittaavien menetelmien käyttöä. (Nacke et al., 2010.) Opettajaa ei välttämättä 

tarvita fyysisesti paikalla, jos oppiminen tai tiedonvälitys tapahtuu hyötypelin 

välityksellä. Tällöin looginen tapa selvittää oppimisen taso on mitata oppimista pelin 

sisällä. Mittaamista tarvitaan myös, jotta peli voidaan sopeuttaa reaaliaikaisesti 

oppimistilanteeseen. (Bellotti et al., 2009.) 

Pelin sujuvuus edesauttaa siihen uppoutumista ja ympäristön unohtamista, joita yhdessä 

nimitetään flow-kokemukseksi. Luvussa 4 on lueteltu yleisiä pelin ominaisuuksia, jotka 

edesauttavat flow:n saavuttamista. Peliin oikein toteutetuilla agenteilla voidaan ylläpitää 

flow-tilaa. (Csikszentmihalyi, 1975; Kiili, 2005; Sweetser & Wyeth, 2005.) Toinen 
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hyötypelin sujuvuuden elementti on oppiman sulauttaminen. Optimitilanteessa pelaaja 

kohtaa opetettavat asiat luontevassa järjestyksessä, sopivassa tahdissa ja pelaajan 

aiempaan tietotasoon sovitettuna. (Barbosa, 2014; Kiili, 2005.)  

Hyötypelin tarkoitus on opettaa tai ainakin primäärisesti muuta kuin viihdyttää (Alvarez 

& Djaouti, 2011). Tässä kohtaa hyötypelit ja pelit eroavat toisistaan olennaisesti, koska 

pelin tärkein yksittäinen päämäärä on pelaajan nautinto. Kuitenkin, koska hyötypeli 

koostuu opetussisällön lisäksi pelistä, tulee menestyksen saavuttamiseksi pelaamisen olla 

palkitsevaa. Muuten peliä ei pelata. (Sweetser & Wyeth, 2005; Barbosa et al., 2014). 

Kuitenkin erillisten pelinsisäisten palkintojen (arvomerkkien ja pokaalien) osalta 

McKernan et.al. (2015) ovat havainneet että pelimekaniikka on tärkein, eikä palkinnoilla 

ole vaikutusta oppimiseen. Pelin vetovoimaa lisää myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

kohottamisen kautta tuleva pelaajan hyvä olo (Zumbach et.al., 2015). 

Pelaajan oppimishalun ja uteliaisuuden herättäminen tukee oppimista pelin aikana. 

Motivoitunut pelaaja myös palaa pelin pariin useammin. Jos peli onnistuu aktivoimaan 

pelaajan pidempiaikaisesti, voi tämä jatkossa käyttäytyä itseoppivasti kuten luvussa 4.3 

todettiin. (Heidig & Clarebout, 2011; Klauer 1985; Goldberg & Cannon-Bowers, 2015; 

De Castell et al., 2007.) 

Hyötypelimäisiin tarkoitusperiin pyrkivää toteutustapaa voitaisiin nimittää 

hyötypelitekniseksi toteutukseksi. Jotta hyötypeliin voidaan rakentaa halutut toiminnot 

kohtuullisin resurssein, tulee toteutuksen olla harkittu. Hyötypeleissä on huolellisen 

suunnittelun avulla mahdollista toteuttaa uudelleenkäytettävyyttä. Kaikki luvun 3 

metodologiat tukevat uudelleenkäytettävyyttä. GOM II mahdollistaa mallin mukaisen 

oliosuunnittelun. SBSG mahdollistaa viihteen, hyötysisällön ja hyötypelilogiikan 

rakentamisen erikseen (Bellotti, 2013).  
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6. Pohdinta ja johtopäätelmät 

Tässä luvussa keskeiset menestystekijäehdokkaat sijoitetaan lähdeaineiston avainkohdat 

koostavaan kuvaan, käydään läpi tutkimuksen rajoitukset ja esitetään suosituksia 

jatkotutkimuksiksi. Tutkimusaineiston perusteella voidaan olla varmoja siitä että pelaajan 

ennakkoasenne on tärkeä hyötypelin päämäärien täyttymiseen vaikuttava tekijä. Todetaan 

että se on kriittinen menestystekijä. 

Toinen tutkimuksen kentässä keskeiseen asemaan nostettu asia on flow. Sen vaikutukset 

hyötypelin päämäärien saavuttamiseen eivät ole yhtä aukottomasti osoitettuja kuin 

ennakkoasenteen kohdalla. Jos flow:ta opitaan mittaamaan kustannustehokkaasti, 

saadaan selville onko yksittäinen pelikokemus miellyttävä ja mukaansatempaava. Flow 

voi antaa myös tietoa siitä, onko hyötyosuus onnistuttu integroimaan peliin vai onko 

pelikokemukseen jäänyt korjattavaa. Flow ei siis sinänsä ole menestystekijä, mutta pelin 

sujuvuus on hyvä ehdokas menestystekijäksi. 

6.1 Hyötypeli pelaajan oppimisympäristönä 

Oppiminen tapahtuu pelaajassa ja havaitut menestystekijäehdokkaat näyttävät 

keskittyvän oppimisen esteiden poistamiseen. Näin ollen menestystekijöiden 

esittämiseen valittiin pelaajakeskeinen esitystapa. 

Pelaamista edeltävät ja sen rinnalla kehittyvät asiat on sijoitettu pelaajakerroksen alle. 

Itse peli-instanssi ja siinä tapahtuva pelaaminen on kerrostettu pelaajan päälle. Havaitut 

menestystekijäehdokkaat on kuvassa 9 sijoitettu hyötypelin keskeisten käsitteiden ja 

toimijoiden joukkoon. 
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Kuva 9. Hyötypelin menestystekijät. 

Kuvassa 9 aika etenee alaspäin siirryttäessä. Hyötypelisuunnittelun toimijoita ovat 

pelisuunnittelijat ja aiheasiantuntijat. Nämä yhdistävät viihteen ja päämäärät 

hyötypeliteknologian avulla. Osapuolten vuorovaikutuksen laatu on keskeistä työn 

lopputuloksen kannalta. (Bellotti et al., 2009; Harteveld et al., 2009.) 

Sisempänä olevasta peliympäristöstä tulee pelaajaan kohdistuvia vaikutuksia. Näiden 

muokkaama pelaajan motivaatio ja sitoutuminen vaikuttavat olennaisesti oppiman 

siirtymiseen. (Johnson & Wu, 2008; Nacke et al., 2010.) 

Peliympäristössä sijaitsee yhtälössä mahdollisesti vaikuttava mentori, joka symboloi 

hyötypelaamistarpeen pelaajalle tuottavaa tahoa. Mentori huomioi pelaajien erilaiset 

valmiudet asettaessaan pelaajille vaatimuksia. Pelaamisen aikana moninpeleissä 

vaikuttaa pelin sosiaalinen ympäristö (Stapleton, 2004; Sweetser & Wyeth, 2005). 
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Pelaaja käynnistää pelin pelaamisen vaatimusten ja/tai motivaation pohjalta. 

Hyötypelaamiseen osallistuva pelaaja antaa prosessin käyttöön aikaansa ja 

huomiokykynsä. (Kiili, 2005; Susi et al., 2007.) 

Hyötypeliltä toivottavaa modulaarista ja uudelleenkäytettävää rakennetta on pyritty 

ilmentämään jaottelemalla peli moduleiksi. Rakenne on tulosta suunnittelijoiden 

tekemästä viihteen ja hyötysisällön yhdistämisestä (Bellotti et al., 2009). Pelin 

oppisisällön omaksuminen tapahtuu tehokkaammin kun pelikokemus on sujuva 

(Csikszentmihalyi, 1975; Kiili, 2005). Pelin parissa pysytään ja sen pariin palataan jos 

peli on vetovoimainen (Zumbach et.al., 2015). Nämä on koko pelikokemusta koskevina 

asioina sijoitettu oppimistapahtuman alapuolelle. 

Hyötypelaamisen päämäärän kannalta oppimistapahtuma on keskeinen. 

Oppimistapahtumaa voidaan ohjailla agenteilla. Pedagogiset agentit ohjaavat 

oppimistapahtumaa pelaajalle näkyvästi (Heidig & Clarebout, 2011; Goldberg & 

Cannon-Bowers, 2015). Flow-tilaa ylläpitävät agentit voivat olla näkymättömiä 

pelitapahtumien ohjailijoita (Kiili, 2005). Agenttien toimintaa voi hallinnoida 

uudelleenkäytettävä laskennallinen äly CI. Se tarvitsee toimiakseen edeltävien 

pelitapahtumien pohjalta luodun pelaajaprofiilin tiedot (Bellotti et al., 2009). 

Tehokkaan hyötypelin todettiin aktivoivan pelaajaa kehittämään tietojaan myös 

pelaamisen jälkeen. Tällöin pelaaja osaa soveltaa saamiaan tietoja, kykenee rakentamaan 

jo hankitun tiedon päälle kerroksia ja osaa arvioida kriittisesti omaa toimintaansa 

saamansa tiedon valossa. 

Mittaaminen jatkuu kuvassa ylhäältä alas asti, eli se koskee kaikkia vaiheita. 

6.2 Tutkimuksen rajoitukset 

Tutkielmassa ei keskitytty laiteteknisiin tai muihin teknologisiin yksityiskohtiin. 

Varsinaisesti psykologian näkökulmasta hyötypelejä tutkivaa materiaalia olisi saatavilla, 

mutta tutkielman mittakaavan vuoksi sitä ei hyödynnetty. Samoin jätettin pois myös 

hyötypelien arvoketjun, jakelumallien ja maantieteellisten markkinaerojen erojen 

tarkastelut. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin yksinomaan kirjallisuustutkimusta. Lähteet olivat 

pääosin tutkimusartikkeleita. Näistä tutkielmassa käytettiin vain Internetistä vapaasti tai 

Oulun yliopiston kirjaston kautta saatavilla olevia. Mukana oli lisäksi yksi Internet-

artikkeli sekä muutamia kirjalähteitä. 

Lähteiden kieli oli pääosin englanti. Kaksi lähteistä oli kirjoitettu suomen kielellä. 

Kaikille hyötypelien englanninkielisille käsitteille ei ollut saatavilla vakiintunutta 

suomenkielistä vastinetta. Näissä tapauksissa käytettiin pelialalla, pedagogiassa ja 

yleiskielessä vakiintunutta termistöä. 

6.3 Suosituksia jatkotutkimuksiksi 

Pelaajan ennakkoasenteisiin liittyen voisi jatkotutkimuksia tehdä erilaisten 

vaikuttamistapojen tehokkuudesta silloin, kun ennakkoasenteiden kautta pyritään 

parantamaan hyötysisällön välittymistä. 

SBSG:n ja yhteistoiminnallisen tarinankerronnan soveltaminen hyötypelin suunnitteluun 

saattaisi olla tehokas toimintatapa ja siitä ehkä kannattaisi tehdä tutkimus. 
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Hyötypelitutkimuksessa on oppisisällön välittymisen kokonaislaadun mittaamiseen 

liittyvä lähtökohtainen ongelma. Koska hyötypeli sisältää videopelin, on lopputuotteessa 

vaikea täysin erottaa pelin ja hyötysisällön tuottamia myönteisiä vaikutuksia (Alvarez & 

Djaouti, 2011). Tutkimuksissa on todettu että myös ilman hyötytarkoitusta suunnitelluilla 

peleillä näyttäisi olevan tiettyjä kognitiivisia taitoja parantava vaikutus (Novak, E. & 

Tassell, J. 2015). Hyötypelejä käsittelevän tutkimuksen tuottamat metodologiat 

mahdollistavat pelin tekemisen niin että hyöty voidaan kytkeä pois päältä ja vaihtaa 

neutraaliin tai satunnaistettuun sisältöön. Hyötysisällöllistä ja neutraalia peliversioita 

käyttäen olisi mahdollista toteuttaa mittausongelman eliminointimahdollisuutta arvioiva 

tutkimus. 

Hyötypeliin rakennettua mittauslogiikkaa voisi hyödyntää flow:n tason mittaamisessa. 

Tutkimuksin tulisi rakentaa mittaustapa flow:lle ja testata sen toimivuutta. Mittaukset 

voisi valmiilla menetelmällä tehdä ilman käyttäjän häiritsemistä. Testivaiheessa 

vertailevat kyselyt tms. olisivat varmastikin tarpeellisia. Flown asteen mittaaminen 

normaalin videopelin pelaamisessa on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi (Beume, 

Danielsiek, Eichhorn, Naujoks, Preuss, Wessing et al., 2008). 
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