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Tiivistelmä 

Hyötypelit ovat tietokone- ja videopelien muoto, jonka ensisijainen tarkoitus on viihteen 
sijasta vaikuttaminen, opettaminen tai mainonta. Tässä tutkimuksessa perehdyttiin 
hyötypelien menestystekijöihin ja niiden ilmenemiseen suomalaisissa 
hyötypelijulkaisuissa vuonna 2015. Kirjallisuusosiossa perehdyttiin hyötypelin 
käsitteeseen, hyötypelisuunnittelun ja arvioinnin metodologioihin sekä 
oppimistapahtumaan. Kirjallisuudesta kerättiin esille nousseet hyötypelien 
menestystekijät.  

Tutkimuksen empiirisessä osassa kerättiin hyötypelejä käsittelevää aineistoa ja pyrittiin 
muodostamaan kuva siitä, missä määrin hyötypelejä kehittävät organisaatiot hyödyntävät 
menestystekijätietoutta. Tutkimus tehtiin kvalitatiivisesti ja analyysimenetelmänä 
käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. 

Analyysirunko rakennettiin kirjallisuuskatsauksessa tunnistetuista menestystekijöistä 
deduktiivisesti siten, että yläluokat pidettiin annettuina, mutta alaluokkien suhteen 
tiedostettiin tarve pitää mahdollisena lisäysten tekeminen luokkarakenteeseen, jotta 
mahdollista aineistosta kumpuavaa lisätietoa ei menetetä menetelmällisten rajoitusten 
takia. 

Aineiston käsittely aloitettiin tutustumalla varsinaisiin peleihin ja kirjaamalla havainnot 
täydentäväksi aineistoksi. Sisällönanalyysissä aineiston käsitteet sijoitettiin 
analyysirunkoon ilmaisuluokkien kautta. Aineistosta havaitut menestystekijät esiteltiin 
tutkimuksessa taulukoina yleistasolla ja niiden esiintyvyyttä tarkasteltiin tarkemmin osa-
alueittain eli analyysin näkökulmasta yläluokkakohtaisesti. 

Keskeiset kirjallisuudesta tunnistetut pelin ulkopuoliset menestystekijät liittyivät 
pelintekoprosessiin ja erilaisiin kontekstitekijöihin. Hyötypelin tekemisessä kohtaavat 
pelisuunnittelun ja opetusluonteisen vaikuttamisen teemat ja toimijat. Parhaimmillaan 
hyötysisällön rakenteellinen esilletuonti sulautuu pelisuunnittelun ansiosta tarinallisen 
johdattelevaksi ja innostavaksi kokemukseksi, jossa implisiittinen oppiminen ja 
ongelmanratkaisu lisäävät pelaajan valmiiksi huomioitua motivaatiota. 

Varsinaisesti pelin ominaisuuksiin liittyviksi menestystekijöiksi tunnistettiin pelin 
ylätason toteutus, sisältötoteutus ja pelikokemus. Hyötypelitutkimuksen tarjoamat 
tekniset perusteet huomioiva hyötypeli on ylläpidettävä ja uudelleenkäytettävä. 
Loogisesti etenevä hyötysisältö sopeutetaan pelaajan osaamiseen ja pelitilanteeseen. 
Immersiivinen pelikokemus ja sosiaalisen näkökulman huomiointi kuuluvat tärkeimpiin 
hyötypelin tarkoitusperien saavuttamista edistäviin ominaisuuksiin. 

Menestystekijöiden huomioinnissa oli suuria eroja hyötypelien välillä. Tutkimuksessa 
muodostui kokonaiskuva, jonka mukaan hyötypelien kärki on kapea, mutta kohtalaisen 
laadukas. Kärjen kapeus mukailee suomalaisen peliteollisuuden yleistä tilaa. 
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hyötypeli, menestystekijä, pelintekoprosessi, motivaatio, sisältötoteutus, pelikokemus 

Ohjaaja 
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Abstract 

Serious games (SG) are computer- and video games that have a primary focus other than 
entertainment. Instead, they are made to educate, teach, inform and promote ideas. The 
current research focused in SGs’ success factors and their emergence in SGs published in 
Finland in 2015. 

First, the concepts of serious game, SG design methodology and learning were discussed 
based on existing knowledge. Success factor related knowledge was summarized from 
the literature. Second, the empirical part of the study was arranged to collect, organize 
and analyze material related to SGs as restricted by the title. A goal was set to find out 
the level of success factor knowledge utilization in current SG development. 

The research approach was qualitative and the research method was theory-based content 
analysis. An analysis structure with categories and subclasses was formed deductively 
from the literature review. Categories were used as they were defined in the literature, but 
more adaptive approach with subclasses was seen as necessary to avoid losing the rich 
details in the material. 

The research process continued from selecting the subjects to gathering the written 
sources. The actual games were used as complementary material. The expression types 
were established and expressions were picked and placed in appropriate type slots in the 
content analysis class structure. Presentation of the collected details was done in general 
level using charts and in more detail with textual presentation. 

Success factors external to the games itself were detected to be related to the context and 
to the process of implementation. The implementation process brings together game 
designers and other parties often more familiar with teaching related influencing. As these 
actors and themes work together, a structured and enjoyable game design implementation 
that combines implicit learning and problem solving, is pursued. A refined solution boosts 
player motivation that has already been enhanced with organized pre-playing actions. 

Success factors operating inside the game include high-level implementation choices, 
content implementation and gaming experience. A serious game that takes into account 
the technical facts provided by discipline’s research is maintainable and reusable. It 
adapts progress and difficulty of the content according to player skills and overall 
gameflow characteristics. An immersive and socially rewarding serious game maximizes 
the chances to reach its goals.  

Lots of variation was detected in the level of success factor awareness between the games. 
A couple of high quality games stood out of the material and thus in this sense the 
overview of the Finnish serious game industry resembles the situation of the Finnish game 
industry. 

Keywords 
serious game, success factor, motivation, gaming experience, content implementation, 
implementation process 
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1. Johdanto 

Tämän tutkimuksen aiheena olivat vaikuttamiseen, opettamiseen ja mainontaan 
tarkoitettujen tietokone- ja videopelien laadun ja menestyksen elementit. Johdantoluvun 
alaluvuissa esitellään tiivistetysti tutkimuksen tärkeimmät osat ja rakenne. 
Ensimmäisessä alaluvussa kuvataan tutkimuksen tarkoitus. Sen jälkeen käsitellään 
huomioitu aiempi tutkimus. Tutkimusongelman tiivistelmän jälkeen esitellään 
tutkimusmenetelmä ja keskeiset rajaukset. Tutkimuksen keskeinen lisäarvo esitellään 
viidentenä kohtana. Luvun päättää tutkimuksen rakenteen kuvaus. 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja motivaatio 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia hyötypelien laadukasta tekotapaa, joka johtaa 
tehokkaiden, arvostettujen ja lopulta tekijänsä tai tilaajansa tarkoittamalla tavalla 
tuottoisien lopputuotteiden syntymiseen. Päämäärään pyrittiin koostamalla pelejä 
erilaisiin vaikuttamistarkoituksiin suunnitteleville tahoille teoreettista ja menetelmällistä 
tietoa, jonka avulla henkilökohtaista tai oman organisaation osaamista voidaan edelleen 
kehittää. Lisäksi pyrittiin tarjoamaan koostettua tietoa hyötypelin keskeisistä laatua ja 
tehokkuutta edistävistä toteutuksen ja vaikuttamistarkoitukseen käyttämisen vaiheista ja 
osatekijöistä. 

1.2 Aiempi tutkimus 

Hyötypelin käsitteestä oli kirjallisuudessa esitetty lukuisia määritelmiä. Niiden 
ydinsisältö on hyötypelin primäärisen tehtävän erilaisuuden korostaminen suhteessa 
viihdepeleihin (Stapleton, 2004; Michael & Chen, 2006; Susi, Johannesson & Backlund, 
2007; Alvarez & Djaouti, 2011; Marsh, 2011). Hyötypelien edelleen kehittyvät 
luokittelumekanismit tukevat pelien arviointia ja tutkimusta (Aarseth, Smedstad & 
Sunnanå, 2003; Bergeron, 2006; Elverdam & Aarseth, 2007; Alvarez & Michaud, 2008; 
Djaouti, Alvarez & Jessel, 2011). Hyötypelisuunnittelun metodologiat pohjautuvat 
viihteen ja hyötypäämäärien eli peli- ja oppimismekaniikoiden yhdistelyyn (Amory, 
2007; Harteveld, Lukosch & Kortmann, 2009; Bellotti, Berta, De Gloria & Primavera, 
2009a; Arnab et al., 2015). Metodologisesti suunnitellussa hyötypelissä pelaamalla 
tapahtuneet saavutukset johtavat tavoiteltuihin päämääriin pelaajaan kohdistuvan 
strukturoidun vaikuttamisen ja pelaajassa tapahtuvan oppimisen kautta. Pelaamisen 
kontekstin huomioivaksi suunniteltu hyötypelikokemus mittaa, mukautuu ja säilyttää 
hallinnan tunteen. (Csíkszentmihályi, 1975; Kolb, 1984; Kangas, 2003; Sweetser & 
Wyeth, 2005; Kiili, 2005; Nacke, Drachen & Göbel, 2010; Heidig & Clarebout, 2011; 
Bellotti, Karpalos, Lee, Moreno-Ger & Berta, 2013; Goldberg & Cannon-Bowers, 2015.) 

Aiemman tutkimuksen sisältö tiivistyi luvussa 6.1.6 esitetyssä hyötypelaamisen mallissa, 
joka esittää hyötypelaamisen pelaajan kannalta ajallisesti etenevänä prosessina. 
Hyötypeli saa alkunsa hyötypelisuunnittelussa, jossa pelisuunnittelijat ja aiheasiantuntijat 
yhdistävät viihteen ja hyötypäämäärät (Bellotti, Berta, De Gloria & Primavera, 2009a; 
Harteveld, Lukosch & Kortmann, 2009). Peliympäristö motivoi pelaajan, joka antaa pelin 
käyttöön aikansa ja huomiokykynsä sekä sitoutuu tavoitteisiin (Stapleton, 2004; Sweetser 
& Wyeth, 2005; Kiili, 2005; Susi et al., 2007; Wouters, Van Nimwegen, Van Oostendorp 
& Van Der Spek, 2013). Mallissa pelin sisältämä hyöty ja viihde integroituvat ohjatuksi 
pelikokemukseksi, jossa flow:n hallinta-agentit ja pedagogiset agentit ohjaavat 
oppimistapahtumaa mittaustulosten ohjaamana (Kiili, 2005; Bellotti, Berta, De Gloria & 
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Primavera, 2009b; Heidig & Clarebout, 2011; Goldberg & Cannon-Bowers, 2015). 
Pelaaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa todellisen ja virtuaalisen ympäristön kanssa 
(Sweetser & Wyeth, 2005). Pelin sujuvuus ja vetovoima ylläpitävät pelaamista 
(Csíkszentmihályi, 1975; Kiili, 2005; Sweetser & Wyeth, 2005). Pelin vaikuttavuuden 
keskeinen osa on, kuinka tehokkaasti se aktivoi pelaajaa autonomisen oppijan rooliin 
(Heidig & Clarebout, 2011; Klauer, 1985; Goldberg & Cannon-Bowers, 2015; De Castell 
et al., 2007). 

1.3 Tutkimusongelma 

Tutkimuksen keskeinen tutkimuskysymys oli hyötypelin tavoitteiden saavuttamiseen 
vaikuttavien menestystekijöiden selvittäminen. Tutkimuskysymysten tarkempi esittely 
tehtiin luvussa 3.2. Tutkimuksen toteutus ja sen kirjallinen esitys pyrittiin tekemään 
hyötypeleistä kiinnostunutta lukijakuntaa hyödyttävällä tavalla. Kuitenkaan esimerkiksi 
Internetistä hyötypelitietoa selaileva lukija ei löydä tästä tutkimuksesta kattavaa kuvausta 
hyötypelin rakentamisen vaiheista tai pelin ominaisuuksista. Sen sijaan tutkimus voi 
tarjota perusasiat hallitsevalle tai jo kokeneemmalle aiheen asiantuntijalle materiaalia 
tehokkaampien ja menestyvämpien hyötypelien tuotannon ja elinkaaren eri vaiheisiin. 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen rajaus 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkittiin menestystekijöiden ilmentymistä rajatussa 
tutkimusaineistossa käyttäen tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsauksessa luotuun 
analyysirunkoon perustuvaa teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Peleistä saatavilla olevan 
tekstiaineiston analyysin uskottiin tuovan valaistusta pelintekijöiden tekemiin tietoisiin ja 
tarkoituksellisiin valintoihin, joita he myös haluavat tuotteisiinsa liittyen tuoda julkisesti 
esille. Ilmaisujen oikean tulkinnan varmistamiseksi ja aineiston puutteiden korjaamiseksi 
oli tarpeellista perehtyä myös itse peleihin. Varsinainen tutkimusmenetelmä siis otti 
huomioon kirjallisten lähteiden lisäksi peleistä tehtyjä havaintoja analyysirungon 
alaluokkiin sijoitettuina ilmaisuina, sikäli kun kirjallisen aineiston puutteiden 
korjaamiseksi oli välttämätöntä. 

Hyötypeleillä tarkoitettiin tässä tutkimuksessa ”Serious games”- ja ”Applied games”-
pelejä ja menestystekijöillä erityisesti SG-konseptin pelien menestystekijöitä. 
Tutkimuksessa ei erikseen esitelty teknologisia yksityiskohtia kuten käyttöliittymät, 
laiteympäristöt tai verkot. 

Kriittinen menestystekijä on englanniksi critical success factor (CSF). Tässä 
tutkimuksessa on huomioitu kritiikki, jota muun muassa Day ja Wensley (1988) ovat 
CSF:ien soveltamisesta esittäneet. Kritiikin ohjeen mukaisesti ilmiselvät käsitteen osat 
rajattiin pois CSF-joukosta ja keskityttiin oletusarvoista toimintatapaa parempaa 
suorituskykyä tuottaviin toimintamalleihin. 

1.5 Lisäarvo 

Tutkimuksen keskeisen annin muodostavat hyötypelaamisen malli, analyysirunko sekä 
teorian ja empiiristen havaintojen keskustelusta syntynyt lukijan omaa pohdintaa 
aktivoiva aineisto. Hyötypelaamisen mallia on mahdollista käyttää myös valmiiden pelien 
tai opetusaineistojen käyttöä valmisteltaessa suunnittelukokonaisuuden tarkastamiseen. 
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Analyysirunkoa voi käyttää hyötypelien ja jossain määrin muunkinlaisten pelien tai 
vaikuttamistarkoituksessa tehtyjen ohjelmistojen tarkistuslistana. 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsausosassa muodostettiin tutkimustietoon perustuen kuva 
hyötypelien erilaisista menestystekijöistä ja niiden painotuksista viimeaikaisessa 
tutkimuksen kentässä. Koska menestystekijöiden määritteleminen pohjautuu 
tutkimusalueen nykytilaan, edettiin kirjallisuuskatsausosiossa peruskäsitteistä 
hyötypelien tarkoitukseen ja luokitteluun. Näiden käsittelyn jälkeen luotiin katsaus 
aiheeseen keskittyviin metodologioihin ja hyötypelisuunnittelun aputeorioihin. 
Hyötypelissä pelaaja on muihin opetustilanteisiin nähden keskeisessä roolissa ja 
motivaatio on tärkeä oppiman syntymisen kannalta. Siksi pelikokemukseen ja oppiman 
syntyyn perehdyttiin vielä tarkemmin. Tunnistettujen menestystekijäehdokkaiden 
koostetun käsittelyn vuoro oli kirjallisuuskatsauksen lopussa. 

Empiirisessä osassa esiteltiin tutkimusmenetelmät ja käytiin läpi tutkimusprosessin 
toteutuksen vaiheet. Analyysiluvussa esiteltiin keskeiset aineistosta tehdyt havainnot. 
Johtopäätöksissä havainnot raportoitiin sekä hyötypelaamisen mallin muodossa että 
ideoina ja kysymyksinä, joihin perehtymisen hyötypelin esisuunnitteluvaiheessa 
toivotaan avaavan näköaloja uusiin menettelytapoihin. Johtopäätökset-luku kannattaa 
silmäillä seuraavaksi tämän johdannon jälkeen, varsinkin jos aihepiiri on muuten 
entuudestaan tuttu. 

Lopussa liitteenä oleva ilmaisuluokilla täydennetty analyysirunko voi olla hyödyksi 
empiirisen osan seuraamisessa. 
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2. Aiempi tutkimus 

Tässä luvussa esitellään hyötypelitutkimusta menestystekijätietouden käsittelyä 
tukevasta näkökulmasta. Ensimmäisessä luvussa tarkastelun kohteena on 
hyötypelitutkimuksen yleinen tilanne. Toisessa luvussa määritellään olennaiset käsitteet 
ja esitellään joitain menetelmiä hyötypelien luokitteluun. Kolmas luku esittelee 
hyötypelisuunnittelua tukevia metodologioita. Neljäs luku keskittyy hyötypelin 
toimintamekanismeihin oppimisen ja pelikokemuksen kannalta. Lopuksi on vuorossa 
yhteenveto, jossa tutkimustietoa koostetaan menestystekijätietouden näkökulmasta. 

2.1 Hyötypelitutkimuksen tila 

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. Connolly et 
al. eivät hyväksyneet aineistoonsa tutkimuksia, joiden koeryhmissä oli alle 14-vuotiaita 
henkilöitä. Silti tutkimuksia oli kertynyt 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 et al., 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 teknisten ominaisuuksien tarkkaa 
luokittelua. Siten metatutkimuksissa ei myöskään ollut pelien ominaisuuksiin perustuvia 
tilastollisia analyyseja. (Connolly et al., 2012; Ke, 2009; Wouters et al., 2013.) 

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, 2009a; Arnab et al., 2015). 
Yhdessä nämä rakentavat käsitteistön, jolla hyötypelisuunnittelun lähtökohtia, 
menetelmiä ja tavoitteita voidaan analysoida ja saavuttaa toistettavia tuloksia. 

2.2 Hyötypeli käsitteenä 

Tämän luvun aiheena on hyötypelikonsepti määritelmällisellä tasolla. Ennen laajempaa 
käsittelyä määritellään menestystekijät ja itse hyötypelin käsite, jonka jälkeen 
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tarkennetaan hyötypelin tarkoitusta. Luvun lopuksi tehdään katsaus hyötypelien 
luokitteluun. 

2.2.1 Menestystekijät 

Boynton ja Zmud (1984) toteavat kriittisten menestystekijöiden olevan ne muutamat 
asiat, joiden on mentävä hyvin, jotta organisaation menestys voidaan taata. Näinollen 
CSF:t edustavat johtamisen ja yritystoiminnan alueita, jotka vaativat jatkuvaa erityistä 
huomiota. 

CSF-metodologialla tarkoitetaan menetelmää, jossa menetelmään koulutettu asiantuntija 
haastattelee organisaation toimintokohtaiset avainhenkilöt ja saa näin selville CSF:t 
(Boynton & Zmud, 1984). Day ja Wensley (1988) toteavat, etteivät monet 
menestystekijöiden tunnistamisen menetelmien tuottamat irralliset menestystekijät 
välttämättä ole kovinkaan hyödyllisiä. Tällä kirjoittajat viittaavat kevein perustein ja 
nopeasti listattuihin, toimialalle kovin ilmeisiin ”menestystekijöihin”. Hyödyllisempää 
on tunnistaa kilpailuedun lähteet, jotka johtavat etulyöntiaseman saavuttamiseen ja 
ylivertaiseen suorituskykyyn (Day & Wensley, 1988). 

Menestystekijöiden tunnistaminen CSF-metodologian kaltaisilla työkaluilla ei kuulu 
kirjallisuuskatsauksen mahdollisiin menetelmiin. Menestystekijöitä on mahdollista 
tunnistaa myös aiemman tutkimuksen esilletuomista, hyötypelien kentässä tärkeistä ja 
hyötypelien tehokasta käyttöä edistävistä seikoista. 

2.2.2 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 alkuperäisten kirjoittajien kaavaan 1 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 
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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. 

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

 

Taulukossa 1 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.) 

  Hyötypelit Viihdepelit 
Tehtävät vai rikas 
kokemus 

Ongelmanratkaisu. Rikas kokemus 
ensisijainen. 

Huomion 
keskipiste 

Oppimisen elementit. Hauskanpito. 

Simulaatiot Rajaukset tehtävä 
oikein ettei opetus 
vääristy. 

Yksinkertaistetut 
simulaatioprosessit. 

Viestintä Tulisi kuvastaa 
luonnollista 
(epätäydellistä) 
viestintää. 

Viestintä usein 
vapaata 
väärinkäsityksistä ja 
viiveistä. 
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2.2.3 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.) 

2.2.4 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). 

Elverdam ja Aarseth (2007) jatkoivat pelitypologian kehittämistä siitä, mihin Aarseth et 
al. (2003) jäivät. Moniulotteinen pelitypologia onkin tarkoitettu kehittyvän pelimaailman 
mukana eläväksi kehikoksi. Sen osa-alueet ja niiden kahdessa vaiheessa tarkentuva 
jaottelu voisivat hyvin olla aikaa ja muutoksia kestävä tapa hallita pelitypologiaa. Mallia 
kannattaa hyödyntää pelisuunnittelun konseptointivaiheessa ja lopputuloksen 
ainutlaatuisuutta arvioitaessa (Elverdam & Aarseth, 2007). 

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. 
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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 valitsemalla sopivat kohdat. Toisensa poissulkevia 
ovat vain pelitavan vaihtoehdot. 

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 Hyötypäämäärä jakaantuu kohtiin viestin välittäminen, harjoite tai tiedonvaihto 
sekä näiden alakohtiin. Kohdemarkkinaan perustuva jaottelu jakaantuu edelleen liike-
elämän/tieteen aloittain ja yleisön perusteella tapahtuvaan jakoon sekä näiden alakohtiin. 
(Djaouti et al., 2011.) 

2.3 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. Esiteltävät metodologiat alalukujen 
mukaisessa järjestyksessä ovat Game Object Model II, Yhteistoiminnallinen 
tarinankerronta, Sand Box Serious Game ja Learning Mechanics – Game Mechanics. 

Pelitapa Kohdemarkkina 
 
   Päämäärällinen  Ala 
   Pelaaminen itseisarvo    Julkishallinto 
       Maanpuolustus 
      Terveydenhoito 
      Koulutus  
Hyötypäämäärä    Yrityksen sisäinen 
      Uskonnollinen 
  Viestin välittäminen    Kulttuuri 
   Kouluttava    Ekologinen 
   Informatiivinen    Poliittinen 
   Vaikutukseen tähtäävä    Humanitäärinen 
   Subjektiivinen    Mainostaminen 
  Harjoite    Tieteellinen tutkimus 
   Henkinen    Viihteellinen 
   Fyysinen  Yleisö 
  Tiedonvaihto    Suuri yleisö 
      Ammattilaiset 
      Opiskelijat 
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2.3.1 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.)

2.3.2 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.)
Kuvassa 3 esitetään Kortmannin ja Harteveldin (2009) malli kolminaisuuspohjaisesta 
pelisuunnitteluprosessista (Triadic Game Design - TGD).

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

2.3.3 Sand Box Serious Game

Bellotti et al. (2009a) 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., 2009a.)

Kuva 4. Sand Box Serious Game - Tehtäväpuu (Bellotti, 2009a, 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 
pelaajaprofiilin mallintamiseen. SBSG:n näkemys hyötypeleistä korostaa 
uudelleenkäytettävyyttä ja tehtäväsuunnittelun eriyttämistä teknisesti orientoituneilta 
pelisuunnittelijoilta pedagogiset tavoitteet tunteville asiantuntijoille. (Bellotti et al., 
2009a.)

SBSG:n teoriaan tukeutuvassa tapaustutkimuksessa Barbosa, Pedro, João ja Frutuoso
(2014) esittävät, että toimivassa hyötypelitoteutuksessa pelirungon tarjoaman 
viihdekokemuksen tulee olla mukaansatempaava, jolloin pelaaja imeytyy 
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Taso 1 - Päämäärät

Taso 0 - Peli
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TehtäväTehtäväTehtävä TehtäväTehtäväTehtävä

T.T.T.
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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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2.3.4 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 
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mukaista oppimista. Mekaniikkapalkkien reunoilla on ydintä tukevia funktionaalisia 
mekaniikoita. Malliin kuuluu myös Bloomin teoriaan (Bloom 1956, viitattu Arnab et al., 
2015) pohjaava linkitystaulukko, joka yhdistää peli- ja oppimismekaniikat. Taulukon 
tasojen otsikot ovat: 

• Luominen 
• Arviointi  
• Analysointi 
• Soveltaminen 
• Ymmärtäminen 
• Muistaminen 

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.) 

2.4 Hyötypeli oppimistapahtumana 

Tässä luvussa perehdytään ensin oppimisen käsitteisiin. Pelikokemuksen jälkeen 
esitellään onnistuneen pelikokemuksen mahdollistaman oppiman muodostumista, 
oppimistulosten laatua ja pelin toteutustavan vaikutuksia oppiman muodostumiseen. 
Luvun viimeisessä osiossa pohditaan hyötypelien puutteita ja rajoituksia 
oppimistapahtuman näkökulmasta. 

2.4.1 Oppiminen 

Oppimisen käsite määritellään lähteestä riippuen eri tavoin. Esimerkkejä oppimista 
toistamisena käsittelevistä määritelmistä ovat (Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 142): 

• mieleen painaminen 
• tiedon määrän lisääntyminen 
• soveltaminen 

Laadullista muutosta kuvaavia määritelmiä ovat: 

• ymmärtäminen 
• ajattelun muuttuminen 
• ihmisenä muuttuminen 

Oppimiskäsityksistä suoraviivaisin ja vanhin on behaviorismi, joka näkee oppimisen 
oppijan ulkoisen käyttäytymisen muutoksena. Se on menetelmällisesti helppoa ja selkeää, 
mutta voi olla oppijan kannalta älyllisesti hyvin passivoivaa. Kognitiivinen 
oppimiskäsitys näkee oppimisen prosessina, jossa uusi tieto liittyy mahdollisten 
ristiriitojen läpikäynnin ja tiedon aktiivisen tulkinnan myötä osaksi oppijan tietoja ja 
taitoja. Tällöin oppimista voi siis tapahtua myös ilman ulkoisen käytöksen muutosta. 
(Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 142-145.) 

Behaviorismin ja kognitiivisen oppimiskäsityksen kanssa periaatteessa ristiriidaton 
kokemusperäisen oppimisen teoria määrittelee oppimisen prosessiksi, jossa oppija 
sopeutuu maailmaan jatkuvana kokemukseen perustuvana prosessina. Oppija luo ja 
kehittää tietämystään sekä objektiivisesti että subjektiivisesti. (Kolb, 1984.) 
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Humanistinen teoria korostaa yksilön luovuutta. Konstruktivismi on puolestaan joukko 
suuntauksia, joiden oppimisteoriaa yhdistää näkemys tiedon rakentumisesta yksilön ja 
yhteisön itsensä toimesta (Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 145-147).

2.4.2 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.

Csíkszentmihályin (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):

• Keskittymisen taso 
• Haasteellisuus
• Pelaajan taitojen kehittäminen
• Hallinnan tunne

Pe
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• Päämäärien selkeys 
• Palaute 
• Mukaansatempaavuus 
• Sosiaalinen vuorovaikutus 

 

Näistä kahdeksasta kohdasta muodostuva GameFlow-malli sisältää joukon kutakin 
kohtaa koskevia määräyksiä, joita pelin toteutuksessa noudattamalla voidaan saada 
aikaan peli, jossa flow-ja pelinautinto ovat saavutettavissa (Sweetser & Wyeth, 2005, s.5-
6). 

2.4.3 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.) 

Myöhemmin Kiili (2005) tutki samaa Freytagin draaman kaareen pohjautuvaa pelaajan 
johdattelua. Kiilin työn taustalla vaikuttaa myös voimakkaasti kokemusperäisen 
oppimisen teoria. Teorian juuret ovat Piagetin, Lewinin ja Deweyn työssä. Kiili on 
käyttänyt omana lähtökohtanaan Kolbin tarkentamaa näkemystä kokemusperäisestä 
oppimisesta. Kolb (1984) näkee teorian roolin perinteisiä oppimiskäsityksiä täydentävänä 
kokonaisvaltaisena perspektiivinä, joka yhdistelee kokemuksellisuutta, havainnointia, 
kognitiota ja käyttäytymiseen liittyviä tulkintoja. 
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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.

Nacke, Drachen ja Göbel (2010) esittävät kolmitasoista pelikokemuksen (Gameplay 
experience - GX) mittauskehikkoa nimenomaisesti hyötypelikokemuksen mittaamiseen. 
GX:n metodologiset kehykset on esitetty kuvassa 8.
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Kuva 8. GX:n kolme metodologista kehystä (Nacke et al., 2010, s. 5).

Kuvan 8 havainnollistamat 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). 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).

2.4.4 Oppimistulosten seuranta

Luvussa 2.3.4 esitelty LM-GM-malli (Arnab et al., 2015) antaa työkaluja oppimisen 
esteiden poistamiseen hyötypelin toteutustapaa valittaessa. Vastaavasti SBSG (Bellotti, 
2009a) 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 
tehdyt tutkimukset keskittyvät vertailemaan agenttien toteutustapoja. Vaikuttavuuteen 

Pelisuunnittelija

Pelijärjestelmäkokemus

Pelaamisen konteksti
Yksittäisen pelaajan kokemus

Pelaaja
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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.) 

2.4.5 Hyötypelien rajoitukset 

Borro-Escribano, Del Blanco, Torrente, Alpuente ja Fernández-Manjón (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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Pelien ja muiden opetusmuotojen välistä tehokkuutta tutkineet Wong et al. (2007) 
totesivat perinteisen oppikirjan olevan selvästi muita testattuja opetusmuotoja 
heikkotehoisempi. Muut opetusmuodot olivat peli, pelitallenteen katselu ja hyperteksti. 
Vaikka pelaaminen olikin lopulliselta teholtaan opetusmuodoista paras, oli pelitallenteen 
katselu tutkimuksen olosuhteissa ollut teholtaan hyvin lähellä varsinaista pelaamista. 
Tutkijat epäilivät tutkimuksessa käytetyn testipelin pelaamisen aikana kohdattujen 
käytettävyyshaasteiden vastaavan pelitallenteen kanssa kohdattavan yritys ja erehdys -
kamppailun katsomisen aiheuttamaa keskittymisen herpaantumista. 

Jos Wong et al. (2007) esittämä tutkimustulos on yleistettävissä, tarkoittaa se sitä, että 
pelikokemuksen hiotulla toteutuksella on erityisen tärkeä rooli. Ellei peliä ole 
huolellisesti ja ammattitaidolla viimeistelty, voi olla tehokkaampaa opettaa jonkun toisen 
pelaajan tuottaman pelitallenteen tai hypertekstin avulla. Kyseisiin tuloksiin kannattaa 
kuitenkin jo tutkijoidenkin mielestä suhtautua varauksella, sillä yleinen käsitys on että 
interaktiivinen toteutus on tehokkain. (Wong et al., 2007.) 

2.5 Ehdokkaita menestystekijöiksi 

Tässä luvussa käydään tiivistetysti läpi kirjallisuudessa kuvattuja ehdokkaita hyötypelin 
menestystekijöiksi. Ensimmäisessä alaluvussa esitellään hyötypelin toteutusprosessiin 
liittyviä asioita. Toisena on vuorossa pelaamisen konteksti. Luku ylätason toteutus 
keskittyy arkkitehtuuritason asioihin. Pelikokemuksen esittely ja sisältötoteutukseen 
liittyvät avainkäsitteet päättävät luvun. 

2.5.1 Toteutusprosessi 

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., 2009a).  

Metodologioiden välillä on eroja siinä miten suunnitteluprosessissa varmistetaan oikea 
sisältö ja oppimisprosessi. Yhteistoiminnallisessa tarinankerronnassa osapuolten 
vuorovaikutus ja sen laatu 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., 2009a.) 

2.5.2 Pelaamisen konteksti 

Pelaajan ennakkoasenteella on keskeinen merkitys 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 & Wu, 2008.)  
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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 
ideamyynnillä1 näyttää olevan erityinen rooli ja sisältö. Gunter, Kenny ja Vick (2006) 
korostavatkin sitä, että pelaamisen arvo on myytävä jokaiselle pelaajalle etukäteen. 

2.5.3 Ylätason toteutus 

Luvussa 2.2.2 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., 2009a.) Mittaamisen avulla voidaan toteuttaa 
älykästä pelinsisäistä mentorointia. Tällaisia malliratkaisuja ja arkkitehtuureja onkin jo 
tehty ja tutorointia2 pidetään tehokkaana opetusmenetelmänä ja lupaavana hyötypelin 
toiminnallisuuden osana (Bellotti, Berta & De Gloria, 2010; Johnson & Wu, 2008).  

2.5.4 Pelikokemus 

Pelin sujuvuus edesauttaa siihen uppoutumista ja ympäristön unohtamista, joita yhdessä 
nimitetään flow-kokemukseksi. Luvussa 2.4.2 on lueteltu yleisiä pelin ominaisuuksia, 
jotka edesauttavat flow:n saavuttamista. Peliin oikein toteutetuilla agenteilla voidaan 
ylläpitää flow-tilaa. (Csíkszentmihályi, 1975; Kiili, 2005; Sweetser & Wyeth, 2005.) 
Toinen 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 (informoida, valistaa, jne.) tai ainakin primäärisesti 
muuta kuin viihdyttää (Alvarez & Djaouti, 2011). Tässä kohtaa hyötypelit ja pelit eroavat 
toisistaan olennaisesti, koska tavallisen pelin tärkein yksittäinen päämäärä on pelaajan 
nautinto. Kuitenkin, koska hyötypeli koostuu hyötysisällön lisäksi pelistä, tulee 
pelaamisen olla palkitsevaa, sillä muuten peliä ei pelata. (Sweetser & Wyeth, 2005; 
Barbosa et al., 2014). Erillisten pelinsisäisten palkintojen (arvomerkkien ja pokaalien) 
osalta McKernan et.al. (2015) ovat havainneet että pelimekaniikka on tärkein, eikä 
palkinnoilla ole suoraa vaikutusta oppimiseen. Tämä ei rajaa pois mahdollisuutta siihen, 
että palkinnoilla voisi olla pelaamisen määrää ja kestoa koskevia vaikutuksia. Pelin 
vetovoimaa lisää myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kohottamisen kautta tuleva 
pelaajan hyvä olo (Zumbach et.al., 2015). 

                                                 

1 Tässä ideamyynnillä viitataan pelaajan kokeman pelaamisen arvon merkittävään kohottamiseen ennen 
pelaamista. Aiheesta ovat kertoneet yksityiskohtaisesti Gunter, Kenny & Vick (2006) Kellerin ARCS-
mallin kautta. 

2 Mentorointi ja tutorointi ovat tässä rinnasteisia. 
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2.5.5 Sisältötoteutus 

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 2.4.4 
todettiin. (Heidig & Clarebout, 2011; Klauer, 1985; Goldberg & Cannon-Bowers, 2015; 
De Castell et al., 2007.) 

Hyötypelimäisiin tarkoitusperiin pyrkivää toteutustapaa voi lyhyemmin 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 2.3 
metodologiat tukevat uudelleenkäytettävyyttä. GOM II mahdollistaa mallin mukaisen 
oliosuunnittelun. SBSG mahdollistaa viihteen, hyötysisällön ja hyötypelilogiikan 
rakentamisen erikseen (Bellotti, 2013).  
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3. Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa esitellään tutkimusasetelma. Ensin kuvataan tutkimuskysymys ja sitä 
tarkentavat apukysymykset. Lopuksi esitellään valitut tutkimusmenetelmät. 

3.1 Tutkimusasetelma 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hyötypelien kriittisiin menestystekijöihin liittyviä 
seikkoja. Pääasiallinen tehtävä oli luoda käsitys siitä, mitä hyötypelien menestystekijät 
ovat. Menestystekijöiden suhteet ja merkitykset haluttiin ymmärtää ja konkretisoida. 
Nähtiin myös tarpeelliseksi tarkastella menestystekijöiden toimintaa käytännössä. 

Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin laadullinen tutkimus, joka tässä tapauksessa 
keräisi tieteellisen tiedon mukaisen käsiterakenteen ja testaisi sen osuvuutta ja 
käyttökelpoisuutta empiirisesti. Tulosten raportoinnin tavoitteeksi asetettiin 
menestystekijätietouden hyödyntämisen tukeminen. 

Valittu tutkimusstrategia pyrkii olemaan soveltavaa tutkimusta ja käytäntöä tukeva. 
Empiirisessä osassa on tapaustutkimuksen piirteitä otoksen pienehkön koon, sekä 
ajallisen ja maantieteellisen rajauksen takia. Tutkimuksen kohteena oleva 
hyötypelaamisen ilmiö tapahtuu nykyajassa. Tarkasteltavana olevan ilmiön 
yksityiskohtaisemman tuntemisen tarkoituksena on tuottaa jatkotutkimukselle 
rakenteellista tietoa, jonka avulla voidaan oppia ymmärtämään ja hallitsemaan 
hyötypelaamisen eri prosesseja paremmin. 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksella on kartoittava rooli. Empiirinen osa on nykytilaa 
kuvaileva. Johtopäätöksillä pyritään edellisten muodostaman päättelyketjun tuottamaa 
tietoa edelleen yhdistelemällä selittämään, tai ainakin avaamaan selitysten etsijöille 
polkuja, jotta nämä voivat tutkia hyötypelin kokonaisonnistumiseen johtavaa tietoisten 
valintojen ketjua. Nämä tutkimuksen tarkoitukset eivät sinällään vielä sido käytettäviä 
tutkimusmetodeja (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007). 

3.2 Tutkimuskysymys 

Aihetta päätettiin lähestyä empiirisesti tutkimalla jo julkaistuja hyötypelejä. Sopivan 
laajuiseksi aineistoksi arvioitiin suomalaisten pelintekijöiden viimeaikaiset hyötypelit. 
Tutkimusaineiston rajaus täsmentyi lopulta niin, että tulosjoukko on poikkileikkaus 
suomessa vuonna 2015 julkaistuista hyötypeleistä. 

Tutkimusasetelma konkretisoituu yhdeksi tutkimuskysymykseksi, joka on: 

Mitä ovat hyötypelin tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat menestystekijät? 

Tutkimuskysymykseen vastaaminen on mahdollista kun ensin on vastattu muutamiin 
apukysymyksiin. Loogisessa järjestyksessä olennaiset apukysymykset ovat: 

Mitä teoriatietoa hyötypelien menestystekijöistä on saatavilla? 

Millaisen käsiterakenteen menestystekijät muodostavat? 

Mitä hyötypelejä suomessa vuonna 2015 julkaistiin? 
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Millaista on suomalaisen hyötypelituotannon menestystekijöiden tavoittelu? 

Miten hyötypelien teoria ja käytäntö kohtaavat? 

Millainen hyötypelaamisen malli voidaan menestystekijöiden perusteella muodostaa? 

Koska tämän tyyppinen tutkimus ei voi vastata kovin moniin tai laajoihin aiheisiin, oli jo 
alusta alkaen selvää, että moni kiinnostava asiakokonaisuus jää avoimeksi. Näitä 
kysymyksiä teorioiden ja käytännön valossa käsittelemällä voidaan avata 
mahdollisuuksia soveltaville kokeiluille ja jatkotutkimuksille. 

Mitä apua tieteellisestä tutkimuksesta voidaan saada hyötypelisuunnitteluun? 

Miten tieteen avulla tehdään menestyvämpiä hyötypelejä? 

Miten menestystekijätietoutta voidaan käyttää hyötypelisuunnittelussa? 

3.3 Valitut tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen tutkimus.  Tutkimusmenetelmäksi valittiin 
teorialähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen pohjaksi suoritettu kirjallisuuskatsaus 
liittää empiirisen osan aikaisempaan tutkimukseen. 

Sisällönanalyysi jakautuu kolmeen päävaiheeseen. Ensin aineistoon syvennytään. 
Keskeinen osa tätä vaihetta on muistioiden kirjoittaminen. Muistiot toimivat aineistosta 
kumpuavien ideoiden ja rakenteiden taltioijina. Seuraava vaihe sisällönanalyysin 
iteratiivisessa prosessissa on aineiston tiivistäminen. Aineisto puretaan ja järjestetään 
uudelleen valitun kehikon avulla. Uusi tiivistetty aineisto on koodattua ja muodostaa 
käsitteitä. Kolmannessa vaiheessa aineiston kertoma viesti tulkitaan ja kirjoitetaan auki. 
Tulkinta voi sisältää muun muassa kuvioiden ja toimintamallien tunnistamista sekä 
merkityksellisten kohtien esiin nostamista. (Forman & Damschroder, 2008.) 

Tekstin tiivistäminen ja luokittelu on sisällönanalyysissä keskeinen vaihe. Luokkiin 
sijoitetaan sanoja, lauseita tai muita ilmaisuyksiköitä siten, että yhden luokan ilmaisuilla 
oletetaan olevan samankaltainen merkitys. (Weber, 1990, s. 12.) Jos 
kirjallisuuskatsauksen sisällönanalyysi olisi luonteeltaan systemaattista, sen tuloksena 
syntyvät ylä- ja alaluokat eivät olisi tulos, vaan pohja tutkimuksissa olevan tiedon 
tiivistämiselle. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 123-124.) Tässä tutkimuksessa 
kirjallisuuskatsauksen yksi olennainen tehtävä oli kuitenkin nimenomaan analyysirungon 
muodostamisessa tarvittavien luokkien tuottaminen, eikä tieteellisiin lähteisiin 
kohdistettu analyysirunkoon perustuvaa sisällönanalyysiä. 

Sisällönanalyysiin liittyy lähtökohtainen ongelma. Jos analyysirunko muodostetaan 
aineistosta, eivät tulokset juurikaan ole sovellettavissa muihin aineistoihin. Toisaalta, jos 
analyysirunko otetaan valmiina tutkimustiedon perusteella, menetetään valtaosa 
tutkimusaineiston ainutkertaisesta sisällöstä. Käytännössä tutkija joutuu siis aina 
tekemään kompromissin yleistettävyyden ja tiedon tehokkaan hyödyntämisen välillä. 
(Krippendorff, 1989) 

Analyysirungon rakenteellistaminen perustuu sisällönanalyysissä usein klusterointiin, 
jossa yläluokkaan kerätään yhteisiä ominaisuuksia omaavia alaluokkia. Toisaalta 
klusterointi voi perustua myös alaluokkien poissulkevuuteen. (Westbrook, 1994.) 
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Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä aineiston luokittelu perustuu teoriaan tai 
käsitteistöön ja varsinainen analyysi tehdään teeman tai käsitekartan ohjaamana (Tuomi 
& Sarajärvi, 2013, s. 113.) Käsillä oleva tutkimus noudatti päälinjaltaan strukturoidun 
analyysirungon mukaista menettelyä, mutta poikkeuksetkin sallittiin. Sisällönanalyysin 
tulee Weberin (1990, s. 13) mukaan olla aina jossain määrin tilannekohtaisesti 
mukautettua. 

Tutkimuskohteesta kerätyn aineiston analysoinnissa haluttiin säilyttää mahdollisimman 
suuri objektiivisuus ottaen huomioon tutkimusmenetelmän rajoitteet. Tähän pyrittiin 
keräämällä aineistosta ilmiöihin viittaava sisältö. Varsinaisten piilomerkityksien haku ei 
kuitenkaan kuulunut menetelmän soveltamistapaan. Aineiston laadullisessa 
pelkistämisessä ajatuskokonaisuus sijoitetaan ilmaisuluokkaan, joka kuvaa sen 
merkitystä tutkimuksen aiheen kannalta tulkinnan tapahtuessa lukemalla ihmisen, ei 
tietokoneen, toimesta. (Forman & Damschroder, 2008.) 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää ilmiöitä käyttäen näkökulmana sitä, miten ilmiöt 
vaikuttavat hyötypelin tekemisessä ja hyötypelien sisällön kautta. Tarkoitus ei siis ollut 
havainnoida sitä miten on sanottu (sisällön erittely), vaan sitä mistä on sanottu. 
Tutkimuksessa ei myöskään erityisesti oltu kiinnostuneita siitä, millaista kuvaa 
pelintekijät halusivat välittää. Kuitenkin todellisuuden ja tekstien välillä oli odotetusti 
eroa, mutta hieman yllättävillä tavoilla, joista tarkemmin tuloksissa. 

Pyrkimys objektiivisuuteen vie laadullisessa tutkimuksessa helposti totuusteoreettisiin 
pohdintoihin. Edellä kuvatut erot aineiston ja havaitun todellisuuden välillä viittaavat 
koherenssiteoreettisiin ongelmiin, eli väite on totta vain, jos se on johdonmukainen ja 
yhtäpitävä muiden paikkaansa pitävien havaintojen kanssa (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 
134-135). 

Korrespondenssiteorian mukaan väite on tosi silloin ja vain silloin, kun se vastaa 
todellisuutta. Tällöin on kuitenkin riski siitä, että aistihavainto vääristää tulkintaa. (Tuomi 
& Sarajärvi, 2013, s. 134-135.) Tämä riski on myös tämän tutkimuksen tavassa tulkita 
pelejä, vaikka käytettäessä varsinaisia pelejä täydentävänä materiaalina huomioitiinkin 
vain faktaluonteisina pidettyjä havaintoja. 

Keskeiseksi peleistä havainnoitavaksi asiaksi muodostuivat peliluokituksessa tarvittavat 
seikat. Toinen olennainen asia oli pelin oppimismallin vertaaminen tutkimusaineiston 
dokumenteissa esitettyyn ja mahdollisten poikkeamien ja täydentävien havaintojen 
kirjaaminen. Kolmas asia oli hyötysisällön esitystavan havainnointi sen suhteen, oliko 
sisältö järjestettyä ja rakenteellista. 

Tehdyistä valinnoista seuraa se, että joidenkin hyötypelitekniikoiden tunnistaminen on 
haasteellisempaa, kuin mitä jos aineistoa olisi tulkittu vapaammin. Toisaalta pelien 
havainnointi kirjallisen materiaalin ohella tuo tutkimukseen triangulaatiota, joka tässä 
tapauksessa siis liittyy tutkimusaineistoon (Westbrook, 1994). Nyt kuitenkin vältytään 
suuremmalla todennäköisyydellä siltä, että tutkijan mielipiteet tai implisiittiset tulkinnat 
vaarantaisivat objektiivisuuden, vaikka laadullisessa tutkimuksessa väistämättä näin aina 
jossain määrin tapahtuu (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 135-136). Tulkinnan mahdollisuus 
pyritään tarjoamaan lukijalle, esittelemällä sopivissa kohdissa pelien ja kirjoitettujen 
dokumenttien luonnetta. 
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4. Empiirisen tutkimuksen prosessi 

Tässä luvussa kerrotaan ensin miten analyysirungon rakentaminen tapahtui. Seuraavaksi 
kuvataan aineiston valintakriteerit ja miten tutkimuksen aineiston valinta tapahtui. 
Aineiston kirjaamisen menetelmien esittelyä seuraa aineiston koostamisen ja 
rakenteellistamisen kuvaus. Lopuksi esitellään aineiston tiivistelmän luontiprosessi ja 
esitystapa. 

4.1 Analyysirungon rakentaminen 

Analyysirunko rakennettiin siten, että kirjallisuudesta tunnistetut menestystekijä-alueet 
muotoiltiin yläkäsitteiksi. Teoriasta saatiin yläluokkien alaisuuteen runsaasti käsitteitä 
alaluokkia varten. Tässä vaiheessa alaluokat kirjattiin, mutta samalla tiedostettiin, että 
aineisto voi tuoda myös näiden ulkopuolelle jäävää tietoa. Nämä päätettiin kirjata 
pääluokkakohtaisesti alaluokkaan muut. Analyysirunko on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Analyysirunko, jossa ylätasona ovat hyötypelien kirjallisuudesta tunnistetut 
menestystekijät.

Kuvassa 9 yläluokkien alle on kirjattu kirjallisuuden perusteella tunnistetut alaluokat. 
Empiirisessä osiossa ei ollut järkevää rakentaa luokkia erilaisten oppimisteorioiden kautta 
tai analysoida tilannetta lähtökohtaisesti niiden valossa. Tutkimuksen laajuus oli tähän 
liian suppea ja toisaalta aineisto liian laaja että resurssien puitteissa olisi saatu mielekkäitä 
tuloksia. On hyvä muistaa, että hyötypelien käsitteeseen sisältyy paljon muutakin kuin 
oppimista ja opettamista. Oppimisteorioihin liittyen tehtiin kuitenkin lisäyksiä 
alaluokkien ilmaisuluokkiin ja niitä esitellään luvussa 5.5.

1. Toteutuksen prosessi     
a) Tehtävien jakaminen

b) Vuorovaikutus pelintekoprosessissa

c) Toteuttajien osaamisalueet

d) Pelintekoprosessi

e) Hyötysisällön suunnittelu

3. Pelikokemus
a) Pelikokemuksen yhtenäisyys

b) Pelikokemuksen kokonaisvaltaisuus

c) Flow-agenttien olemassaolo / vaikuttavuus

d) Pelaamisen palkitsevuus

e) Pelimekaniikan toimivuus

4. Ylätason toteutus

a) Modulaarisuus

b) Mittaustoiminnallisuus ja mitattavuus

c) Interaktiivisuus

d) Pelirungon uudelleenkäytettävyys

2. Pelaamisen konteksti
a) Pelaajan lähtökohtainen motivaatio

b) Ympäristöstä tulevat motivoivat tekijät

c) Ympäristöstä tulevat vaatimukset

d) Pelaajaan kohdistuva mentorointi

e) Peliyhteisön vaikutus pelaajaan

5. Sisältötoteutus

a) Sisällön esilletuonnin loogisuus

b) Hyötysisällön sulautuminen pelikokemukseen

c) Sisällön dynaaminen sopeutus

d) Aktivointikyky

e) Hyötysisällön välittyminen

f) Sisällön oikeellisuus
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Erilaiset markkinoinnin ja vaikuttamisen keinot ja tavoitteet kuuluvat aiheeseen. 
Vaikuttamiseen keskittyvien pelien teoreettinen kehitys on sellaisessa vaiheessa, että 
teknologiat, kontekstin hallinta ja pelikehitystyön menetelmät kehittyvät voimakkaasti 
(tai ovat vielä suhteellisen jäsentymättömiä). Kun tarkastellaan keskimääräistä 
onnistuneempaan kokonaisuuteen johtavia hyötypelielementtejä, on näiden tekijöiden 
hallinnalla siten oleellisen suuria mahdollisuuksia tuottaa kilpailuetua. Näinollen puhdas 
oppimisteoreettiseen vaikuttavuuteen keskittyvä analyysirakenne olisi merkittävällä 
tavalla rajoittunut. 

Analyysirunkoa tarkasteltaessa on syytä muistaa, että sen tarkoituksena ei suinkaan ole 
kattaa hyötypelejä ilmiönä. Runkoon on otettu tekijöitä, joiden voidaan aiemman 
tutkimuksen perusteella katsoa olevan pelin menestyksen mahdollistajia tai vieläkin 
enemmän: kriittisiä menestystekijöitä. Analyysirungosta siis puuttuu tarkoituksella 
asioita, jotka ovat hyötypelin peruselementtejä. Näiden jonkinasteinen olemassaolo on 
pääsääntöisesti varmistettu jo tutkimusaineiston esikarsintavaiheessa. Tutkimuksen 
kannalta ei sittenkään ole niin oleellista vaikka pelien implementoinnin perusasioissa 
olisikin puutteita, sillä empiirisen tutkimuksen fokus on nimenomaan menestystekijöihin 
kohdistuvan toteutusosaamisen kartoittaminen. 

Analyysiyksiköksi valittiin ajatuskokonaisuus, tarkoituksena mahdollistaa vaihtelevan 
pituisten yksiköiden kerääminen. 

4.2 Aineiston valintakriteerit 

Aineistoon otettavilta ohjelmistoilta edellytettiin, että niistä löytyvät hyötypelin 
peruselementit. Koska tavoitteena ei ollut ensisijaisesti suomalaisen hyötypelialan 
kartoittaminen vaan menestystekijätietouden ilmentymien havainnointi, jätettiin 
peruselementtien osalta puutteelliset pelit pois ja aineiston analyysissä päästiin 
keskittymään valitun näkökulman kannalta antoisampaan aineistoon. 

Oleellista oli myös aineiston saatavuus. Pelistä piti olla saatavilla vähintään joko riittävän 
laaja kuvaileva aineisto tai itse pelin tuli olla saatavilla. 

Hyötypelien valinta tehtiin seuraavin valintakriteerein, jotka on koostettu kappaleessa 3.1 
esitetyistä hyötypelimääritelmistä: 

• Hyötypelissä on videopeli ja hyötysisältöä 
• Hyötypelaaminen on pelin alkuperäinen käyttötarkoitus 
• Pelissä tulee olla viihteellisiä piirteitä tai hauskuuselementti 

Aineistosta jätettiin pois pelkät simulaatiot, virtuaaliympäristöt ja lisätyn todellisuuden 
ympäristöt, eli keskityttiin varsinaisiin peleihin. 

4.3 Tutkimuskohteiden valinta 

Pelikohtaisen tutkimusaineiston keruu alkoi potentiaalisten hyötypelien etsinnällä. Haun 
alkupisteenä toimi Neogames ry:n julkaisema artikkeli suomalaisista pelijulkaisuista 
vuonna 2015 (Hiltunen, 2015) ja erityisesti sen liitteenä oleva peliluettelo (Neogames, 
2015). Pelintekijät olivat voineet ilmoittaa listalla pelinsä olevan hyötypeli. On ilmeistä 
että, merkinnän käyttö on ollut suhteellisen vapaamuotoista, sillä osalla selkeistä 
hyötypeleistä ei merkintää ollut ja toisaalta merkintä oli joillain peleillä, simulaatioilla ja 
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sosiaalisen median sovelluksilla, jotka eivät täytä laajintakaan hyötypelin määritelmää, 
joten käytännössä kaikki listalla olleet 2015 julkaistut pelit jouduttiin tarkistamaan. 
Tarkastuksessa havaittiin että listalla oli myös pelejä, joita ei ole julkaistu vuonna 2015, 
sekä ohjelmistoja, jotka eivät kohtuudella täytä myöskään pelin käsitteen vaatimuksia. 

Aineiston keruuta jatkettiin Serious Gaming Cluster Finlandin julkaiseman jäsen- ja 
tukijäsenluettelon pohjalta (SGCF, 2016). Tämän aineiston perusteella löydettiin 
muutamia ehdokkaita hyötypeleiksi. Muita hyödyllisiksi osoittautuneita tiedonhaun 
alkupisteitä hyötypelikandidaattien löytämisessä olivat Games4Health Twitter-viestit 
(https://twitter.com/gfhfinland) sekä Play-Finland Facebook-ryhmä. 

Pelejä etsittiin myös seuraamalla hakupolkuja pelintekijöiden www-sivuilta ja erityisesti 
alihankintaa toimittavien peliyritysten referenssiluetteloista. Tässä vaiheessa valintaa 
sekä laajennettiin, että tehtiin esikarsintaa App Annie-palvelun avulla. App Annie on 
liiketoimintatiedon hallintapalvelu, jossa sovelluksen julkaisijat ja muut tahot voivat 
tarkastella useissa markkinapaikoissa julkaistujen ohjelmien tietoja. Palvelun 
ilmaisversio sisältää sovelluskohtaisen versiohistorian, pelin esittelytiedot, 
käyttäjäarvostelut, päivä- ja markkinakohtaiset latausmäärät ja tuotot, hakusana-
analyysin sekä esilläoloraportin markkinapaikkakohtaisesti. App Annien avulla 
suodatettiin pois pelit, joiden todellinen julkaisuajankohta ei ollut vuoden 2015 sisällä. 
Samalla tehtiin pelin julkaisijoiden perusteella haut, joilla löydettiin muutamia 
hyötypeliehdokkaita. 

Steam on pelijulkaisupalvelu PC, Mac ja SteamOS + Linux -alustoille. Steamista tehtiin 
pelihakuja, mutta suomalaisten yhtiöiden vuonna 2015 julkaisemia hyötypelejä ei 
löytynyt. Steam ei jakelukanavana ole ehkä kaikkein soveliain hyötypeleille. Käyttäjät 
ovat enimmäkseen peliharrastajia, joten hyötypelejä ei ehkä löydettäisi riittävän hyvin 
kyseisestä palvelusta. Pelin lataaminen vaatii myös huomattavaa ennakkotyötä Steam-
tunnusten hankkimisen, maksuvälinetietojen syöttämisen ja Steam-sovelluksen 
asentamisen parissa. Myös perhemoodin konfigurointi on aikaavievää, joten hyötypelien 
pelijulkaisijat lienevät oikeilla jäljillä etsiessään muita kanavia ja alustoja pelijulkaisuille 
tässä vaiheessa. Palvelussa oli joitain simulaatioita, jotka kuvasivat ammattiryhmän 
toimintaa työssään. Pelitoteutukset olivat pelien kuvausten ja arvostelujen perusteella 
kuitenkin sellaisia, ettei niillä ollut hyötypäämäärää, hyötysisältö ei ollut ensisijaista eikä 
sen oikeellisuus noussut pelillisten tavoitteiden rinnalle. 

Kaiken kaikkiaan löydettiin 35 hyötypeliehdokasta. Tästä joukosta oli jo seulottu pois ne 
pelit, jotka eivät olleet Neogamesin (2015) listalla ja jotka samalla muutenkin olivat 
selvästi hyötypelimääritelmän ulkopuolella. Hakujen tuloksena mukaan otetut pelit on 
lueteltu taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Analysoitavaksi valitut hyötypelit. 

Kunkin pelin osalta taulukossa 2 on annettu pelin nimi, kehittäjä sekä G/P/S-luokitus. 
Kehittäjänä on mainittu mukana olleista organisaatioista se, jonka voidaan päätellä 
pääasiallisesti vastanneen peliohjelmoinnista. Taulukossa 3 listataan 35 kappaleen 
joukkoon päässeet pelit, jotka kuitenkin jäivät analyysin ulkopuolelle. 

 N Peli Kehittäjä G/P/S 

1 Välkky Peikkoleiri 3 Bitartic Liikuta, yhdistä, vältä, Kouluttava, Koulutus, 
Opiskelijat 

2 Välkky Peikkoleiri 4 Bitartic Liikuta, yhdistä, vältä, Kouluttava, Koulutus, 
Opiskelijat 

3 Rubiiniguru Peliporkkana Liikuta, yhdistä, Kouluttava, Viihteellinen, Suuri 
yleisö 

4 Lounatuuli Express Peliporkkana Liikuta, valitse, Kouluttava, Viihteellinen, Suuri yleisö 
5 Opi viittomaan Codespace Valitse, liikuta, Kouluttava, Humanitäärinen, Suuri 

yleisö 
6 MoneyFlow Challenge Afterlife Hallitse, Kouluttava, Mainostaminen, Opiskelijat 
7 Aparaattisaari Aniway Valitse, yhdistä, Vaikutukseen tähtäävä, Koulutus, 

Opiskelijat 
8 Moottoripaja Racing Moottoripaja Vältä, liikuta, valitse, Vaikutukseen tähtäävä, 

Viihteellinen, Opiskelijat 
9 MehuJehu The Game Tingleware Valitse, vältä, liikuta, yhdistä, Vaikutukseen tähtäävä, 

Mainostaminen, Suuri yleisö 
10 Päiki Pörriäinen Tingleware Valitse, Informatiivinen, Terveydenhuolto, Suuri 

yleisö 
11 Keeduu Kasauma Liikuta, vältä, yhdistä, tuhoa, luo, Kouluttava, 

Koulutus, Opiskelijat 
12 BabyBakery TAMK Valitse, Kouluttava, Terveydenhuolto, Ammattilaiset 
13 Minimiparit Outloud Valitse, Kouluttava, Terveydenhuolto, Suuri yleisö 
14 Leaping Leo Outloud Vältä, liikuta, valitse, Henkinen harjoite, 

Terveydenhuolto, Suuri yleisö 
15 Tuottava Esimies MeKiwi Hallitse, valitse, Kouluttava, Yrityksen sisäinen, 

Ammattilaiset 
16 Puffy Numbers NordicEdu Liikuta, valitse, Kouluttava, Viihteellinen, Suuri yleisö 
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Taulukko 3. Pois jätetyt ohjelmistot. 

 

Taulukossa 3 listattujen ohjelmistojen lisäksi on syytä mainita Tampereen 
ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutuksen 1. vuosikurssin opiskelijoiden 
tekemät 21 opetuspeliä Androidille. Peleistä huomaa, että opiskelijoilta löytyy 
pelintekoon niin intoa kuin osaamispotentiaaliakin. Ensimmäisen vuosikurssin oppilailla 
ei kuitenkaan vielä ole hyötypeleihin liittyvää osaamista siinä määrin, että pelejä voisi 
varsinaisesti pitää hyötypeleinä. Monen pelin kohdalla onkin kuvauksessa todettu, että 
opetussisältöä on tavalla tai toisella, mutta se ei suinkaan ole pelin pääasia. Näiden pelien 
tarkoitettu pääsisältö pelaajalle on viihde, pelintekijöille oppiminen. Siksi näihin ei 
perehdytä tässä yhteydessä enempää. (Lehtinen, 2015; Juujärvi, 2015.) 

 N Peli Kehittäjä Rajausperuste 

1 SchoolNomadi Citynomadi Pelintekoalusta. Ei kuitenkaan peli, jossa olisi 
omaa sisältöä ja hyötytarkoitus. 

2 Altogame Lateral 
Gallery II 

Altonova Simulaatiopohjainen liiketoimintaprosessien 
kehitystyökalu. Dokumentaatiosta ei löydy 
peliä. 

3 Mubik Musical Puzzle Mubik Julkaistu ennen 2015. Oli Neogamesin listalla 
vuoden 2015 hyötypeleissä ilmeisesti 2015 
julkaistun päivityksen takia. 

4 Quartet Trivia Mubik Julkaistu ennen 2015. Oli Neogamesin listalla 
kuten Musical Puzzle. 

5 Briefr Messaging Camiloc Sosiaalisen median palveluihin lukeutuva 
sovellus. Ei kuitenkaan peli tai hyötypeli. 

6 Yhteiskuntasimulaattori Yhteiskuntasimulaatt
ori 

Ei tietokone-/videopeli. 

7 Around the Round 
World 

ArchiusComus Yleiset tekniset ongelmat ja pelimekaniikan 
ongelmat poistavat pelillisyyden. 

8 GraphoGame GraphoGame Ei julkisesti saatavilla. Dokumentaatio ei riitä 
analysointiin. 

9 Kuntapeli LudoCraft Ei löydetty ladattavissa olevaa versiota tai 
tarkempaa dokumentaatiota. 

10 Ratkaise eksyneen 
räppärin arvoitus 

DoDreams Kirjan jatke. Pelillisyyttä ei ilmene 
dokumentaatiosta. 

11 Hearingtest Outloud Kuulotesti, lääkinnän apu. Ei kuvauksen 
perusteella sisällä varsinaista peliä. 

12 Ajastin 2 Outloud Ei varsinainen peli, vaan ennemminkin 
graafinen ajastin. 

13 Christmas Scene Outloud Käyttötarkoitus epäselvä. Oppiminen toteutuu 
kiinnostavalla tavalla hiekkalaatikko-
tyyppisessä ratkaisussa. Ei silti peli. 

14 Hyperspace commander CaffeineOverdose Materiaalia eikä peliä saatu. Vain XBOX-
versiossa mahdollisesti hyötypelillisyyttä. 

15 Suupeli LudoCraft Tekijöiden dokumenteissa vuonna 2014 
julkaistu peli. 

16 FysiApp PhysioBit Liikunnan analysointia ja pelillistämistäkin, 
mutta ei peli. 

17 HowZit Bro Family Support 
House 

Julkaisu viivästynyt. 

18 eTyönhakupeli Pronamed Finland Vain demo (tai kallis investointi), 
hakuprosessin takana. Materiaali niukkaa. 

19 Kumita NordicEdu Väestöliiton valistuspeli. Poistettu 
AppStoresta, Google Play-versio ei asennu. 
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4.4 Aineiston kirjaaminen 

Hyötypelien valinta hyötypeliehdokkaiden joukosta tapahtui aiemmin tässä luvussa 
esitettyjen kriteerien avulla. Ensimmäiseksi varmistettiin, että ehdokas on peli. Tässä 
vaiheessa karsittiin pois simulaatiot, joissa pelillistä sisältöä ei havaittu. Pois jätettiin 
myös ohjelmistotalojen Neogamesin (2015) hyötypelilistalle kirjaamat muut sovellukset, 
joissa pelillisyyteen viittaavaa ei alustavasta dokumentaatiosta (pelin www-sivusto tai 
vastaava) havaittu. Edelleen pois jätettiin myös muun muassa pelit, joiden 
dokumentaation ja pelin saatavuus oli niin heikko, ettei mitään analysoitavaa olisi saatu 
kerättyä. 

Seuraavaksi vielä mukana olevista peleistä kerättiin tarkemmat tiedot sähköiselle 
lomakkeelle. Lomakkeen keskeiset tietokentät olivat: 

• Kuvaus kehittäjän sivustolla 
• Kuvaus sovelluskaupassa 
• Pelaamalla tehdyt havainnot 

Kuvausten osalta duplikaattiaineistot tunnistettiin ja merkittiin aineistoon niin että 
kaksinkertaista käsittelyä ei synny. Nämä pelikehittäjien ja julkaisijoiden kuvaukset ovat 
keskeinen sisällönanalyysin lähdeaineisto. Aineistojen alkuperä tallennettiin ottamalla 
lomakkeelle talteen kaiken materiaalin www-linkit. 

Pelaamalla tehdyt havainnot kerättiin talteen muistin tueksi helpottamaan myöhempää 
havaintojen kirjaamista alaluokkatasoisiin ilmiöihin. Pelit ovat siis sinällään 
tutkimuskohde, jota tulkitaan objektiivisesti siinä kiistatta havaittavien ominaisuuksien 
osalta ikään kuin kirjoitettua dokumenttia. Otteita muistiinpanoista käytetään myös 
havainnollistamisvälineenä toisaalla tässä tutkimuksessa. 

Pelin ominaisuuksia taltioitiin lomakkeelle osin myös mahdollista myöhempää käyttöä 
silmälläpitäen melko laajasti. Teknisistä tiedoista kirjattiin testatun pelin laitealusta, 
versionumero, version julkaisupäivämäärä sekä vaadittu käyttöjärjestelmäversio. 
Selainpohjaisista peleistä kirjattiin tuetut selaimet ja testauksessa käytetty selain. Kaikista 
kirjattiin testatun version kieli. 

Pelin muut tiedot osioon kirjattiin pelin ikärajat. Joihinkin peleihin tuli jopa kolme 
erilaista ikärajamerkintää, koska pelin tekijöillä oli oma käsityksensä kohderyhmästä, 
mutta luokitus App Storessa ja Google Playssä oli molemmissa vielä erilainen. Kunkin 
ikärajan lähde merkittiin. 

Pelin kategoria sovelluskaupoissa kirjattiin, samoin kuin pelin kotisivuosoite sekä 
mahdollinen lataushinta eri jakelukanavissa. Tyypillisesti hyötypelit saavat rahoitusta tai 
apua julkaisuun kehittäjäorganisaation ulkopuolelta. Nämä kirjattiin lomakkeelle 
sponsoreiksi. Pelin kehittäjäorganisaatiosta kirjattiin vähintään nimi ja kotisivuosoite. 
Monista löydettiin myös yrityksen perustamisvuosi ja pelitoiminnan aloitusajankohta.  

Kaikkiaan varsinaista tekstiaineistoa kertyi noin 50 sivua. Pelejä esitteleviä PDF- ja 
DOC-tiedostoja tallennettiin neljästä pelistä yhteensä 15 kappaletta. Analysoiduista 
peleistä 11 kappaletta arvioitiin käyttäen iPad Air 2-tablettitietokonetta. Selainpelit 
saatiin toimimaan parhaiten Windows 10:n kanssa Firefox-selaimessa. Pelien valinnassa 
hyödynnettiin lisäksi Android-puhelinta, Android-tablettia sekä iPhone-puhelinta. 
Moottoripaja Racing testattiin Windows 10 / 64-bit koneessa. 
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4.5 Analyysirungon täydentäminen ilmaisuluokilla 

Ennen ilmaisujen poimintaa analyysirunkoa täydennettiin lisäämällä alaluokkien alle 
valmiita ilmaisuluokkia. Niiden tehtävänä oli auttaa kirjattavien ilmaisujen 
kohdistamisessa. Ne myös havainnollistavat kunkin alaluokan merkitystä niin tekstien 
kuin pelienkin näkökulmista. Toisaalta ilmaisuluokkia käytettiin aineistosta kerättyjen 
ilmaisujen pelkistämiseen, sillä ne kokoavat monisanaiset ja ilman asiayhteyttä hankalasti 
hahmotettavat lausumat selventävien käsitteiden alaisuuteen. 

Yläluokan Sisältötoteutus alaluokkaa Hyötysisällön välittyminen täsmennettiin 
sisällyttämällä sen ilmaisuluokiksi LM-GM:n mukaiset thinking skill-luokat.  

Ilmaisuluokilla täydennetty analyysirunko on liitteessä 1. Erityisesti peleistä tehtäviä 
havaintoja keräävien ilmaisuluokkien otsikot on kirjoitettu kursiivilla. 

4.6 Ilmaisujen poiminta aineistosta 

Dokumenttien kuhunkin peliin liittyvät, menestystekijätietoutta sisältävät ilmaisut 
eroteltiin pelikohtaisesta aineistosta. Käytännössä prosessi toimi kahteen suuntaan. 
Yhtäältä pelin dokumentteja läpikäytäessä etsittiin hyötypelimäisiä ominaisuuksia 
kuvailevia ilmaisuja. Toisaalta samalla käytiin läpi ilmaisuluokilla täydennettyä 
analyysirunkoa ja etsittiin tekstikappaleiden merkityksille sopivia luokkia. Poimittavan 
ilmaisun löytyminen oli enimmän aikaa tulosta molemmista prosesseista. Samalla osoitti 
tärkeytensä pelien ennakkoon tapahtunut pelaaminen. Ilmaisujen merkityksiä ei 
luokittelutarkkuudella olisi joissain kohdin voinut määrittää ilman ymmärrystä 
tuntemattoman kirjoittajan kontekstista. 

Useimmiten peliesittelyiden tekstit olivat markkinointihenkisiä. Silti niistä löytyi 
runsaasti pelin eri osa-alueita kuvailevia ilmaisuja. Pelien kuvauksissa oli tyypillisesti 
jokin tietty näkökulma, josta peliä esiteltiin. Oppimispelien kuvauksista ilmeni yleensä 
tavoiteltu oppimismekaniikka. Pelien kirjalliset tukimateriaalit olivat paria poikkeusta 
lukuunottamatta kohtalaisen lyhyitä. 

Peleistä suoraan tehdyt havainnot liitettiin sanallisina näin syntyvään tiivistettyyn 
aineistoon. Koska tutkimusmenetelmänä oli sisällönanalyysi, ei pelejä voitu tulkita 
vapaasti, vaan niistä tehtävien havaintojen rooli oli täydentää tekstimuotoista materiaalia. 
Asian kannalta on olennaista, että kirjalliset materiaalit ovat pelintekijöiden ja 
julkaisijoiden subjektiivisia näkemyksiä ja markkinointia. Tällaisista materiaaleista 
saatava kohteen kuva on värittynyt, eikä edusta objektiivista tulkintaa. Materiaalin 
täydentäminen tutkijan näkemyksillä varustetulla aineistolla, johtaisi jo hyvinkin suuriin 
ongelmiin arvioitaessa materiaalin merkitystä kokonaisuutena. Toisaalta täysin 
objektiivistenkin havaintojen lisääminen voi muuttaa aineiston luonnetta pois 
pelintekijöiden tavoittelemasta pelin julkikuvasta. Peleistä saatavilla oleva 
tekstimuotoinen aineisto on kuitenkin siinä määrin epätäydellistä ja laajuudeltaan 
vaihtelevaa, että jokin valinta materiaalin tasapainottamiseksi oli tehtävä. Ilmaisujen 
kirjaamisessa toimittiin siten, että ilmiselvissä ristiriitatapauksissa tiivistettyyn aineistoon 
kirjattiin pelistä tehdyn havainnon mukainen merkintä. Kaikki tällaiset tapaukset 
päätettiin esitellä pelikohtaisissa yhteenvedoissa. 

Normaalisti havainnot kirjattiin positiivisina ilmaisuina. Mikäli ilmaisu tai havainto 
edusti luokan ilmiön vastakohtaa, se kirjattiin ilmaisuluokkaan miinusmerkkiä 
etuliitteenä käyttäen. Pelistä poimitut havainnot merkittiin kursiivilla, jotta ne voitaisiin 
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helposti erottaa muusta materiaalista. Peleistä itsestään ei voida tehdä havaintoja 
analyysirungon yläluokkaan Toteutuksen prosessi liittyen. Myös yläluokan Pelaamisen 
konteksti osalta havaintojen mahdollisuus rajoittui lähinnä alaluokkaan Peliyhteisön 
vaikutus pelaajaan ja alaluokan Ympäristöstä tulevat vaatimukset verifiointiin. 

4.7 Koostetun aineiston rakenteellistaminen 

Tiivistetystä aineistosta tunnistettiin lisää ilmaisuluokkia. Uudet luokat lisättiin 
aiemmassa vaiheessa tunnistettujen ilmaisuluokkien jatkoksi. Kaikki ilmaisuluokkien 
alle teksteistä ja peleistä kerätyt havainnot kirjattiin siis yhteen taulukkoon, jonka rakenne 
on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Havaintojen kirjaamisen käytetyn taulukon rakenne. 

 

Tunnistetut ilmaisut sijoitettiin ilmaisuluokkiin, eli taulukon 4 mukaisesti tasolle 4, 
kunkin pelin havainnot omaan sarakkeeseensa. Sijoittaminen tehtiin siten, että yksi 
ilmaisu saattoi kirjautua useampaan ilmaisuluokkaan, tyypillisesti kuitenkin vain yhteen. 
Periaatteessa menettely kokonaisuutena mahdollisti sen, että pelille saattoi jo yhden 
ilmaisun perusteella syntyä liitoksia analyysirungon eri ala- ja yläluokkiin. Näin pyrittiin 
saamaan talteen ilmaisujen olennainen merkitys. Puhtaasti teknisiä tarkoituksia ehkä 
palvelevaan, täsmälleen yhden sopivimman luokan valintaan ei siis nähty tarvetta 
rajoittua. 

Aineistoa kerättäessä vahvistui käsitys tekstimateriaalista ja peleistä tehtävien 
havaintojen perustavaa laatua olevasta erosta. Teksteistä saadaan pelikohtaisesti 
runsaastikin tietoa pelin kohderyhmästä, toteutuksen osapuolista ja hyötysisällön 
varsinaisen asiasisällön luonteesta ja rajauksesta. Pelien kautta saatiin näkymää 
pelikokemukseen ja hyötysisällön esityksen rakenteeseen. Näistä pelikokemuksen 
arviointi on erityisen riskialtis objektiivisuuden suhteen. Kuitenkin jo tekstiaineistosta 
saatu tietous kohderyhmästä auttoi suuresti näkökulman asettamisessa. Arvioidessaan 
mitä pelin tekijä on halunnut tarjota tarkoitetulle käyttäjälle, ei tutkija itse ole kokijana 
keskipisteessä. Tutkimuksessa näiden havaintojen +/- -lisäyksellä kirjaaminen 
mahdollisti myös implementoinnin onnistumisen sisällyttämisen tiivistettyyn aineistoon. 
Tämä merkintä taas oli helppo jättää huomiotta yleisissä tarkasteluissa, jolloin 
objektiivisuusongelmaa ei siltäkään osalta aineistoon rakennettu. 

4.8 Havaintojen koostaminen 

Havainnot kerättiin yhteenvedoksi analyysirungon mukaiseen taulukkoon, josta oli 
poistettu ilmaisujen tekstit ja ilmaisuluokat. Välivaiheena käytettiin taulukoita, joista 
toisessa olivat vain teksteistä kerättyjen ilmaisujen alaluokkakohtaiset määrät ja toisessa 
peleistä kerättyjen ilmaisujen määrät varustettuina +/- -merkeillä, niiden havaintojen 
osalta, joissa merkintä ylipäätään oli. Prosessin avulla mahdolliset virheet oli helppo 

 Taso Nimi Selite 

1 Yläluokka Analyysirungon yläluokat. 
2 Alaluokka Analyysirungon alaluokat. 
3 Ilmaisuluokka Ilmaisujen järjestelyyn ja tunnistamisen helpottamiseen käytetyt 

kategoriat. 
4 Ilmaisu Tunnistetut ilmaisut. 
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havaita ja korjausten mahdollisuus säilyi parempana ilman riskiä aineistojen 
sekoittumisesta. Yhteenvetotaulukon soluissa olevien merkintöjen sisältö on esitetty 
taukokossa 5.  

Taulukko 5. Yhteenvetotaulukon merkinnät. 

Suoraan peleistä tehdyt havainnot on taulukossa 5 kirjattu G-alkuisina. Tekstiaineistossa 
ei ollut tarpeellista käyttää +/- -merkintöjä, sillä kaikki ilmaisut käsittelivät pelejä 
prosessien ominaisuuksien tai kokemusten sisältymisen näkökulmasta, eivätkä 
kertaakaan niiden sisältymättä jäämisen kannalta. Varsinainen yhteenveto on taulukossa 
6. 

 

 

Merkintä Selite 

1..n Tekstiaineistosta kerättyjen havaintojen määrä. 
GX Pelistä tehty ominaisuusmerkintä. Tasapainottaa aineistoa. 
G+1 Kohdan mukainen vahva havainto pelistä 
G-1 Kohdan kanssa käänteinen vahva havainto pelistä 
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Taulukko 6. Yhteenvetotaulukko – Havainnot tutkimuksen hyötypeleistä.

Taulukon 6 ensimmäinen sarake sisältää yläluokkien nimet, toinen alaluokkien nimet. 
Seuraavina sarakkeina ovat tutkimusaineiston pelit. Viimeinen sarake summaa alaluokan 
ja yläluokan havaintomäärät. Kullakin alaluokkarivillä on sarakkeen solussa sisältönä 
asianomaisen pelin rivin mukaiseen alaluokkaan kuuluvat havainnot. Alin rivi summaa 
pelikohtaiset havaintomäärät.
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5. Analyysi 

Havaintoaineistoon kuului 16 peliä. Keskimäärin aineistosta tehtiin peliä kohden 11,9 
havaintoa. Suurin havaintomäärä peliä kohden oli 16 ja pienin 2 kappaletta. Neljäntoista 
pelin havaintomäärä oli välillä 16-10 kappaletta. Pienin havaintomäärä saatiin pelistä Opi 
viittomaan, johtuen pelin äärimmäisen niukasta materiaalista. Myös itse peli on hyvin 
suoraviivainen. 

Havainnot jakautuivat yläluokittain siten, että ylivoimaisesti eniten kirjattavaa oli 
sisältötoteutukseen (luokka 5, 106 kirjausta) liittyen. Vähinten kirjauksia tuli luokkaan 
ylätason toteutus, yhteensä 10 kappaletta. Muihin ylätason luokkiin kirjattiin 20-29 
havaintoa. 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään havaintoja tarkemmin. Kukin analyysirungon 
yläluokka on käsitelty omassa luvussaan. 

5.1 Toteutuksen prosessi 

Useiden pelien kohdalla tekstissä oli jollain tapaa kuvattu pelin syntyä eri osapuolten 
tekemän työn tuloksena. Harvemmin kuitenkaan mainittiin pelituotantoa varsinaisesti 
osapuolten yhteistyönä tai tehtävien jakamista kuvailemalla. Tästä voisi päätellä, ettei 
ainakaan organisaatioiden tasolla osapuolten yhteistyötä oltu aineiston yrityksissä ja 
yhteisöissä nähty keskeiseksi lopputuloksen laadun takeeksi tai asiaa ei vain koettu 
sellaiseksi, että sitä kannattaisi esitellä pelin julkisessa materiaalissa. Pelintekoprosessin 
vuorovaikutusulottuvuutta ei aineistossa sivuttu millään tavoin. Kovin pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä ei edellä mainituista seikoista ole syytä tehdä. Ennemminkin ilmaisujen 
puuttuminen kuvaa tutkimusaineiston tyypistä johtuvaa aineiston normaalia luonnetta. 

Toteutusprosessiin liittyviä ilmaisuja poimittiin seitsemän hyötypelin aineistoista (44 % 
pelien määrästä). Ilmaisuissa lueteltiin pelin tekoon osallistuneita yrityksiä ja yhteisöjä, 
näiden rooleja pelin teossa sekä mainittiin joitain yksittäisiä erikoistehtävien tekijöitä.  

Aineiston perusteella hyötypelin tekemiseen osallistuu tavallisesti useampia kuin yksi 
osapuoli. Pelillä on usein erillinen tilaaja, joka hankkii pelitoteutuksen tietokonepelien 
toteuttamiseen erikoistuneelta yritykseltä. Aineistossa selkeästi erillinen tilaaja oli 
kuudessa niistä seitsemästä pelistä, joiden kohdalla materiaali sisälsi tehtävien 
jakamiseen liittyvää tietoa. Parhaimmillaan osapuolikuvaus oli näinkin mutkikas: 

”...tuotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustamassa, Helsingin 
kaupunginkirjaston – Yleisten kirjastojen keskuskirjaston koordinoimassa 
hankkeessa. Helsingin varhaiskasvatusviraston kanssa tuotettu oppimisympäristö 
toimii työkaluna esiopetuksen ja kirjaston yhteistyössä. Pelin teknisestä 
toteutuksesta vastaa Aniway Oy. Pelin ääninäyttelijä on Kris Gummerus. 
Hankkeessa ovat olleet mukana myös Kirjastot.fi ja Tampereen 
kaupunginkirjasto.” (Aparaattisaari, 2015) 

Suomessa on peliyrityksiä, jotka ovat erikoistuneet hyötypeleihin, opetuspeleihin ja 
terveyspeleihin. Jotkut pelikehitystä alihankintana toimittavat peliyhtiöt vaikuttavat 
saavan hyötypelitoimeksiantoja, vaikka eivät olekaan erityisesti profiloituneet 
hyötypeleihin. Esivalinnassa läpikäydyn aineiston perusteella hyötypelien tilaajat eivät 
välttämättä osaa tai halua käyttää erityisesti hyötypeleihin fokusoitunutta 
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ohjelmistotoimittajaa. Koska hyötypelikehityksen rahoitus on monesti erilaisiin julkisen 
sektorin hankerahoituksiin liittyvää, saattaa osapuolten valintaan tulla rajoituksia myös 
rahoitusinstrumenttien kautta. Varsinaisessa aineistossa oli kolme peliä, joiden tilaaja oli 
löytänyt hyötypeliteknistä osaamista projektiin tekemällä yhteistyötä yliopiston kanssa. 

Opetuspeleissä3 mukana on kohdeympäristön toimialan tai opetettavan aiheen 
asiantuntijoita. Aineistossa tätä roolia edustivat pedagogiikan, lastenhoidon ja 
lääketieteen asiantuntijat. Ilman perusteellista opetettavan aiheen asiantuntijuutta 
toteutettu peli ei voi olla opetuspeli. Pelejä tutkimukseen seulottaessa törmättiin tällaisiin 
”lähes opetuspeleihin”, jotka kuitenkin ovat simulaatioita ja pelejä, sillä ilman 
ammattimaisen sisällön varmistamista kaikki sisältö on ymmärrettävä viihteeksi. 
Edellinen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opetuspelin tekemiseen tarvittaisiin massiivinen 
organisaatio. Valitsemalla opetettava aihe riittävän suppeaksi, voidaan pelinteossa 
keskittyä aiheen hallintaan ja sen tehokkaaseen välittämiseen pelin avulla. On paljon 
todennäköisempää saada mahdutetuksi harrasteena tehtävän pelin budjettiin 
opetussisällöksi massojen yhteenlaskua, kuin yrityksen henkilöstöpolitiikkaa tai 
maailman parhaat käytännöt kätilötyön tekemiseen. 

5.2 Pelaamisen konteksti 

Pelaamisen kontekstiin liittyen havaintoja tuotti tasan puolet peleistä ja kaikki nämä 
ilmaisut poimittiin pelien kirjallisista aineistoista. 

Lapsille suunnattujen pelien ilmaisuista nousi esille kodin merkityksen huomiointi. 
Kahden lapsille suunnatun pelin materiaalissa tuotiin esille hyötyjä pelin pelaamisesta 
yhdessä vanhempien kanssa. Kolmannen lasten terapiapelin materiaalissa jopa todettiin, 
että oikeaoppista terapiaa voidaan pelin avulla laajentaa kotona jatkuvaksi. 

Kaksi peleistä oli laajempia elämäntaitoja, esimiestyötä ja taloudenhallintaa aikuisille ja 
nuorille opettavia. Näiden materiaalit painottivat pelin tuottaman osaamisraportoinnin 
merkitystä, sekä osaamisen kehittämistä pelaamisen jälkeen työpaikalla. Keinoiksi 
tarjottiin oppiman läpikäyntiä ryhmässä sekä reflektointia. 

Erityistä panostusta pelaajaksi valikoituvien henkilöiden motivaatiopohjaiseen valintaan 
ei havaittu. Lähimmäs tätä pääsee yhden pelin materiaalissa esitetty ajatus 
kotipelaamisesta valinnaisena terapian jatkeena. Tällöinhän terapiakäynti toimii 
kotipelaamiseen osallistujia valikoivana prosessina. 

Osaa peleistä suositeltiin käytettäväksi oppimateriaalin osana, jolloin niillä voisi olla 
myös opintosuoritusluonne. Kahdessa rooli oppimateriaaliketjussa mainittiin 
selväsanaisesti. Työelämäpeleissä korostui pelin antaman todistuksen arvo. 

Mentorointi oli huomioitu kolmessa pelissä. Yksi esikouluikäisille suunnattu peli sisälsi 
erityisen materiaalin ohjaajille, jotta nämä osaisivat toteuttaa mentorin rooliaan oikein. 
Toisen lapsille tarkoitetun pelin materiaalissa todettiin vanhemmilta toivottavan 
pelaamiseen osallistumista ja keskustelua hyötysisällön ymmärtämisen syventämiseksi.  

                                                 

3 Tämän kappaleen pohdinta käsittelee opetuspelejä, eli vain yhtä hyötypelien osa-aluetta. Sinänsä 
asiantuntijuuden tarve on kuitenkin myös muilla osa-alueilla samankaltainen. 
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Myös peliyhteisön huomiointia havaittiin kolmessa tapauksessa. Havainnot liittyivät 
kuitenkin enemmän reaalimaailman tilanteeseen ja olivat päällekkäisiä jo esiteltyjen 
havaintojen kanssa, eikä niille voida laskea suurta merkitystä. 

5.3 Pelikokemuksen sujuvuus 

Pelin elämyksellisyyttä ja mukaansatempaavuutta on hyvin vaikea luotettavasti todeta 
käyttäen pelkästään pelintekijöiden luomaa tekstiaineistoa. Siksi kolmannes tähän 
analyysirungon yläluokkaan liittyvistä havainnoista kerättiin varsinaisista peleistä. Ilman 
pelikokemuksen sujuvuutta koskevia havaintoja jäivät perheen pienimmille suunnatut 
kaksi peliä sekä aineistoon ilman varsinaista peliä otettu koulutuspeli. 

Yhteistä aineistolle oli, ettei flow-agenttien olemassaolosta saatu viitteitä. 
Tekstiaineistosta ei saatu myöskään pelimekaniikan toimivuuteen yhdistettäviä 
havaintoja. Itse peleistäkään niitä ei kirjattu, sillä havainnot olisivat olleet ilmeisen 
subjektiivisia. Kuitenkin aiheelliseksi koettiin kirjata alaluokkaan Muut havainto kahden 
opetuspelin lukuisista viimeistelyyn ja hienosäätöön liittyvistä ongelmista, joita muuten 
ajatuksella tehdyissä tuotteissa ei voinut olla huomaamatta tai sivuuttaa kirjaamatta. 

Pelikokemuksen yhtenäisyys oli positiivisen merkinnän aihe kahden pelin kohdalla. Pelit 
oli aiheellista merkitä, koska vain niissä sisältöä oli kohtalaisen paljon ja samaan aikaan 
pelikokemus oli silti täysin yhtenäinen. Kaikki sisältö oli tehty ehyen kokonaisuuden 
muodostavan ulkoasun alle ja pelimekaniikka oli sama osiosta toiseen ilman yllätyksiä. 
Vastakkaisen havainnon lähteenä toimi sinänsä innovatiivinen 
oppimateriaalikokonaisuuteen kuuluva peli, jossa kaksi osiota liittyivät toisiinsa hyvin 
löyhästi. 

Pelikokemuksen kokonaisvaltaisuuteen liittyvät aineiston ilmaisut keskittyivät 
audiovisuaalisen toteutuksen tarkoituksenmukaisuuden esittelyyn. Todellisiin 
pelitapahtumiin peilattuna ilmaisuista ei löydy syvempiä merkityksiä, vaan ne jäävät 
markkinointipuheen asteelle. 

Pelaamisen palkitsevuutta käsittelevät ilmaisut sisälsivät sellaisia sanoja kuin innostaa, 
auttaa (avataria), hauska, inspiroi, kilpailu, leikin muodossa ja ei rangaista virheestä. 
Pelikokemuksen miellyttävyys koetaan siis ainakin asiaksi, jota kannattaa tuoda esille 
pelin materiaaleissa. 

Pelin sisäisiä arvomerkkejä oli kerättävissä kahdessa pelissä. Näistä ensimmäisessä 
arvomerkit eivät liittyneet pelin hyötysisältöön, vaikka niiden toteutukseen oli selvästi 
satsattu. Toisen pelin arvomerkkitoteutuksessa oli jokin virhe ja merkkien lopullinen 
palkintomerkitys jäi selviämättä. Vain yhden pelin kohdalla oli mahdollista saada 
pelitulokset julkisiksi pelin Internet-sivulle. 

5.4 Ylätason toteutus 

Tutkimusaineiston hyötypelien teknisen toteutuksen arviointi valituilla menetelmillä 
osoittautui haastavaksi. Analyysirunkoon oli tehty yläluokka ylätason toteutus ja sen alle 
neljä varsinaista alaluokkaa. Modulaarisuus-alaluokan tarkoitus oli kerätä havaintoja 
hyötypelille edullisesta strukturoidusta ohjelmiston ylätason toteutustavasta pelin 
tehokkaan ohjelmistokehityksen ja ylläpidettävyyden näkökulmista. Tekstiaineiston ja 
pelien analyysi nyt toteutettavissa olleella tavalla eivät tuoneet lisävalaistusta tähän 
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asiaan. Tietoa aiheesta olisi mahdollista kerätä muun muassa pelien teknistä toimintaa 
tarkkailemalla ja pelintekijöitä haastattelemalla. 

Varsinaista hyötypelimäisiin tarkoituksiin tapahtuvaa mittaamista ei aineistossa suoraan 
ilmennyt. Osa peleistä antaa kuitenkin raportin pelaajan suoriutumisesta. Raportin 
aineistoksi pelit keräävät opetussisällön hallintaan liittyvää dataa. 

Hyötypelitoteutuksen interaktiivisuuden tason ja tyypin arviointi oli katsottu 
tutkimustiedon valossa aiheeksi, jota on syytä tarkastella. Tähän alaluokkaan saatiinkin 
hyvin ilmaisuja, jotka olivat samalla koko ylätason toteutusta kuvaileva tunnistettujen 
ilmaisujen joukko. 

Interaktiivisuus erillisenä käsitteenä voitiin löytää kahdesta ilmaisusta. Kuudessa 
ilmaisussa toteutuksen interaktiivista luonnetta esiteltiin avatarin ja sen ohjailemisen 
kuvailun kautta. Kokonaiskuvaksi ilmaisuista muodostui pyrkimys kohderyhmälle ja 
pelin aiheelle luontevan ohjattavan hahmon esittelyyn. Kahdessa pelissä avatariin oli 
pyritty löytämään lisäulottuvuuksia. Ensimmäisessä näistä pelaaja sai valita mieleisensä 
ulkoasun hahmolle. Samalla koko pelin teema vaihtui, mutta muuten pelin logiikassa ei 
tapahtunut muutoksia. Toisessa pelissä pelihahmoa oli mahdollista muokata ja tälle 
saattoi hankkia tavaraa käyttämällä hyötysisällön omaksumisesta saatua pelirahaa. 

Pelirungon uudelleenkäytettävyys-alaluokan avulla tavoiteltiin käsitystä siitä, miten 
hyvin pelisuunnittelussa otetaan huomioon hyötypelien kustannustehokkaan 
sarjatuotannon näkökulma. Mittaaminen, hyötysisällön teknisen toteutuksen erillisyys 
pelirungosta, tehtävärakenteet ja CI vaativat toteutukselta komponenttitoteutusta ja 
huoliteltuja rajapintoja ollakseen uudelleenkäytettäviä.  

5.5 Sisältötoteutus 

Sisällönanalyysi tekstiaineistosta tuotti suhteellisen paljon tiivistettyä aineistoa 
hyötypelien sisältötoteutukseen liittyen, yhteensä 89 ilmaisua. Varsinaisia pelejä 
tutkimalla kertyi 20 havaintoa. Sisältötoteutuksen rakenteen ja oppimismallin 
selvittämisen osalta pelien havainnointi osoittautui käyttökelpoiseksi valmiin kirjallisen 
materiaalin analysointia täydentäväksi menetelmäksi. 

Sisällön esilletuonnin loogisuutta koskien pelit hajautuivat kohtalaisen tasaisesti 
rakenteellisen, ohjatun hyötypeliprosessin ja vapaamuotoisen hyötysisällön kohtaamisen 
väliselle matkalle. Rakenteellisuus liittyi huoliteltuun pelin kokonaistoteutukseen ja 
rakenteettomuus vastaavasti muilla tavoin rajoittuneeseen toteutukseen tutkimuksessa 
käytetyn analyysin näkökulmasta. 

Hyötysisällön sulautuminen pelikokemukseen oli mukana analyysirungossa, jotta 
voitaisiin arvioida osa-alueiden integroinnin tavoittelua ja siinä onnistumista. 
Alaluokkaan kerättiin ilmaisuja liittyen hyötysisällön pelitapahtumiin synkronointiin, 
esitystahtiin, pelaajan valmiustason staattiseen huomiointiin, juonelliseen eheyteen sekä 
esitystavan luontevuuteen tarkoitetun kohderyhmän kannalta. Kohderyhmän huomiointi 
mainittiin viiden pelin kohdalla erityisesti. Useimpien pelien kohdalla ei jäänyt 
epäselväksi, että kohderyhmä oli tiedostettu, mutta viiden pelin osalta kohderyhmä oli 
määrittelemättä tai tarkoituksella ensin määritelty ja kuitenkin lopulta laajennettu. 

Aineistossa ei varsinaisesti kohdattu sisällön dynaamista sopeutusta. Yhdessä pelissä 
pedagogisen agentin käyttömahdollisuus oli kirjallisessa aineistossa esitetty siten, että 
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tällä voisi ajatella olevan ainakin sisällön kohtaamista pehmentävä rooli. 
Ohjausmenetelmänä innovatiivisuuteen viittasi toisen pelin käyttämä avustaja, joka oli 
läsnä kohderyhmälle sekä pelissä, että pelin jälkeen kohdattavassa ympäristössä 
julisteissa ja kirjassa seikkailevan hahmon muodossa. 

Aktivointikyky eli hyötypelin rooli pelaajan oman pidempiaikaisen aktiivisuuden 
herättäjänä oli luettavissa viiden pelin ilmaisuista. Työtehtäviä opettavat pelit luottivat 
aktivoinnissaan raportoinnin voimaan sekä siihen, että pelaajat käyttäisivät hyötypeliä 
itseopiskeluvälineenä. Jälkimmäinen edellyttää riittävän motivaation syntymistä 
kontekstin ja ensimmäisen ohjeistuksen seurauksena tapahtuneen pelikerran kautta. 

Aktivoinnin menetelminä mainittiin myös avatariin samaistuminen sekä peliprosessiin 
kuuluvan mentorin kanssa tapahtuva sisällön prosessointi. Huomionarvoista oli 
aineistoon sisältyneen advergamen4 kiinnostavalla tavalla keskeytetty 
markkinointisisältö. Peli sisältää kohderyhmälle (pienet lapset) sovitetun kokemuksen, 
jossa aikuisella on väistämättä ohjaava rooli. Aikuiselle suunnattu materiaali ja johdattelu 
kohti ostotapahtumaa kuitenkin puuttuivat pelistä. 

Äänen käyttöön perustuvia lasten terapiapelejä oli aineistossa kaksi kappaletta. Näiden 
kantava idea oli sovelluskaupasta ladattavan pelin tuominen osaksi terapiaa, jolloin pelin 
herättämä innostus ei mene hukkaan, vaan pelaamista voi jatkaa kotona. 

Hyötysisällön välittyminen on varsinaisesti hyötypelin keskeinen päämäärä ja siksi myös 
analyysirungon kohtana keskeinen. Aihetta tarkasteltiin etsimällä ilmaisuja, jotka 
kuvasivat oppimishalun ja uteliaisuuden aktivoitumista ja toimintaa pelin kuluessa. 
Kolme peliä luotti innostavuuteen. Mainintoja saivat myös oppijalähtöinen 
lähestymistapa, seikkailu/tutkiminen ja oppimaan houkuttelu.  

Tutkimuksen edetessä alkoi hahmottua pelien välillä olevan suuria eroja siinä, miten 
pelintekijät hahmottavat opettamisen ja oppimisen mahdollisuuksia. Tästä syystä koettiin 
tärkeäksi kerätä ja luokitella tieto siitä, minkä tasoista oppimistekniikkaa pelit käyttivät. 
Luokittelussa käytetty malli ja luokituksen tulokset on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Aineiston hyötypelit LM-GM thinking skill-tasojen mukaisesti. 

                                                 

4 Suomenkielinen sana vakiintumaton, esim. promootiopeli, markkinointipeli, pelimainos tai mainospeli. 

Thinking skill Määrä Nimet 

Oppiminen luomalla uutta 1 BabyBakery 
Oppiminen (kriittisesti) arvioimalla 2 Aparaattisaari, Minimiparit 
Oppiminen jäsentelemisen kautta 3 Rubiiniguru, Lounatuuli Express, Tuottava 

Esimies 
Oppiminen soveltamalla 2 MoneyFlow Challenge, Moottoripaja Racing 
Oppiminen ymmärtämällä 1 Päiki Pörriäinen 
Oppiminen muistamalla 1 MehuJehu The Game 
 - Pavlovilainen oppiminen 1 Puffy Numbers 
 - Toistamisen avulla oppiminen 5 Välkky Peikkoleiri 3 & 4, Opi viittomaan, 

Keedu, Leaping Leo 
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Luokituksen pohjana taulukossa 7 on käytetty LM-GM:n thinking skills-luokitusta 
(Arnab et al., 2015). Mallia tarkennettiin erottelukyvyn parantamiseksi siten, että 
muistamalla oppimisesta otettiin kaksi osiota alakohdiksi. 

Uuden luomisen kategoriaan yltänyt BabyBakery sisältää strategisen päätöksenteon 
harjoittelua ja oli siten ainoa peli tässä luokassa. Aparaattisaari kannustaa pelaajia 
reflektoimaan sisältöä. Tämä voi käytännössä toteutua pelaamalla peliä yhteisöllisesti 
annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan. Minimiparit haastaa pelaajan leikittelemään 
saman kuuloisten sanojen arvioimisella. 

Rubiinigurun luokka oli ilmaisujen perusteella jäsentelevässä luokassa. Pelaamisen 
perusteella tämä ei ehkä aivan helposti toteudu, mutta kohderyhmään kuuluvan 
innokkaan ja taitavan pelaajan pelaamana luokitus voi lopulta olla täsmällinenkin. 
Lounatuuli Express sisältää tutkimista, mutta toteutus voisi olla tältä osin monipuolisempi 
ja oppiman suurempi rakenteellisuus toisi lisää tutkimusmatkan tuntumaa. Tuottava 
Esimies-pelissä oppiminen tapahtuu kokeilun ja palautteen kautta. 

Money Flow Challenge laittaa pelaajan opetusjaksojen jälkeen soveltamaan tietoja 
eräänlaisessa simulaatiossa, kun taas Moottoripaja Racing pyrkii tekemään oppimisesta 
kilpailun. Päiki Pörriäinen tarjoaa tietoa turvallisessa ympäristössä ymmärtämällä 
omaksuttavaksi ja vaikutti olevan tässä opettamisen moodissaan hyvin harkittu toteutus. 

MehuJehu oli oppimismallin kannalta hieman hankalammin tulkittava tapaus. 
Periaatteessa tässä advergamessa sovelletaan tuotetta käyttötarkoitukseensa ja voitaisiin 
siis oppia soveltamalla. Ei kuitenkaan ole kovin uskottavaa, että lapset ajattelisivat 
pelatessaan reaalimaailman Mehujehun estävän sotkuja. Käytännössä lapset ja 
vanhemmat muistavat että tuote on olemassa, koska asia juurtuu pelin avulla muistiin. 
Pienet hienosäädöt peliin todennäköisesti muuttaisivat tilanteen ilman, että 
markkinointilain suhteen tulisi ongelmia, sillä kysymys ei ole elintarvikkeen 
mainonnasta. 

Myös Puffy Numbers oli kiinnostava tulkittava. Tekijät näkevät pelin pienille sopivana 
ja pedagogisesti kehittyneenä, koska se ei varsinaisesti rankaise virheistä pelielämien 
vähentämisellä. Toisella tavalla nähtynä peli kuitenkin toimii siten, että pienelle lapselle 
näytetään jokaisesta virheestä salamaniskuja. Jälkimmäistä näkökulmaa käyttäen pelin 
oppimismalli onkin lähempänä Pavlovilaista oppimismallia. 

Loput viisi peliä sijoittuivat puhtaan toiston kategoriaan. Viittomapeliä lukuunottamatta 
niihin sisältyy silti vaihtelevuutta, mutta myös pelikokemuksen epäyhtenäisyyttä ja flow-
ongelmia. 

Sisällön oikeellisuuden suhteen pelit lupasivat enimmäkseen tarkasti kohdistettua sisältöä 
ja testien mukaan myös pitivät lupauksensa. Kohtaan muut kirjattiin yhden pelin kohdalla 
merkintöjä palautteenantoon liittyen. Palaute oli tämän pelin kohdalla mukana 
suurimmassa osassa ilmaisuja muodostaen erittäin vahvan teeman, jonka hallitsevuuden 
perimmäinen syy ei tullut materiaalista esille. 
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6. Johtopäätökset 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen perusteella tehdyt johtopäätökset. Varsinainen 
pohdinta sijoittuu ensimmäiseen alalukuun. Toisessa alaluvussa tulokset vielä vedetään 
yhteen. Kolmas ja neljäs alaluku käyvät läpi tutkimuksen kirjallisen ja empiirisen osan 
rajoituksia sekä tuovat esille aihioita mahdollisiksi jatkotutkimuksiksi. 

6.1 Tutkimustulokset 

Tämä luku esittelee tutkimuksessa havaittujen ilmiöiden ja painotusten merkitystä 
vaikuttavampien ja menestyvämpien hyötypelien tekemiselle. Tuloksissa nähdyt 
menettelytapavaihtoehdot esitellään kysymyksinä, joita hyötypelien kehittäjät ja tutkijat 
voivat käyttää apuna omissa hyötypelejä koskevissa tarkasteluissaan. Alalukujaottelu 
perustuu tutkimuksessa käytetyn analyysirungon yläluokkiin. Viimeinen alaluku esittelee 
hyötypelaamisen mallin, joka koostaa käsitellyt asiat yhdeksi kokonaisuudeksi. 

6.1.1 Tarinoita asiantuntijoiden yhteistyönä 

Tutkimusaineistosta havaittiin, että laajemmissa hyötypeliprojekteissa projektilla on 
mahdollisesti erillinen tilaaja, pelitoteutuksen asiantuntijaorganisaatio sekä 
sisältötoteutuksen asiantuntijat. Pelitoteutuksesta vastaavan tahon valinnassa ei aina 
välttämättä painoteta hyötypelitoteutusten erityisosaamista. Joissain projekteissa oli 
mukana opetuksen tai psykologian osaajia. Jos tarjolla olisi täsmällistä ja käytännön 
tarpeet huomioivasti esitettyä tutkimustietoa hyötypelien erityisvaatimuksista, voisiko 
myös hyötypelitoteutusten korkeatasoinen tarjonta kehittyä nopeammin? Osaisivatko 
tällöin myös tilaajat vaatia täsmäosaamista? 

Hyötysisältö voi vaatia peliin tarinallista rakennetta. Tästä seuraa vaatimuksia pelin 
toteutuksen prosessille ja organisoinnille. Voisivatko jotkin käsikirjoittamisen ja 
elokuvatuotannon menetelmät olla käyttökelpoisempia hyötypeliprojekteissa kuin 
muussa pelien tuotekehityksessä? 

6.1.2 Motivoidun tukeminen mittausperusteisesti 

Hyötypelin löydettävyyden tulee olla riittävällä tasolla, että pelaajan motivaatiolla olisi 
merkitystä. Vasta onnistuneen esillepanon ja markkinoinnin jälkeen tulee ajankohtaiseksi 
ensin mahdollisesti valikoida pelaajia ja sitten pelaajakohtaisesti osallistua pelaamiseen 
tai jättää osallistumatta. Pelaajan riittävä motivaatio ylläpitää pelaamista ja vasta riittävän 
palkitseva pelikokemus suhteessa motivaation lähtötasoon mahdollistaa hyötysisällön 
välittymisen riittävän laajasti. 

Pelaajan lähtökohtainen motivaatio  

Panostusta pelaajan ennakkomotivaation parantamiseen ei tutkimusaineistossa havaittu. 
Ainakin työelämätaitoja opettavien hyötypelien kohdalla voisi ajatella, että 
pelikokonaisuuteen paketoidusta ennakko-ohjauksesta saataisiin tehostushyötyjä. 
Pelintekijät voisivat esimerkiksi tarjota kyselyn, jolla pelaajien motivaatiota oppimiseen 
kartoitettaisiin. 
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Voitaisiinko kaikkein heikoimmin motivoituneille henkilöille tarjota ennakkoon muuta 
ohjausta tai joissain tapauksissa kohdistaa koulutus vain oppisisältöön vastaanottavaisesti 
suhtautuviin? Voisiko myös miettiä prosessia, jossa hyvin motivoituneiden henkilöiden 
motivaation lähteet selvitettäisiin ja niitä käytettäisiin mahdollisuuksien mukaan 
kohdistamaan motivointitoimia? 

Ympäristöstä tulevat motivoivat tekijät 

Pelien ideamyynti ei saatavilla olevan materiaalin perusteella kuulunut aineiston 
hyötypelien vahvoihin puoliin, vaikka pelaamisen aloitushetkellä vallitsevaa 
motivaatiotasoa olisi mahdollista näidenkin kohdalla parantaa. Pelintekijöiden voisi 
ajatella tarjoavan hyötypelin potentiaalisille pelaajille räätälöityä tietopakettia tai 
mainosta, jolla esimerkiksi pelaamisen viihdyttävyys, hyödyllisyys ja helppous tuotaisiin 
esille. 

Mahdollisia keinoja olisivat pelejä sekä hyödyllisenä että viihteellisenä esittelevät videot 
pelien kauppapaikoissa, niiden kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa. Pelaajille voisi 
tarjota nettilaajennuksia, jotka houkuttelisivat varsinaisen hyötysisällön pariin. 
Materiaaleissa pelin kohderyhmän voisi antaa kertoa esimerkinomaisesti siitä, miten 
tärkeää pelin sisältö on ollut. 

Voisiko tulevia pelaajia motivoida luomalla edellytyksiä myönteisen pelipalautteen 
päätymiselle heidän ulottuvilleen? 

Ympäristöstä tulevat vaatimukset 

Pelejä käytetään osaamistaitoa mittaavina kokeina. Vaikutti kuitenkin siltä, että 
tutkimuksessa mukana olleet pelit mittasivat osaamista kysymysluonteisesti ja yksittäisiä 
tietoja koskien. Parhaimmillaan pelin tekemä mittaaminen oli lineaarisesti kertyvä 
osaamisaluekohtainen indeksi. Yksi pohdinnan arvoinen asia voisi olla, saavutetaanko 
tällaisella mittaamisella lisäarvoa verrattuna pelin jälkeen tehtyyn monivalintatestiin, vai 
olisiko lopuksi tehtävä testi jopa validimpi tapa mitata pelkkää tiedon välittymistä. 

Eikö kokonaisen pelin voisi ajatella kykenevän mittaamaan myös suorituksen tasaisuutta, 
välittyneen hyötysisällön määrän osa-aluekohtaista reaaliaikaista kehittymistä tai 
oikeiden ja väärien päätösten syntytilanteiden pelaajakohtaisia eroja? Entä jos peli 
toteuttaisi opetus, viestintä- tai vaikuttamistehtäväänsä rekursiivisesti oppijan tarvitsemaa 
lisätietoa ja huomiota vaativia osaamisalueita painottaen? 

Pelaajaan kohdistuva mentorointi 

Tutkimuksessa havaittiin, että pelien materiaaleissa mentorointia pidettiin tarpeellisena 
silloin, jos käsitelty aihe oli konkreettisesti pelaajan elämäntilanteeseen tai työnkuvaan 
liittyvä ja peli luonteeltaan pelaajan taitoja kehittävä. Sellaista näkökulmaa ei kuitenkaan 
noussut esiin, että palautetta pelitapahtumista olisi erityisesti tai erikseen annettu 
mentoroinnin kohdistamista varten. Mentoroinnin kehittyneempi tukeminen tulee 
mahdolliseksi sen myötä, kun pelinaikainen mittaaminen kehittyy pidemmälle. 

Voisiko mentoroinnin tuki yksinkertaisimmillaan olla pelin jälkeen katsottavissa oleva 
viesti, jossa sanallisesti mainittaisiin missä taidoissa pelaaja onnistui tai kehittyi parhaiten 
ja mikä osa-alue vaatii ehkä opastusta? 

Peliyhteisön vaikutus pelaajaan 
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Peliin rakennettua virtuaalista yhteisöä tai yhteisöllisiä virtuaalisia statuksia ei 
tutkimuksessa havaittu. Näistä varsinkin yhteisö on havaittu videopeleissä äärimmäisen 
tehokkaaksi pelimotivaation ylläpitäjäksi (Lappalainen, 2015, s. 188-191). Yhteisöjen 
puuttuminen liittyi epäsuorasti rajauksiin, joita tutkimusaineistoa valittaessa tehtiin. 

6.1.3  Kokonaisvaltaisen pelielämyksen hallinta 

Tutkimuksen aineistoon kuuluneet hyötypelit suodattivat pelisuunnittelussa tehtyjen 
päätösten ansiosta aktiivisesti pois tekijöitä, jotka saattaisivat häiritä hyötysisällön 
välittymistä tai kilpailla sen kanssa. Esimerkiksi ulkopuolisen tahon valitsemat mainokset 
oli nähty hyötypelin kokonaisuuteen huonosti soveltuvina ja siksi jätetty pois konseptista. 
Tehokkaan hyötypelaamiseen keskittymisen mahdollistaminen voi vaatia myös 
pelinaikaisia toimia, kuten verkon käytön rajoittamista, muiden sovellusten käytön 
estämisen, kokoruudun tilan pakottamisen tai virtuaalitodellisuuden käyttöä. 

Pelikokemuksen yhtenäisyys ja kokonaisvaltaisuus 

Varsinaisesti hajanaisia toteutuksia ei aineistossa ollut. Hyötypeleissä on kuitenkin aina 
olemassa riski pelikokemuksen pirstoutumisesta. Puutteellinen tehtäväsuunnittelu voi 
tuottaa pelin sisälle kovin erilaisia ja epäloogisesti vaihtuvia teemoja, jolloin pelikokemus 
rikkoutuu. Erilaiset minipelit vaativat myös helposti toisistaan etäällä olevia 
pelimekaniikoita, jolloin peli ei enää tunnu yhdeltä kokonaisuudelta. 

Hyötypelin tulee minkä tahansa pelin tavoin tuoda pelaajalle uusia haasteita ja uutta 
koettavaa läpi koko pelikokemuksen. Onko kuitenkaan tarpeellista tehdä pelivaiheiden 
välillä suuria audiovisuaalisia tai pelimekaniikkaan liittyviä muutoksia? Voisiko edellä 
mainittujen muutosten sijasta hyötypelin vaiheita suunnitella kehittyvän tunnelman ja 
tarinallisuuden näkökulmista? 

Flow-agentit 

Hyötypeleihin keskittyvä ohjelmistotalo tarvitsee kaiken mahdollisen datan 
kehittyäkseen vaikuttavampien pelien tekijänä. Usein jo muistakin syistä tapahtuvan big 
datan keräämisen oheen on mahdollista rakentaa myös reaaliaikaista pelitapahtumien 
tarkkailua. 

Voisiko mittaamisesta alkavaa prosessia jatkaa niin, että pelirunkoon jätettäisiin 
etäparametroitava kerros? Voisiko pilveen toteutettu CI parametroida pelitapahtumia, 
jolloin flow:n hallinta olisi keskitetysti oppiva ja pelin miellyttävyyttä hallitseva 
pilvipalvelu? 

Pelaamisen palkitsevuus 

Pelin sisäiset arvomerkit ja virtuaaliset palkinnot voivat innostaa joitain pelaajia, mutta 
tieteellinen näyttö näistä asioista on kiistanalainen. Kuitenkin yleisesti on nähtävissä, että 
osa pelaajista on valmis ponnistelemaan kovastikin ollakseen korkealla pelien julkisissa 
pistetaulukoissa. Tutkimusaineistossa oli mukana peli, jossa julkisilla tuloksilla pääsi 
kilpailemaan paremmuudesta tunnettujen ja pelin kohderyhmän todennäköisesti 
arvostamien henkilöiden kanssa. Tämän kaltaisilla innovatiivisilla kilpailuelementeillä 
voi pelaamiseen saada tavoitteellisuutta, joka samalla mahdollisesti edistää 
hyötytavoitetta. Myös erilainen varusteiden ja pelivaluutan antaminen avatarille voidaan 
mieltää osaksi palkintomekanismeja. Pelin todellinen palkitsevuus syntyy yleisimmin 
kuitenkin siitä, että varsinainen pelaaminen on miellyttävä kokemus. 
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Hyvän pelikokemuksen rakentamiseen ei ole oikoteitä. Hyötypeleissä siinä auttaa sama 
teorian hallinnan ja käytännön kokemuksen tuoma ammattitaito, jota tarvitaan minkä 
tahansa tietokone- tai videopelin rakentamisessa. 

6.1.4 Ydinosaamisen uudelleenkäyttöä 

Hyötypelin kohdalla hyvä teknisen toteutuksen rakenne voi näyttäytyä ulospäin siten, että 
samat tekijät julkaisevat usein hyviä pelejä. Hyötypelit saattavat mediana olla 
viihdepelejä vapaampia kierrättämään samankaltaisia toteutuselementtejä. Muuttuva 
kohderyhmä mahdollistaa samankaltaisen kokemuksen tarjoamisen uutena useampaan 
kertaan. Opettamisen keinovalikoima on toki laaja, mutta oppimismekaniikoita ei 
kuitenkaan ole niin runsaasti kuin erilaisten mahdollisten pelimekaniikoiden yhdistelmiä. 
Näin tunnistettua ja kerran implementoitua hyötysisällön välittämisen tekniikkaa voi 
käyttää toistuvasti ja kustannustehokkaasti. 

Saatavilla on runsaasti ohjelmistokomponentteja, joita käyttäen hyötypelin 
valmistusprosessissa voidaan keskittyä osapuolten keskeisen tietotaidon 
hyödyntämiseen. Kolmansien tahojen ylläpitämien komponenttien käyttö lisää huomiota 
rajapintojen märittelyyn, jolloin pelikehittäjien muukin toteutuksen komponentti- ja 
rajapinta-ajattelu voi kehittyä samassa linjassa. 

Tyypillinen hyötypeliprojekti on osapuolirakennetta arvioitaessa todetun tilaaja – 
toimittaja -mallin ansiosta aikataulultaan rajatumpi kuin satunnaisesti poimittu 
viihdepeliprojekti. Muun muassa mobiilipelaamisen, pilvipelaamisen ja markkina-
aluekohtaisten vaatimusten vuoksi pelikehittäjien kannattaa yhä harvemmin toteuttaa 
pelejä ilman kokonaisen valmiin pelialustaratkaisun käyttöä. Monet puhtaalta pöydältä 
pelinsä tehneet menestyneetkin pelikehittäjät ovat viime vuosina todenneet, etteivät enää 
erehtyisi tekemään peliä ilman valmiin alustaratkaisun käyttöä. 

6.1.5 Aktivointi koko oikealla sisällöllä 

Sisällön esilletuonnin loogisuus 

Hyötysisällön esilletuonnin ohjatun rakenteellisuuden ei tarvitse olla itsetarkoitus. Jopa 
mielekkäämpi toteutus voi olla sellainen, jossa pelaajan luontainen aiheeseen 
perehtyminen vie pelitapahtumia ja hyötysisällön kohtaamista loogisella tavalla 
eteenpäin. Luonnollisesti tämä vaatii tuekseen CI:n tukea ja esimerkiksi tarpeen mukaan 
käytettävän pedagogisen agentin. Puhdas rakenteettomuus ilman tunnistettua luontaista 
etenemispolkua ei kuulu mietityn hyötypelitoteutuksen kaavaan. 

Hyötysisällön sulautuminen pelikokemukseen 

Aineistosta muodostui kokonaiskuva, että viiden pelin kohdalla juuri kohderyhmän 
määrittelyn vaikeudet saattoivat olla osasyy siihen, miksi pelin kuvailevassa aineistossa 
kohderyhmästä oli sanottu niin vähän tai yleisellä tasolla. Asia näkyi itse peleissä 
esimerkiksi epämääräisiltä vaikuttavin keinoin luodun vaikeustason noston muodossa. 

Jos pelin kohderyhmä ja hyötysisältö ovat tiedossa, eikö pelissä etenemisen tai sen 
rajoittamisen pitäisi ensisijaisesti kytkeytyä kohderyhmälle ominaisiin haasteisiin 
sisällön omaksumisessa? Onko motivoivaa, jos pelaaja huomaa askartelevansa jatkuvasti 
pelin hyötysisällöstä riippumattoman pelimekaniikan kanssa, eikä pääse eteenpäin 
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luontaisen reaktionopeutensa, pelaamiseen käytetyn laitteen rajoitusten tai muun 
hyötypelillisesti ulkoisen tekijän takia? 

Sisällön dynaaminen sopeutus 

On jollain tasolla ymmärrettävää, että rajallisella budjetilla toteutetuissa ja suppeaan 
hyötysisältöön keskittyvissä peleissä mittaaminen ja siten myös sisällön sopeuttaminen 
jäävät tekemättä. Valmiin pelimoottorin tai ohjelmakirjaston tuoman sopivan 
toiminnallisuuden puuttuessa nämä saattavat tuntua jopa utopistisilta tavoitteilta.  

Voisiko pelintekijöiden tietoisuus (sisällön sopeutuksen) dynaamisuuden puuttumisesta 
heidän itsensä tekemänä valintana auttaa heitä ymmärtämään sitä, millaisia flow:n 
säilyttämiseen liittyviä haasteita staattisen pelilogiikan tulisi ratkaista? 

Aktivointikyky 

Hyötypeliä suunniteltaessa ei ainoastaan välitetä sisältöä, vaan potentiaalisesti 
aktivoidaan pelaaja pitkäaikaisesti aiheesta lisää tietoa kerääväksi ja itseohjautuvaksi 
oppijaksi. Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti. Aineisto tarjosi esimerkkejä siitä, 
miten peli voi antaa konkreettisen raportin ohjaamaan tiedonhankintaa. Peli voi myös olla 
oppijan käyttöön jäävä oppimisväline, joka on paljon enemmän kuin kirja tai tietolähde. 

Voiko pelin tekijä tietoisesti rakentaa peliin sellaisia mekanismeja, joilla sisältöön 
palaavalle pelaajalle tuodaan seuraavan oppimisportaan alku tarjolle ja luodaan pohja 
jälleen uudelle aktivoitumiselle? 

Hyötysisällön välittyminen 

Pelin on saatava pelaaja kiinnostumaan oppimisesta jo pelaamisen alusta lähtien ja 
pidettävä oppimishalu ja uteliaisuus yllä koko ajan. 

Hylkääkö pelaaja peliä, jos tiedossa on kohta mielenkiintoista sisältöä, mukavia yllätyksiä 
ja elämyksiä? Voiko hyötysisällön rakentaa juonellisesti niin kiinnostavalla tavalla, että 
sen parissa pysytään jo sen itsensä takia? 

Oppimismekaniikkojen tunteminen voisi auttaa hyötypelin konseptoinnissa löytämään 
korkeamman tason menetelmiä, joilla hyötysisältö kantaa jo itsessään, eikä se pelaajan 
näkökulmasta tunnu pakotetulta lisäsisällöltä. Tutkimusaineiston ja 
esikarsintamateriaalin valossa tällä alueella näytti olevan kehittämiselle sijaa. 

6.1.6 Hyötypelaamisen malli 

Kirjallisuustutkimuksen ja empiirisen tutkimuksen pohjalta koostettiin hyötypelaamisen 
malli, jossa keskeiset menestystekijät muodostavat rakenteellisen kokonaisuuden. 
Kirjallisuuden perusteella voitiin olla varmoja siitä, että pelaajan ennakkoasenne 
(myöhemmin kuvassa 10 motivointi ja motivaatio) on tärkeä hyötypelin päämäärien 
täyttymiseen vaikuttava tekijä. Todettiin siis että se on kriittinen menestystekijä. 

Toinen tutkimuksen kentässä keskeiseen asemaan nostettu asia on flow. Sen vaikutukset 
hyötypelin päämäärien saavuttamiseen eivät ole aivan yhtä aukottomasti osoitettuja kuin 
ennakkoasenteen kohdalla, mutta kuitenkin sen vaikutusta pidetään tärkeänä. Jos flowta 
opitaan mittaamaan luotettavasti ja kustannustehokkaasti, tulee tapauskohtaisesti 
mahdolliseksi selvittää onko yksittäinen pelikokemus miellyttävä ja mukaansatempaava. 
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Flow voi antaa myös tietoa siitä, onko hyötyosuus onnistuttu integroimaan peliin vai onko 
pelikokemukseen jäänyt korjattavaa. Flow ei siis sinänsä ole menestystekijä, mutta pelin 
kyky tarjota sujuva pelikokemus on kriittinen menestystekijä (myöhemmin kuvassa 10 
sujuvuus).

Oppiminen tapahtuu pelaajassa ja havaitut menestystekijäehdokkaat näyttivät keskittyvän 
oppimisen esteiden poistamiseen. Näin ollen menestystekijöiden esittämiseen valittiin 
pelaajakeskeinen esitystapa.

Pelaamista edeltävät ja sen rinnalla kehittyvät asiat sijoitettiin pelaajakerroksen alle. Itse 
peli-instanssi ja siinä tapahtuva pelaaminen kerrostettiin pelaajan päälle. Havaitut 
menestystekijäehdokkaat on kuvassa 10 sijoitettu hyötypelin keskeisten käsitteiden ja 
toimijoiden joukkoon.

Kuva 10. Hyötypelin menestystekijät – hyötypelaamisen malli.
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Kuvassa 10 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., 2009a; Harteveld et al., 2009.) 

Hyötypelisuunnittelusta seuraavana sisempänä tasona 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 osin myös 
symboloi hyötypelaamistarpeen pelaajalle tuottavaa tahoa. Mentori huomioi pelaajien 
erilaiset valmiudet asettaessaan pelaajille vaatimuksia ja antaessaan ohjeita. Hyötypelit 
voivat mittaamisen kautta tarjota reaalimaailmassa mentoriroolissa toimivalle opettajalle 
työkaluja, joilla pelaajan osaamisen kehittymistä voidaan seurata. Pelissä etenemiseen 
liittyvissä ongelmatilanteissa on näin saatavissa mittaamisen mahdollistamaa tukea, jota 
voidaan reaalimaailmassa antaa inhimillisen vuorovaikutuksen keinoin. (Kiili, Devlin, 
Perttula, Tuomi, Lindstedt, 2015.) Pelin sisäiset ohjelmalliset mentorit ja todelliset 
opettajamentorit voivat hyödyntää samaa mittausdataa. Mittaaminen palvelee siis 
mentorointia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Pelaamisen aikana ja sen ulkopuolella vaikuttavat erilaiset sosiaaliset ympäristöt 
(Stapleton, 2004; Sweetser & Wyeth, 2005). Pelaaja käynnistää pelin pelaamisen 
vaatimusten ja/tai motivaation pohjalta. Hyötypelaamiseen osallistuva pelaaja antaa 
prosessin käyttöön aikaansa ja huomiokykynsä. (Kiili, 2005; Susi et al., 2007.) 

Pelin jaottelu moduleiksi ilmentää hyötypeliltä toivottavaa modulaarista ja 
uudelleenkäytettävää rakennetta, joka on tulosta suunnittelijoiden tekemästä viihteen ja 
hyötysisällön yhdistämisestä (Bellotti et al., 2009a). Pelin oppisisällön omaksuminen 
tapahtuu tehokkaammin kun pelikokemus on sujuva (Csíkszentmihályi, 1975; Kiili, 
2005). Pelin parissa pysytään ja sen pariin palataan jos peli on vetovoimainen (Zumbach 
et.al., 2015). Viimemainitut sijoitettiin koko pelikokemusta koskevina asioina 
oppimistapahtuman alapuolelle. 

Hyötypelaamisen päämäärän kannalta oppimistapahtuman todettiin olevan 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 hallinnoi 
uudelleenkäytettävä laskennallinen äly CI. Se tarvitsee toimiakseen edeltävien 
pelitapahtumien pohjalta luodun pelaajaprofiilin tiedot (Bellotti, Berta, De Gloria & 
Primavera, 2009b). 

Tehokas hyötypeli aktivoi pelaajaa kehittämään tietojaan myös pelaamisen jälkeen. 
Tällöin pelaaja osaa soveltaa saamiaan tietoja, kykenee rakentamaan jo hankitun tiedon 
päälle uusia tietokerroksia ja osaa arvioida kriittisesti omaa toimintaansa saamansa tiedon 
valossa. 

Mittaaminen jatkuu kuvassa 10 ylhäältä alas asti, eli se koskee kaikkia vaiheita. 
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6.2 Johtopäätösten yhteenveto 

Kirjallisuudesta tunnistetut menestystekijäehdokkaat auttoivat luomaan luokituksen, 
jonka avulla tutkimusaineiston hyötypelejä voitiin analysoida rakenteellisesti. 
Tutkimuksessa esitetty hyötypelaamisen malli rakennettiin tutkimustiedon mukaiseksi ja 
ristiriidattomaksi empiirisen aineiston kanssa, vaikka ei voitukaan havaita että 
empiirisessä tutkimusaineistossa olisi huomioitu kaikkia mallin osia. Peleistä puuttui 
lähinnä hyötypeliteknisesti vaativampia toteutuksen piirteitä. Tämä kuvaa suomalaisen 
hyötypelituotannon tilaa kehittyvänä opetuksen, vaikuttamisen ja pelituotannon osa-
alueena. 

Muutamat tutkituista peleistä olivat yhdellä tai kahdella osa-alueella pitkälle vietyjä ja 
kokonaisuutena hyvin käyttökelpoisilta vaikuttavia. Suurin osa aineistosta oli vielä 
osaamistaan kehittävien julkaisijoiden ja tuotekehittäjien töitä, mutta niissäkin oli paljon 
myönteisiä piirteitä. Jotkin hyötypelien tekijät ovat toiminnassa erittäin aktiivisia ja on 
realistista odottaa, että Suomessa julkaistavien hyötypelien laatu jatkaa myönteistä 
kehitystään. Hyötypelialan rahoitus Suomessa vaikuttaa olevan pääosin projektikohtaista. 
Vielä ei ole nähtävissä, että toiminta olisi saavuttanut sijoittajia vakuuttavaa asemaa 
kasvualana, joka houkuttelisi isoja sijoituksia itse yrityksiin. 

Tuloksista koostettiin vielä viisi menestystekijää, joista kukin käsittelee hyötypeliteemaa 
erilaisesta näkökulmasta. Nämä menestystekijät on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Hyötypelien näkökulmakohtaiset menestystekijät. 

Taulukon 8 vasen sarake sisältää menestystekijän näkökulman ja oikealla on esitetty 
varsinainen menestystekijä toteavan ilmaisun muodossa. Menestystekijät korostavat 
laadukkaan hyötypelin rakentumista asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyönä. 
Pelikokonaisuuteen kuuluu, että kohderyhmä on huolellisesti analysoitu ja pelaajan 
ennakkomotivaation kohottamiseen tarvittavia toimia on alettu miettiä jo projektin 
varhaisissa vaiheissa. Hyötysisällön tehokasta ja koko tarkoitetussa laajuudessa 
tapahtuvaa välittymistä voidaan tukea mittaamalla pelitapahtumia. Mittausten perusteella 
pelitapahtumia voidaan sopeuttaa. Hyötypelit suunnataan viihdepelejä täsmällisemmin, 
joten tekniikan sekä oppimis- ja pelimekaniikoiden uudelleenkäyttö ei ole erityisen 
ongelmallista. Hyötypeliosaaminen tarkoittaa myös kykyä välittää pelaajalle oikea 
sisältö, joka saa pelaajan syventämään vetovoimaisen pelin aikaansaamaa vaikutusta 
itsenäisesti. 

Näkökulma Menestystekijä 
Hyötypelikehittäjä(yritys) Toimijan tietoisesti rajattu ja fokusoitunut rooli hyötypelitoiminnan 

arvoketjussa ohjaa valintoja. 

Projekti Hyötypelin tekoon osallistuvien (organisaatioiden) osaamisalueet 
täydentävät toisiaan muodostaen kattavan osaamiskokonaisuuden. 

Vaatimusmäärittely Pelikonsepti tavoittelee pelaajan aktivoimista omatoimiseksi 
oppijaksi ja hyötysisällön puolestapuhujaksi. 

Pelisuunnittelu Mittaamiseen pohjautuva pelikokemuksen sopeuttaminen optimoi 
tarkoitetun vaikuttamisen. 

Käyttö Pelikokonaisuuteen sisältyy tunnistettuun kohderyhmään kuuluvan 
pelaajan motivaatiota tukevia pelaamista valmistelevia toimia. 
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6.3  Tutkimuksen rajoitukset 

Kirjallisuustutkimuksessa ei keskitytty laiteteknisiin tai muihin teknologisiin 
yksityiskohtiin. Varsinaisesti psykologian näkökulmasta hyötypelejä tutkivaa materiaalia 
olisi ollut saatavilla, mutta tutkimuksen mittakaavan vuoksi sitä ei hyödynnetty. Samoin 
jätettin pois myös hyötypelien arvoketjun, jakelumallien ja maantieteellisten 
markkinaerojen erojen tarkastelut. 

Kirjallisuusosion lähteet olivat pääosin tutkimusartikkeleita. Näistä tutkimuksessa 
käytettiin aineistoa tietokannoissa, joihin Oulun yliopiston tarjoamin oikeuksin oli pääsy. 
Mukana oli lisäksi useita kirjalähteitä sekä muutamia Internet-artikkeleita. 

Lähteiden kieli oli pääosin englanti ja vain muutamat lähteistä oli kirjoitettu suomen 
kielellä. Kaikille hyötypelien englanninkielisille käsitteille ei ollut saatavilla 
vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Näissä tapauksissa käytettiin pelialalla, 
kasvatustieteessä, psykologiassa ja yleiskielessä vakiintunutta termistöä 
hyötypeliteemaan soveltaen. 

Tutkimusaineistoon valittujen pelien syvempi ludologinen luokittelu olisi ollut sinänsä 
kiinnostava ja näkökulmia tuova lisä. Aineisto jäi kuitenkin pelien kappalemäärän 
suhteen niin pieneksi, että suurta tilastollista hyötyä tai näkökulmaa tarkastelusta tuskin 
olisi saatu. Pysyttäytyminen hyötypeliteoreettisessa näkökulmassa ja luokittelussa sopi 
paremmin tutkimuksen rajaukseen ja mahdollisti realistisen työmäärän ja aikataulun. 

Jotkin hyötypelien menestystekijöistä ovat sellaisia, että nyt käytetyllä 
tutkimusmenetelmällä saatava tieto on moninkertaisesti suodattunutta ja siten hämärää. 
Analyysirungossa oli tärkeitä kohtia, jotka käytettyjen tiedonkeruumenetelmien myötä 
jäivät vaille vastauksia. Tietämystä aiheesta voisi näiltä osin syventää esimerkiksi 
pelintekijöiden haastatteluilla ja peliprojekteihin osallistuneille suunnatuilla kyselyillä. 

Tämäkään tutkimus ei erityisesti huomioi, saati korjaa, hyötypelitutkimusta vaivaavaa 
tutkimusaineiston pelien luokitteluongelmaa. Peliluokitteluja on runsaasti ja siinä missä 
yksi on nopea, toinen on kattava. Tässä käytetty nopea G/P/S-luokitus oli tutkimuksen 
laajuuteen sopiva, mutta tämäkin tutkimusaineisto olisi paremmin muussa yhteydessä 
hyödynnettävää, jos pelien luokittelua täydennettäisiin pelien vielä ollessa hyvin 
saatavilla. 

6.4 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 
yhdessä saattaisi muodostaa tehokkaan toimintatavan ja siitä kannattaisi tehdä tutkimus. 

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 
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metodologiat mahdollistavat pelin tekemisen niin, että hyöty voidaan kytkeä pois päältä 
ja vaihtaa neutraaliin tai satunnaistettuun sisältöön. Hyötysisällöllistä ja neutraalia 
peliversioita käyttäen on mahdollista toteuttaa mittausongelman 
eliminointimahdollisuutta arvioivia tutkimuksia. 

Hyötypeliin rakennettua mittauslogiikkaa voisi hyödyntää flow:n tason mittaamisessa. 
Tutkimuksin olisi ehkä mahdollista rakentaa ohjelmallinen mittaustapa flow:lle ja testata 
sen toimivuutta. Mittaukset voisi valmiilla menetelmällä tehdä kokonaisuudessaan 
taustalla ilman pelikokemukseen vaikuttavien häiriötekijöiden tuottamista. 
Testivaiheessa vertailevat kyselyt ja muut vastaavat menetelmät olisivat varmastikin 
tarpeellisia. Hieman tämän suuntaisia tutkimuksia on olemassa ja niissä on kohdattu 
haasteita flown asteen mittaamisessa ainakin normaalien videopelien osalta (Beume, 
Danielsiek, Eichhorn, Naujoks, Preuss, Wessing et al., 2008). 
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Liite 1. Analyysirunko ilmaisuluokkineen 

(1-5) Päätason käsitteet – (a-g) Alatason käsitteet – Ilmaisuluokat 

(Erityisesti suoraa käsitteiden pelistä poimimista tukevat ilmaisuluokat on italisoitu) 

1. Toteutuksen prosessi (Peliprojektin toteutustavan soveltuvuus tarkoitukseensa) 
a) Tehtävien jakaminen 

- Tehtävien jakoa eri toimijoiden kesken, osapuolia > 1 
b) Vuorovaikutus pelintekoprosessissa (käytettyjen projektityömenetelmien tuki 

vuorovaikutukselle) 
- Projektin sisäisiä vuorovaikutuskäytäntöjä 

c) Toteuttajien osaamisalueet 
- Tehtävien jako osaamisalueittain 

d) Pelintekoprosessi 
- Erikoisosaamisen käyttö hyötypeliteknisesti 

e) Hyötysisällön suunnittelu 
- Erikoisosaamisen käyttö hyötysisällön osalta 

f) Muut 

 

2. Pelaamisen konteksti (Kontekstitekijöiden huomiointi) 
a) Pelaajan lähtökohtainen motivaatio 

- Pelaajan asenteet (ennakkoasenne, asenteen muokkautuminen pelatessa) 
- Pelaajan itse ohjaama valikoituminen motivaatiopohjaisesti 
- Pelaajien valinta motivaation perusteella 
- Pelaajalle annettu valinnanvapaus (tosielämän, koskee pelaamisen 

vapaaehtoisuutta) 
- Onko pelin aihe kiinnostava? 

b) Ympäristöstä tulevat motivoivat tekijät 
- Pelin ideamyynti (onko ideamyyntiin panostettu, miten) 
- Ajankäyttömahdollisuudet 
- Reaalimaailman palkintotekijät (saako pelaaja konkreettista etua pelaamiseen 

osallistumisen kautta) 
c) Ympäristöstä tulevat vaatimukset 

- Pelin opintosuoritusluonne (saako pelaaja jonkin reaalielämän statuksen) 
d) Pelaajaan kohdistuva mentorointi 

- Pelissä tuki pelaajaa koskevan tiedon välittämiseen mentorille 
e) Peliyhteisön vaikutus pelaajaan 

- Sosiaalinen yhteenkuuluvuus peliyhteisössä 
- Pelin antamien virtuaalisten yhteisöstatusten merkityksellisyys 

f) Muut 

 

3. Pelikokemuksen sujuvuus / Flow (Pelin elämyksellisyys ja mukaansatempaavuus) 
a) Pelikokemuksen yhtenäisyys 

- Katkottomuus 
- Pelivaiheiden samankaltaisuus ("samasta pelistä") 
- Audiovisuaalinen yhtenäisyys 
- Tietty tunnelma läpi pelin 

b) Pelikokemuksen kokonaisvaltaisuus 
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- Pelihahmon uskottavuus (avatarin ulottuvuudet) 
- Tukeeko pelin äänimaailma visuaalista sisältöä? 
- Tukeeko visuaalinen toteutus immersiota? 
- Luoko äänimaailma tunnelmaa? 

c) Flow-agenttien olemassaolo / vaikuttavuus 
- Tekstikommentti mukautuvasta pelikokemuksesta 
- Selvä havainto vaikeusasteen ja pelitapahtumien adaptiivisuudesta 

d) Pelaamisen palkitsevuus 
- viihdyttävyys 
- pelinautinto 
- palkitsevuus 
- pelin sisäiset palkinto- ja arvomerkkimekanismit (pelimotivaation ylläpitäjinä) 
- palkintojen sosiaalisuus 
- tulosten jakamisen motivoivuus 

e) Pelimekaniikan toimivuus 
- Viittaukset pelitestauksella tehtyyn pelimekaniikan verifiointiin ja validointiin 
- Onko pelimekaniikka erityisen hyvin tai karkeasti toteutettu 

f) Muut 

 

4. Ylätason toteutus (Teknisen toteutuksen soveltuvuus) 
a) Modulaarisuus 

- Pelirunkoon viittaava rakenteellisuuden kuvailu 
- Komponenttiluettelosta pääteltävä modulaarinen toteutus 

b) Mittaustoiminnallisuus ja mitattavuus 
- Oppiman mittaaminen ja tuettavien kohtien tunnistaminen teknologioiden 

tasolla 
- Mentorointia tukeva mittaaminen 
- Pelikokemuksen reaaliaikainen mittaaminen 
- Tuki pelikokemuksen jälkimittausmenetelmille 
- Dynaamiseen adaptaatioon tähtäävä mittaaminen 
- Dynaamisesti annettavaan ohjaukseen tähtäävä mittaaminen 

c) Interaktiivisuus (valittu interaktiivisuuden aste ja tapa pelitoteutusvalinnan sisällä) 
- Kirjamainen toteutus 
- Elokuvamaisuus 
- Hahmon (avatarin) ohjailu 
- Tukeeko audiovisuaalinen toteutus interaktiivisuutta? 

d) Pelirungon uudelleenkäytettävyys 
- Tehtäväjärjestelmän komponenttiluonne 
- Mittausjärjestelmän komponenttiluonne 
- Adaptaatioalgoritmien / laskennallisen älyn (CI) uudelleenkäytettävyys 
- Pelirungon sisältövapaus 
- Yleisessä käytössä oleva kehitysalusta, pelimoottori tai grafiikkaengine 
- Erillisen hyötypelilogiikkaan keskittyvän moottorin tai kirjaston käyttö 
- Alustariippumattomuus 

e) Muut 

 

 

5. Sisältötoteutus 
a) Sisällön esilletuonnin loogisuus 
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- Järjestys 
- Hierarkkisuus 
- Etenevätkö pelin tarjoamat ongelmat loogisesti kognitiivisesti helpoista 

asteittain vaikeampiin? 
- Onko tehtäväsuunnittelu koukuttava? 

b) Hyötysisällön sulautuminen pelikokemukseen 
- Asiajärjestyksen luontevuus 
- Tahti (hyötysisällön esittelytahdin sopivuus) 
- Pelaajan valmiustason huomiointi 
- Onko tarina juonellisesti ehyt / uskottava? 
- Onko esitystapa kohderyhmälle sopiva? 

c) Sisällön dynaaminen sopeutus 
- Pelaajan yleiseen profiiliin 
- Pelitilanteeseen 
- Pedagogisten agenttien avulla 

d) Aktivointikyky 
- Pelin kyky konkretisoida riittävän tai toistuvan pelaamisen hyödyllisyys pelaajan 

omassa kontekstissaan toimimisen kannalta 
- Pyrkimys saada pelaaja soveltamaan sisältöä pitkäjänteisesti 
- Pyrkimys saada pelaaja hankkimaan itsenäisesti lisätietoa 
- Pyrkimys ohjata pelaajaa kehittämään omia tietoja ja taitoja 

e) Hyötysisällön välittyminen 
- Oppimishalun herättämiskyky 
- Uteliaisuuden ruokkiminen 
- Kehittynyt tapa tuoda pedagoginen sisältö pelaajalle 
- Kuvailu jonkin oppimismekaniikan käytöstä 

o Oppiminen luomalla uutta (LM-GM thinking skill) 
o Oppiminen (kriittisesti) arvioimalla (LM-GM thinking skill) 
o Oppiminen jäsentelemisen kautta (LM-GM thinking skill) 
o Oppiminen soveltamalla (LM-GM thinking skill) 
o Oppiminen ymmärtämällä (LM-GM thinking skill) 
o Oppiminen muistamalla (LM-GM thinking skill) 

 Pavlovilainen oppiminen (osa LM-GM muistamisesta) 
 Toistamisen avulla oppiminen (osa LM-GM muistamisesta) 

f) Sisällön oikeellisuus 
- Onko sisältö kohderyhmälle täsmällisesti tarkoitettua? 
- Onko hyötysisällössä loogisia aukkoja jotka estävät oppisisällön kerrostamisen? 
- Onko hyötysisältö pääosin oikeaa eli implementoitu oikein / tarkoitetulla 

tavalla? 
g) Muut 

- Välitön palaute 
- Palaute 
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