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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelen pelisuunnittelijoita tiedon yleistajuistajina ja digitaalisia 

opetuspelejä populaareina tiedeviestintätuotteina. Pääkysymyksiäni ovat, millaisia 

rooleja substanssiasiantuntijoilla on opetuspelin suunnitteluprojektissa, mitä 

substanssitiedon jalostamisvaiheita opetuspelisuunnittelussa on havaittavissa ja miten 

tarinaa hyödynnetään muotoiltaessa tietoa opetuspelisisällöksi. Substanssiasiantuntijalla 

tarkoitan henkilöä, jolla on substanssialan ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön 

asiantuntemusta. Lisäksi tarkastelen suomalaisten opetuspelien tulevaisuutta 

pelisuunnittelijoiden perspektiivistä. 

 

Aineisto koostuu seitsemästä suomalaisen opetuspelisuunnittelijan teemahaastattelusta. 

Haastateltavista kaksi on naisia ja viisi miehiä. Haastatteluaineiston tueksi analysoin 

kevyesti viisi opetuspeliä teoreettisestä viitekehyksestä johtamani kehyksen valossa. 

Analysoitavat pelit ovat tässä tutkielmassa mukana olevien pelistudioiden tuotantoja, 

joita käsittelen myös haastatteluaineistossa havainnollistavina esimerkkeinä. 

 

Ennen pro gradu -tutkielman aineiston ja tutkimusmetodin esittelyä, lähestyn 

tutkimusaihettani luonnehtimalla opetuspelien moninaisuutta erilaisissa konteksteissa, 

kuten peruskoulujen opetuskäytössä tai julkisessa keskustelussa. Esittelen myös 

keskeisimpiä opetuspeleihin liittyviä käsitteitä, termejä ja tutkimusta. 

 

Seuraavissa luvuissa luon laadulliselle tutkimukselle teoreettisesti ohjaavan pohjan. 

Tiedon yleistajuistamisen viitekehyksenä ovat interaktiivinen tarina sekä pelillistäminen 

yhdistettynä pelisuunnitteluun. Opetuspelien pedagoginen viitekehys tukeutuu 

konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen, uusimpaan opetussuunnitelmaan ja 

oppimateriaalisuunnitteluun. 

 

Tämän työn teorialukuja seuraa tutkimusmatkani sekä tutkimusmetodien esittely, joista 

siirrytään aineiston analyysilukuihin. Tutkielmassa käytetty induktiivinen 

sisältöanalyysi tarkastelee pelisuunnittelijoita heterogeenisenä joukkona esitellen 

yksilöiden näkökulmia moniäänisesti. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedon 

popularisointiprosessissa substanssiasiantuntijoilla on merkittävä rooli pelin 

pedagogiikkaa ohjaavina ammattilaisina ja substanssitiedon lähteinä. 

Asiantuntijayhteistyössä pelisuunnittelijoille on muun muassa tärkeämpää 

asiantuntijoiden valmius auttaa ja käyttää aikaa projektiin, kuin asiantuntijan itsenäisesti 

ja ennakkoon pureskeleman tiedon tarjoaminen. 

 

Tutkimusaineisto osoittaa omien ennakkohavaintojeni pohjalta luodun hypoteesin 

vastaisesti, että pelisuunnittelijat hyödyntävät tarinoita vain vähän yleistajuistaessaan 

tietoa lapsille ja nuorille. Tulos on mielenkiintoinen, sillä kasvatustieteissä, populaarissa 

viestinnässä ja viihdepeleissä tarinallisia elementtejä kuitenkin käytetään yleisesti. 

Näyttäisi siltä, että opetuspeleissä tarina on pelaajalle tarjottava irrallinen motiivi 

kohdata opetuspelissä eteen tulevat konfliktit tai haastesarjat. Tutkielman aineiston 

perusteella voi esittää, että suomalaisten opetuspelien substanssi on opetuspeleissä 

hyvin näkyvä, ellei jopa korostettu elementti.   
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Tutkielma pujottelee usean tieteenalan kentällä, kuten pelisuunnittelun, 

tietojenkäsittelytieteen, pedagogiikan ja mediatutkimuksen parissa. Tutkimusasetelma 

heijastelee myös elämän moninaisuuttaa suhteessa kankeaan akateemiseen työhön, sillä 

harvoinpa elävää elämää pystyy viipaloimaan tiukkojen tieteenalalohkojen mukaan. 

Tutkielmassa kohtaavat tiukkaa protokollaa noudattava tieteellinen tieto yhdistettynä 

viihteellisenä vapaa-ajan leikkinä pidettyihin videopeleihin. Kontrastien ja 

monialaisuutensa vuoksi opetuspelit tiedeviestinnän keinona ja pelistudiot tiedon 

popularisoijina ovat mielestäni hedelmällisiä tutkimuskohteita. 

 

Tutkielma on Suomen ensimmäinen akateeminen työ, jossa pelisuunnittelijoita 

tarkastellaan tieteen popularisoijina. Myös pedagogisen osaamisen ja tiedon 

yleistajuistamisen välisiä yhteyksiä koskevaa tutkimusta on ennestään niukalti. 

Pelisuunnittelututkimusta sinänsä sen sijaan syntyy kasvavana virtana, mutta se myös 

vanhenee pian teknologioiden nopean kehittymisen vuoksi. 

 

Tutkielma rikkoo perinteistä tieteestä viestimisen ajattelumallia ja kytkee 

tiedeviestinnän uuteen kontekstiin. Tutkimus valottaa tiedon jalostamisvaiheita, 

kiinnittää huomiota opetuspelin hyödyntämättä jääneeseen potentiaaliin opetusvälineenä 

ja esittelee totutusta poikkeavan tiedeviestintävälineen. Mikäli tietoa pyritään saamaan 

vuorovaikutukselliseen ja aktiiviseen käyttöön kansalaisten parissa, tietoa ei voida vain 

valuttaa ylhäältä alas. Tässä mielessä kuluttajia aktivoivia viestintävälineitä tarvitaan. 

 

Aineiston keräysmenetelmäksi valikoitui haastattelu, sillä koin sen itselleni 

luontevimmaksi käytännön kokemuksen kautta. Työn tuloksia voivat hyödyntää muun 

muassa eri alojen tutkijat ja pelisuunnittelijat, jotka yhteistyössä tekevät tiedon 

yleistajuistamistyötä. Vastavuoroisesti teknologiaorientoiduille pelisuunnittelijoille tämä 

työ tarjoaa humanistisen tarkastelukulman suunnittelutyöhön. Tutkimusanalyysin 

päätteeksi olen johtanut tämän tutkimuksen loppuun aineistoanalyysistä neljä 

ydinviestiä, jotka mielestäni kaipaavat huomiota ja lisätarkastelua tutkimusaiheeseeni 

liittyen. Ydinviesteistä löytyy myös otollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

Aikaisemmalla harrastuneisuudellani pelien parissa on ollut suuri vaikutus tutkielman 

aiheen valitsemisessa. Suhteeni digitaalisiin peleihin syntyi jo alle kouluikäisenä 

pelatessani Commondore64-konsolilla ja myöhemmin PC:llä useita tunteja viikossa.  

Kaltaiseni, joka oli teknologioiden parissa varttunut videopelaaja, koki myös koulun 

tarjoamat ensimmäiset opetuspelit innostavina välineinä. Työn aihevalinnalla haluankin 

nostaa esiin opetuspelien mahdollisuuksia lasten ja nuorten oppimiseen 

kannustamisessa ja lisäksi suunnata katseet pelisuunnittelijoihin tutkitun tiedon 

popularisoijina. 

 

Tutkimusmatka kokonaisuudessaan on saanut minut pohtimaan pelien voimaa. Se on 

saanut minut oivaltamaan, että esimerkiksi Tetris-pelin parissa viettämieni lukuisten 

tuntien ja harjaantuneen kolmiulotteisen hahmotuskykyni välillä saattaaa olla yhteyksiä. 

Tutkimusmatka on myös opettanut minua tarkastelemaan omaa oppimistani erilaisessa 

valossa ja lisännyt kiinnostustani tutkijan työtä kohtaan. Tämä työ on myös muistuttanut 

minua rakkaasta peliharrastuksesta ja innostanut pelaamaan mobiilipelejä. 
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2 TUTKIMUSKOHDE 

 

 

2.1 Opetuskoneista digitaalisiin oppimateriaaleihin 

 

Tietokoneita on käytetty opetuksen tukena 1960-luvulta alkaen (Ronimus 2012). Pelien 

ja tietokoneiden on uskottu olevan opetuskäytön alkuajoista saakka tehokkaita työkaluja 

lasten oppimismotivaation lisäämisessä. Etenkin 1970- ja 1980-lukujen 

videopelivallankumouksen jälkeen toivottiin, että videopelaamisella olisi positiivinen 

vaikutus pelaajiin. (Mayer 2014, 173.) Ensimmäisten digitaalisten opetuspelien 

joukossa oli esimerkiksi 1970-luvun alussa Apple II -tietokoneelle julkaistu Oregon 

Trail (TeachThought 2012, Shaffer 2006).  

 

Tietojenkäsittelytieteen ja opetus- ja oppimisteknologia-alan tutkijoiden suunnittelemat 

ensimmäiset opetussovellukset pyrkivät olemaan "opetuskoneita", joiden tavoitteena oli 

oppimisen nopeuttaminen, parantaminen ja tehostaminen, ja pyrkimys irrottaa 

opettaminen aika- ja paikkarajoitteista. Kurhilan (2011, 290) mukaan ajattelu juonsi 

juurensa tietojenkäsittelytieteen peruskysymyksestä: Mitä voidaan automatisoida 

tehokkaasti? Opettajat pyrittiin korvaamaan opetusteknologioilla kokonaan. 

 

Nykyisin koulussa on vain harvoja oppiaineita, joiden omaksumista ei olisi yritetty 

tukea tietotekniikalla (Steinkuehler & Squire 2014, 379, Kurhila 2011, 275). 

Tietokonepohjaisten oppimissovellusten urauurtaja, psykologi Burrhus Skinner kehitti 

1900-luvulla psykologi Sidney L. Presseyn keksinnön pohjalta opetuskoneen 

helpottamaan kouluissa opettajien työtaakkaa. Behavioristiseen teoriaan pohjautuva 

opetuskone oli noin kirjoituskoneen kokoinen laite, joka tuotti paperille 

monivalintatehtäviä, joihin oppilaat vastasivat painamalla laitteen painikkeita. Lopuksi 

kone laski oppilaan antamat oikeat vastaukset. (Saari & Harni 2015; Skinner 1968.) 

 

Myös tänä päivänä oppiaineita pyritään opettamaan aikaisempaa enemmän erilaisten 

älylaitteiden avulla. Tuorein opetussuunnitelma (Opetushallitus 2016) painottaa 

peruskoululaisten teknologista osaamista, taitojen kehittämistä ja oppilaita kannustetaan 

hakemaan tietoa erilaisten teknologioiden avulla. Opetushallitus (Valtioneuvosto 2010, 

17) näkee pelien, simulaatioiden ja e-oppimateriaalin lisäämisen peruskouluissa 

välttämättömäksi. Digitaalisille opetusmateriaaleille, kuten peleille, on siten tilausta. 

 

Euroopan laajuisen ESSIE-tutkimuksen (European Survey of Schools: ICT in 

Education) mukaan suomalaiskoulut ovat digitaalisessa oppimisessa ja opettamisessa 

monia muita Euroopan maita jäljessä (EU 2013, 86). Suomalaisissa peruskouluissa 

käytettävät pelit ja pelisovellukset ovat pääsääntöisesti satunnaista, irrallista 

opetusmateriaalia, mitkä opettavat asioita pelaamisen sivutuotteena. (Lonka 2015, 113.) 

Luokan- ja aineenopettajat suhtautuvat opetuspeleihin viihteellisinä välipaloina tuntien 

keventämiseksi, oppilaiden motivoimiseksi, eriyttämiseksi ja asioiden kertaamiseksi. 

Opettajat eivät tartu opetuspeleihin muun muassa siksi, että he eivät koe tietävänsä 

niistä riittävästi tai laadukkaita oppimispelejä ei ole tarjolla. Pelejä hyödynnetään vain 

vähän esimerkiksi käsiteltäessä suuria kokonaisuuksia. (Nousiainen 2013a, 4-5.)  



9 

 

 

Digisisältöihin ja älylaitteisiin ollaan kuitenkin kouluissa verrattain valmiita ja 

vastaanottavaisia: oppimateriaalikustantaja Sanoman eurooppalaisille opettajille ja 

rehtoreille tekemän kyselyn mukaan 86 prosenttia vastanneista on melko motivoitunut 

käyttämään digitaalisia opetusmateriaaleja. Opettajat kaipaavat kuitenkin koulutusta 

digimateriaalin käyttämiseen. (Sanoma Learning 2014.) Digitaalisuuden lisääntyminen 

kouluopetuksessa tarkoittaa, että myös kasvattajilla itsellään on paljon uutta opeteltavaa. 

 

Diginatiiville sukupolvelle tiedon jakaminen, etsiminen ja oppiminen teknologioiden 

avulla ovat yhä luontaisempaa (Tapscott 2009), mikä tekee heistä edellisiä sukupolvia 

itsenäisempiä tiedonkäsittelijöitä. Tutkimusten mukaan, nuori sukupolvi ei ole 

kuitenkaan median käyttötavoiltaan yhteneväinen tai teknisiltä taidoiltaan aikaisempia 

sukupolvia parempi. (Opetushallitus 2014, 37; Kupiainen 2013; Prensky 2006). 

Älylaitteiden ja teknologioiden määrällinen käyttö kuitenkin lisääntyy jatkuvasti 

(Tilastokeskus 2015), joten niiden ottaminen peruskoulujen opetuskäyttöön on 

perusteltua. 

 

Perinteisten luokkatilojen muuttuessa sähköiseksi oppimisympäristöiksi, opetus ei ole 

enää myöskään paikkasidonnaista. Digitaalisten teknologioiden täyttämä yhteiskunta 

muokkaa nuorten oppimiskäytäntöjä (Opetushallitus 2014, 37) ja laajentaa 

oppimisympäristöihin suhtautumista. Uskaltaisin väittää, että tulevaisuuden 

oppimisympäristöiltä vaaditaan myös samankaltaista interaktiivisuutta kuten sosiaalisen 

median eri kanavat mahdollistavat. Nettisukupolvelle oppimisympäristöjä eivät ole vain 

koulut tai muut formaalit oppilaitokset, vaan oppimista tapahtuu kaiken aikaa ja 

kaikkialla, informaalisti (Opetushallitus 2014).  

 

Esimerkiksi Sawyer (2012, 730; 743) leikittelee ajatuksella, että kouluista ja 

luokkahuoneista voitaisiin tulevaisuudessa luopua kokonaan, vaikka niiden rooli 

sosiaalisina ympäristöinä, ystävystymisen, ryhmäytymisen ja ryhmäliikuntalajeihin 

osallistumisen näkökulmasta on tärkeää. Oppimista pitäisi hänen mukaansa ajatella 

koulun seinien yli ja ohi. Itsekään en aliarvioi ihmisten kasvokkain tapahtuvien 

sosiaalisten tilanteiden tärkeyttä, mutta tulevaisuudessa noita taitoja ja tilanteita voidaan 

varmastikin osin toteuttaa myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä, simulaatioilla ja 

oppimispelein. 

 
Julkisessa keskusteluissa tietotekniikan ja digitalisaation vahva rooli kouluopetuksessa 

saa osakseen myös kritiikkiä. (HS 14.8.2016, Yle uutiset 7.8.2016, HS 16.9.2015) 

Esimerkiksi psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen (2015) huomioi, kuinka 

koulumaailmaan levinnyt tekniikkahype on osin niin voimakasta, että kehitystä saattaa 

ohjata tutkimustiedon vastaiset, kritiikittömät käsitykset oppimisesta. Hänen mukaan 

tekniikkapohjaista oppimista suunnitellaan osin jopa kasvatustieteen urbaanien 

legendojen pohjalle, joilla ei ole tutkimuksellista pohjaa.  

 
Tietotekniikka itsessään ei suoranaisesti tee oppimisesta parempaa tai helpompaa, kuten 

kasvatustieteen professori Erno Lehtinen (HS 16.9.2015) huomauttaa. Hänen mukaansa 

teknologian välityksellä opittujen asioiden purevuutta ei pitäisikään tarkastella 

perinteisiä opetuskriteerejä vasten, sillä esimerkiksi Pisa-tutkimuksissa ei välttämättä 

pystytä mittaamaan yhteiskunnallisesti merkittäviä muita taitoja. Lisäksi hän toteaa, että 

teknologian hyödyntäminen kouluopetuksessa on jäänyt vaillinaiseksi, sillä niiden 
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käyttöön ei ole saatavilla vakuuttavia opetusmalleja. 

 

Myös Chee (2015) huomioi, että opetuspelejä ei saa käyttää itsetarkoituksellisesti 

opetuksessa. Hänen mukaansa nykyiset oppimispelit painottavat liikaa kouluopetuksen 

perinteisiä elementtejä, kuten arviointia ja testitulosten parantamista, jolloin pelien 

lähtökohtana on ainoastaan oikeiden ja väärien vastausten antaminen, arviointi ja 

pisteyttäminen. Sen sijaan hän kannustaa luomaan autenttisiin tilanteisiin perustuvia 

opetuspelejä, jotka opettavat muun muassa kriittisyyttä, vuorovaikutus- ja 

ongelmanratkaisutaitoja. Aitoja tilanteita voidaan havainnollistaa simulaattoreilla ja 

virtuaalisissa tiloissa, kuten esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa, jossa 

kätilötyön opetusta on täydennetty synnytyksenhoitopelillä (Tampereen 

ammattikorkeakoulu 2015). 

 
Keskustelu osoittaa, että erilaisten teknologioiden tiedetään olevan yhä merkittävämpi 

osa yhteiskuntaa, mutta niiden tuominen opetukseen vielä ontuu. Perusopetukseen 

hankitaan innokkaasti julkisin varoin teknologisia välineitä, mutta niiden 

opetukselliseen käyttöön ei ole vielä kiitettävästi työkaluja tai metodeja. 

 

 

2.2 Mobiilipelaajien kausi 

 

Tätä tutkielmaa kirjoittaessani eletään eräänlaista mobiilipelien kultakautta. 

Pelaajabarometri 2015 -tutkimuksen mukaan digitaalisia pelejä pelataan Suomessa 

eniten mobiililaitteilla. Vajaalle tuhannelle 10–75-vuotiaalle suomalaiselle tehdyn 

kyselyn mukaan opetuspelien aktiivisia pelaajia, eli päivittäin pelaavia, on Suomessa 

3,7 prosenttia, kun taas noin kerran kuussa opetuspelejä pelaa 3,1 prosenttia 

suomalaisista. Simulaatiopelien aktiivipelaajia on puolestaan 12,3 prosenttia kyselyyn 

vastanneista. Tutkimuksen perusteella tytöt ja naiset näyttäisivät pelaavan opetus- ja 

simulaatiopelejä poikia ja miehiä enemmän. (Mäyrä & Karvinen & Ermi 2016.)  

 

Suurin osa kyselyyn vastanneista 10–19-vuotiaista nuorista pelaa vähintään kerran 

kuukaudessa jotakin digitaalista peliä ja päivittäin pelaavia on jopa puolet alle 20-

vuotiaista. Pelialan kehityksestä ja tarjonnan monipuolisuudesta huolimatta, Suomen 

suosituimpia digitaalisia pelejä ovat pasianssipelit. (Mäyrä & Karvinen & Ermi 2016.) 

Pelit eivät ole ainoastaan nuorten harrasteta, sillä samaan aikaan julkisuudessa 

keskustellaan muun muassa suurista ikäluokista potentiaalisena pelaajakohderyhmänä 

(HS 19.8.2016). 

 

 

2.3 Videopelien kehityskaari kodeista älylaitteisiin 

 

Videopelien kehittäminen alkoi Suomessa 1980-luvulla. Kymmenisen vuotta 

myöhemmin ensimmäiset pelistudiot käynnistelivät toimintaansa. (Kortti 2016, 271–

274.) Samaan aikaan, 1980-luvun puolivälissä, digitaalinen pelaaminen tuli tutuksi 

suomalaisille kotitietokoneiden kuten Commondore64-konsolin ja myöhemmin 

Nintendon myötä. Sitä ennen suuri yleisö tutustui peliteknologiaan lähinnä tv-pelien, 
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elektroniikkapelien ja kolikkopeliautomaattien välityksellä.  (Kortti 2016, 273; 

Suominen 2015, 73.) 

 

Ensimmäinen maailmanlaajuinen, suuren yleisön tavoittanut, elektroninen peli oli 

Atarin julkaisema Pong 1970-luvun alussa (Kortti 2016, 260, Ince 2006, 3-4, Salen & 

Zimmerman 2004). Paljon myöhemmin ensimmäinen kansainväliseen menestykseen 

yltänyt suomalainen digitaalinen pelihitti oli Remedy:n julkaisema Max Payne 2000-

luvun alussa. Suomen seuraavassa kansainvälisessä menestysaallossa näkyivät 

mobiilipelit, kuten Rovion julkaisema Angry Birds vuonna 2009 ja Supercellin tuottama 

Clash of Clans vuonna 2012. Molemmat mobiilipelit nousivat maailmanlaajuiseen 

suosioon, joiden myötä pelialasta povattiin uutta, Nokian kaltaista, talouselämän 

lippulaivaa Suomeen. (Kortti 2016, 271–274.) Tässä keskustelussa ovat luontaisesti 

mukana myös opetuspelit.  

 

 

2.4 Suomalaiset opetuspelit keskittyvät kieliin ja matematiikkaan 

 

Opetuspeli tarkoittaa, että jotakin tietosisältöä pyritään opettamaan pelin kautta ja 

pelillisin keinoin. Opetuspeli poikkeaa viihdepelistä selkeimmin siinä, että viihdepelit 

eivät opeta pelaajilleen mitään. Pelaamisessa itsessään on silti paljon sellaista, mikä 

edesauttaa oppimista: pelaava oppilas on aktiivinen toimija, ja pelaaminen on 

luonteeltaan vuorovaikutteista (Lonka 2015, 112; Mäyrä ym. 2010, 343). 

Videopelaamisen on osoitettu kehittävän pelaajien pitkäjänteisyyttä, keskittymiskykyä 

ja luovuutta, kehittävän epäonnistumisen sietämistä ja parantavan avaruudellista 

hahmotuskykyä sekä silmän ja käden yhteistyötä. (Granic, Lobel & Engels 2014.) 

 

Opetuspelit soveltuvat esimerkiksi tiedon hankintaan, asioiden ymmärtämiseen joko 

akateemisella tai yleisellä tasolla ja ajattelun kehittämiseen (Klopfer & Osterweil & 

Salen 2009, 21). Simulaatioiden, oppimispelien ja -testien uskotaan aktivoivan ja 

motivoivan oppijaa (Opetushallitus 2014). Opetuspelejä käsitellään usein myös kielen 

oppimisen näkökulmasta, sillä useat pelit tuotetaan englanninkielisinä. Tälloin suomea 

äidinkielenään puhuva pelaaja oppii englantia ikään kuin sivutuotteena (Lonka 2015, 

113).  

 

Suomalaisille opetuspelikuluttajille on tällä hetkellä tarjolla ainakin matematiikan, 

kielten, reaaliaineiden ja musiikin opiskelemiseen tarkoitettuja digitaalisia pelejä, mutta 

myös hahmotuskyvyn, motoriikan, ongelmanratkaisukyvyn tai vuorovaikutustaitojen 

parantamiseen tarkoitettuja opetuspelejä (Hirvonen, Hämäläinen & Liimatainen & 

Sarsama 2015).  

 

Myös kaupallisia viihdepelejä hyödynnetään opetuskäytössä muun muassa 

tarinallisuuden, hahmojen ja avoimien pelimaailmojen kiinnostavuuden vuoksi (Van 

Eck 2015; 2006, Ängeslevä 2014). Toisaalta niitä kaupallisia pelejä, joita ei ole 

lähtökohtaisesti suunniteltu opetuksellisiin konteksteihin, ovat opetukselliselta 

sisällöltään rajallisia ja voivat sisältää jopa väärää informaatiota (Van Eck 2006). Ne 

kuitenkin motivoivat pelaajia enemmän kuin suoraan opetuksellisiin tavoitteisiin 

tähtäävät pelit, sillä niissä viihteellisyys ei ole yhtä päälle liimattua (Mäyrä ym. 2010, 

345). Näiden kahden pelityypin ero liittyy myös tiedonmuodostamiseen. Esimerkiksi 
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Kiili (2005) on osoittanut, että oppimispelejä pelaavan tietoinen oppimisprosessi on 

ristiriidassa viihdepelikokemuksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että opetuspeliä pelaava 

tietää opiskelevansa, kun viihdepeliä pelaava uppoutuu peliin kiinnittämättä huomiota 

siihen, oppiiko hän vai ei. 

 

Digitaalisen oppimisen nykytilaa Suomessa selvittäneen raportin (Opetushallitus 2014) 

mukaan pelit nähdään kouluissa havainnollistavana opetusmateriaalina, jotka sitovat 

opetussisältöä arkeen. Raportin mukaan pelit tuovat myös mahdollisuuksia opetuksen 

yksilöintiin. Pedagogisesti pelejä voi käyttää muun muassa opiskeltavien asioiden 

havainnoimisessa, toiminnan mallintamisessa, kertaamisessa, opitun asian 

soveltamisessa, ammattitaidon osoittamisessa, testeissä ja näytöissä sekä arvioinnissa. 

 

Kaikkien pelien ytimessä on jokin konflikti, jonka ratkaistakseen pelaajan täytyy 

kehittää pelin edellyttämiä taitoja (Mäyrä ym. 2010, 342). Pelien aktivoivan luonteen 

vuoksi jokaisesta pelistä oppii jotakin. Esimerkiksi Shakin voi ajatella kehittävän 

strategista ajattelua (Ängeslevä 2014; Keys & Wolfe 1990), ja Tetris-pelin parantavan 

pelaajan avaruudellista hahmotuskykyä (Mayer 2014, 116). Kaupungin rakentamiseen 

liittyvät moninpelit voivat opettaa arjessa selviytymistä, ongelmanratkaisua tai eettistä 

ajattelua (Lonka 2015, 114), ja lisäksi aktiivista kansalaisuutta, luottamusmiestaitoja, 

yhteiskunnallisten rakenteiden suunnittelutaitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. 

 

Salakari (2009, 29–30) huomioi, että joitakin taitoja, kuten päätöksentekoa, ei voi oppia 

kirjoista lukemalla. Hän uskoo, että tulevaisuudessa niitä opitaan paremminkin 

simulaatioiden tai pelien kautta. Virtuaalimaailmat ja mobiilisovellukset kuuluvat hänen 

mukaansa jo nykyopettajan perustyökaluihin. Mayer puolestaan uskoo, että 

tulevaisuudessa lapset oppivat videopeleistä hyödyllisempiä taitoja kuin kouluissa 

(Prensky 2011; tässä Mayer 2014, 133). Vaikeasti havainnollistettavien asioiden 

esittäminen opetuspeleillä on helpompaa, joten niiden käyttö erityisopetuksessa tulee 

lisääntymään. Vuorovaikutustaitojen lisäksi muita sosiaalisia taitoja voidaan opettaa 

helpommin roolipelien avulla. (Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & Oksanen 2001, 

93–95.) Roolipelit voivat auttaa ymmärtämään vaikeasti havainnollistettavia ja 

monimutkaisia ilmiöitä useasta näkökulmasta. 

 

Amerikkalainen pelitutkija Richard Van Eck (2015) kehottaakin kiinnittämään huomiota 

siihen, millaista tietoa pelit opettavat parhaiten. Oppimispelien on osoitettu opettavan 

pelaajille kriittistä ajattelua, ongelmaratkaisutaitoja, yhteistyötä, kommunikointitaitoja, 

oppimaan oppimista, lisäävän motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä. Tältä listalta Van Eck 

pitää tärkeimpänä ongelmanratkaisutaitojen oppimista. (Van Eck 2015.) Edellä mainittu 

lista tukee myös tuoreimman opetussuunnitelman (2016) tavoitteita. Ei siten ole 

kovinkaan kaukaa haettu, miksi pelejä povataan jopa opetusjärjestelmän pelastajaksi 

(Tossavainen 2015, 196). 

 

Nousiainen (2013b, 13–14.) jakaa oppimispelit opetussisältönsä perusteella näin: 

 

 Oppimispeli keskittyy yhteen oppiaineeseen, ongelmaan, rajattuun 

sisältöalueeseen ja se on suunnattu yksittäiselle kohderyhmälle. Tällaiset pelit 

voivat opettaa esimerkiksi matematiikkaa tai kielitaitoa, kuten lukutaitoa. 

 Opetuspeli integroi eri oppiaineita kokonaisvaltaisesti ja asettaa pelaajan 
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tutkivaan rooliin. Tällainen peli tukee kriittistä ajattelua ja 

ongelmanratkaisutaitoja, sillä pelaaja ratkoo haasteita johtolankojen perusteella. 

 

Videopeleistä puhuttaessa ei voi välttyä pelaamisen haittavaikutuksiin liittyviltä 

väitteiltä. Haittoina pidetään keskittymishäiriöitä, passiivisuutta ja liikkumattomuuden 

aiheuttamaa ylipainoa. Väitteille on tutkimuksellista näyttöä, mutta myös tuloksia, 

joiden mukaan haittavaikutuksia esiintyy vain ajallisesti liikaa pelaavilla. (Kantosalo 

2012, 34.) Myös laajemmin teknologian osuudesta oppimisessa käydään vilkasta 

keskustelua puolesta ja vastaan. Teknologian pelätään haittaavan kasvokkain tapahtuvaa 

vuorovaikutusta, toisaalta se nähdään uhkana käden taidoille (Lonka 2015, 106). 

Pahimmissa uhkakuvissa esimerkiksi pelien pelätään lisäävän väkivaltaa. En kuitenkaan 

pureudu tässä tutkielmassa pelaamisen uhkakuviin tämän enempää, sillä suurin osa 

keskustelusta liitetään viihdepelaamiseen. 

 

 

2.4 Monikerroksellinen tutkimuskohde 
 

Oppimispelin päällimmäinen tarkoitus on toimia pelin kehittäjien valitseman 

oppimateriaalin kanavana. Opetuspelin tehtävän yksityiskohtaisempi tarkastelu 

kuitenkin osoittaa, että opetuspelin tarkoitus muuttuu tarkastelijan mukana. Kasvattajan 

näkökulmasta opetuspelin tarkoitus on opettaa uutta tietoa (Kantosalo 2012, 33), 

pelistudion näkökulmasta oppimispeli voi tarkoittaa uuden markkina-alueen valtausta 

(Marjomaa 2014, 15), kun taas tutkija saattaa nähdä tutkittuun tietoon perustuvan 

pelisisällön keinona valistaa kansaa (Karvonen 2014a, 174). Opetuspeli voi siten olla 

samanaikaisesti muun muassa peli, oppimateriaali tai tieteellisen viestin väylä. 

 

Pelillistä oppimista on tutkittu akateemisesti yli 60 vuotta (Harviainen 2014, 65). 

Oppimispelitutkimus on verrattain hajanaista, jolloin myös tieteelliset termit ja käsitteet 

ovat monipuolisia. Esimerkiksi oppimispelien suunnittelun tutkimus ja oppimispelien 

pedagogisen käytön tutkimuksella ei ole yhteistä käsitteistöä. (Koskinen & Kangas & 

Krokfors 2014, 25.) Myös tietotekniikan ja käyttöliittymien suunnittelijoilta puuttuvat 

vahvat ja laaja-alaiset teoriat, joita voitaisiin hyödyntää muun muassa tietoteknisten 

käyttötilanteiden (Kuutti 2011, 62), kuten opetuspelien, analysoimisessa. 

 

Suomessa opetuspeli tunnetaan muun muassa termeillä oppimispeli, kehittävä peli, 

hyötypeli, pedagoginen peli tai tiedepeli. Englanninkielisissä julkaisuissa 

oppimispeleistä puhutaan Koskisen, Kankaan ja Krokforsin (2004, 26) tekemän 

kirjallisuuskatsauksen perusteella termeillä learning games, serious games, 

instructional games ja educational games. Tässä tutkielmassa pitäydyn termeissä 

opetuspeli ja oppimispeli. 

 

Lähitulevaisuudessa opetuspeleihin liittyvät termit ja käsitteet oletettavasti hioutuvat ja 

monipuolistuvat, sillä akateeminen kiinnostus pelejä ja pelillistämistä kohtaan on 

jatkuvassa kasvussa. Muun muassa opetuspeleihin läheisesti liitetyn gamification-

termin (Terill 2008) syöttäminen tieteellisten lehtien Scopus-viitetietokantaan osoittaa, 

että vuoden 2011 alusta vuoden 2015 loppuun mennessä viitteiden määrät ovat 

moninkertaistuneet (Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Scopus-tietokannassa olevien julkaisujen määrät vuosittain aikavälillä 2011–2015 hakusanoilla 

gamification, learning game ja serious game. (Lähde: Scopus) 
 

Asenneilmapiiri pelitutkimusta kohtaan vaikuttaa varsin positiiviselta. Peleistä uskotaan 

muun muassa pelastusta nykyiselle toimimattomalle koulutusjärjestelmälle (Mayer 

2014, 13–15) ja pelien hyväksyntä opetuksen avustamisessa on kasvamassa (Chen & 

Michael 2005, 111 ja 114). Esimerkiksi peleissä 1980-luvulta asti käytetty 

kerronnallisuus (Ince 2006, 4-5) kiinnostaa kasvatustieteilijöitä yhä enemmän, mikä 

näkyy aiheeseen liittyvien opinnäytetöiden ja rahoitettavien tutkimusten määrän 

nousuna (Ropo & Huttunen 2013, 9). 

 

Digitaalisiin peleihin ja opetuspeleihin voi ottaa monta tutkimuksellista näkökulmaa. 

Esimerkiksi seuraava lajittelu (Kuvio 2) osoittaa pelitutkimuksen monihaaraisuutta.  

 
Kuvio 2. Pelitutkimushaaroja. (Lähde: Mäyrä ym. 2010, 310). 
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Tässä tutkielmassa on edeltävästä jaottelusta (Kuvio 2) otteita monipuolisesti. 

Tutkielman keskiössä ovat opetuspelit ja se, miten niiden substanssitieto jalostuu peliä 

suunniteltaessa. Pelisuunnittelun osalta olen siten keskittynyt prosessiin sekä 

suunnittelun kohteeseen, mutta suunnittelijat, kuten myös suunnitteluympäristön olen 

rajannut tutkielman ulkopuolelle (Dorst 2008). Tutkielman tiedeviestinnällinen ote 

puolestaan kertoo opetuspelien kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, 

merkityksestä ja arvostuksesta. 

 

Pelitutkimuksen kasvavasta suosiosta huolimatta, tutkimustieto oppimispelien 

opetuskäytöstä on vielä puutteellista (Hamari 2015, 5) ja useat tutkimukset 

kertaluontoisia testejä, joissa oppimispeliä kokeillaan oppilaiden käytössä (Koskinen & 

Kangas & Krokfors 2014, 34). Esimerkiksi Mayer (2014, 14–16 ja 132) huomauttaa, 

että vaikka opetuspelien mullistavuudesta ja positiivisista vaikutuksista on huudettu 

voimakkaitakin väitteitä, niille löytyy harvoin selkeää tieteellistä näyttöä. Tämä johtuu 

osin siitä, että pelisuunnitteluprosessi ja peliteollisuus ovat tuoreita ilmiöitä (Kultima 

2014, 136). Laadukkaita opetuspelejä on myös määrällisesti vähän, sillä niiden 

tekeminen ei useinkaan ole taloudellisesti kannattavaa (Mäyrä ym. 2010, 346). Kun 

tuotantoa on vähän, myös tutkimusta niiden vaikuttavuudesta syntyy niukalti. 

 

Yksi syy varsinkin laadukkaan opetuspelitutkimuksen vähäisyyteen voi olla se, että 

akateeminen tutkimus ei ehdi tarjota tietoa samassa ajassa kun digitaalinen teknologia 

kehittyy. Kahden vuoden takainen tutkimus voi olla pelialalla merkittävästi 

vanhentunutta. Tästä syystä pelien tuottamis- ja toteuttamisprosessiin on tarjolla 

runsaasti pelikehittäjien kokemukseen pohjautuvia populaareja oppaita. (Kultima 2014, 

135.) 

 

 

2.5 Pelillistäminen ja leikillistäminen 

 

Suomalaisissa julkaisuissa opetussisältöjen muuntamisessa peleiksi puhutaan usein 

pelillistämisestä. Hakalan (2011) mukaan Tampereen yliopiston hypermedian professori 

Frans Mäyrä suosii kyseisen termin ohella leikillistämistä. Molemmat käsitteet 

viittaavat pelin leikillisiin ominaisuuksiin, mutta myös englanninkieliseen käsitteeseen 

playfulness (Koivula & Mustola 2015, 42). Muita vastaavia termejä, joissa yhdistyy 

leikki tai viihde ja opetuksellinen tavoite, ovat esimerkiksi gamification, edutainment, 

funware ja games with purpose (Chee 2015; Landers 2014; Zichermann & Joselin, 

2013).  

 

Leikkiminen yhdistetään luovuuteen ja uusien asioiden oppimiseen, joita 

pelillistämisellä tavoitellaan (Koskimaa ym. 2015, 2). Mikäli tarkastelee leikillistämisen 

peruskäsitteen, ”leikki”, merkitystä, koostuu se kuvitteellisesta tilanteesta ja siihen 

lisättävistä säännöistä, rooleista ja jäljittelystä. Leikki alkaa, kun lapsi osaa erottaa 

todellisuuden mielikuvituksen toisistaan. (Vygotski 1933, 548–549.) Leikki on ikään 

kuin elämää kuvitteellisen maailman ja todellisuuden rajapinnoilla – aivan kuten 

peleissä. Leikki on puolestaan hyvä oppimisen edistäjä sekä emotionaalisten että 

sosiaalisten taitojen kehittäjä (Kalliala 1999, 225.) ja vaikuttaa positiivisesti muun 

muassa luovaan ajatteluun (Hakkarainen 2008, 111). 
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Leikki voidaan nähdä osana peliä tai toisin päin: pelit voivat olla leikin alakategoria, 

jolloin pelit ovat leikkiä. Tällöin kaikki leikki ei kuitenkaan ole peliä. Käänteisen 

ajatuksen mukaan kaikissa peleissä on leikkisiä piirteitä. (Salen & Zimmerman 2004, 

72–73.) Pelin ja leikin raja on siten häilyvä. Esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa leikille 

ja pelille on vain yksi termi (Salen & Zimmerman 2004, 72–73). Vastaavasti Suomen 

kielessä peliä pelataan sen leikkimisen sijaan. Manninen (2007, 17) puolestaan huomioi, 

että pelin ja leikin erottaa muun muassa se, että leikin säännöt voivat muuttua matkan 

varrella, mutta pelissä säännöt ovat kohtuullisen pysyviä. 

 

Huotarin ja Hamarin (2012, 18) mukaan pelillistämisen, englanninkielistä, gamification-

termiä käytti ensimmäisen kerran Brett Terill (2008) blogipostauksessaan, jossa hän 

kuvaili pelillistämistä näin: 

 

 Taking game mechanics and applying them to other web properties to increase 

 engagement. 

 

Myöhemmin muun muassa Deterding, Dixon ja Chaled ja Nacke (2011) määrittelivät 

pelillistämisen siten, että ei-pelillisessä kontekstissa käytetään pelillisiä elementtejä: 

 

 The use of design elements characteristic for games in non-game contexts. 

 

Tätä on kritisoinut muun muassa Huotari ja Hamari (2012, 19), joiden mukaan 

pelillistämisen periaate ei voi nojata pelkästään metodeihin tai mekaniikkaan, vaan se 

täytyisi ymmärtää laajempana kehityskulkuna: 

 

 A process of enhancing a service with affordances for gameful experiences in 

 order to support user's overall value creation. 

 

Opetuksellisuuden ja viihteellisyyden yhdistävästä pelistä käytetään myös 

englanninkielistä sanaa edutainment, jonka voisi suomentaa viihteelliseksi oppimiseksi. 

Edutainment sana saadaan, kun yhdistetään opettamista tarkoittava sana education ja 

viihdettä tarkoittava sana entertainment yhteen. (Chen & Michael 2005, 111; 114.) 

Ulkomaisissa opetuspelejä koskevissa tieteellisissä julkaisuissa ja populaarissa 

kirjallisuudessa toistuvat näihin rinnastettavat käsitteet funware ja games with purpose 

(esim. Chee 2015, Landers 2014, Zichermann & Joselin, 2013). 

 

Mayer (2014, 7) huomauttaa, että opetusmateriaalin pelillistäminen ja pelkästään 

pelillisten elementtien siirtäminen opetusmateriaaliin ei tee hyvää opetuspeliä. Hyvä 

peli on enemmänkin taiteenlaji, jo tuottaa mielihyvää, tunteita ja ajatuksia ja lisäksi 

motivoi toimintaan. (Mayer 2014, 7.) Pelillistäminen ei saisi siten olla vain 

pelimekaniikkaa, vaan pelillistetyn sisällön olisi oltava myös motivoiva ja kokemuksena 

mielekäs. Myöskään pisteet tai tunnustuksen antaminen eivät saisi olla liikaa keskiössä, 

sillä pelien kiinnostavimmat piirteet liittyvät pelihahmoihin, ongelmanratkaisemiseen ja 

tarinaan. (Kapp 2012, 12–13.) 
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2.6 Motivaatio ja flow inspiroivat tutkijoita 

 

Viihdepelit pitävät pelaajan otteessaan, sillä ne stimuloivat pelaajaa antamalla sopivasti 

haasteita, visuaalisuutta, kiinnostavia tarinoita tai vuorovaikutteisuutta (Järvinen 2014, 

122–123; Deci & Ryan 2000, 56;65). Viihdepelit saattavat koukuttaa pelaajan tunneiksi 

ja viedä pelaajan ajantajun. Videopeliin uppoutunutta pelaajaa ajaa tällöin sisäinen 

motivaatio, jolloin peliä pelataan sen antaman tyydytyksen, hauskuuden tai haasteen 

vuoksi (Ryan & Deci 2000, 56; 65). Yhtä sinnikkääseen yrittämiseen motivoivien, tietoa 

opettavien ja koukuttavien opetuspelien tekeminen tuntuu kuitenkin olevan vaikeaa 

(Ängeslevä 2014, 118), ja onnistuneita lopputuloksia on vain vähän (Järvilehto 2014, 

141).  

 

Esimerkiksi opetusteknologioiden tutkijoita askarruttaa yhtälö, miten viihdepeleihin 

yhdistetty korkea sisäinen motivoivuus saataisiin valjastettua opetuskäyttöön (Ronimus 

2012, Kurhila 2011, 280–281). Vielä on esimerkiksi ratkaisematta, että miten 

pelaaminen vaikuttaa pelioppijan motivaatioon tai miten motivaatio vaikuttaa 

pelioppijan oppimistuloksiin (Ronimus 2012, 130, Mayer 2014, 70 ja 243). 

 

Pelien vaikuttavuutta oppimismotivaatioon tutkineen Mayerin (2014, 70) mukaan 

erilaiset teoriat osoittavat, että pelaajat tekevät enemmän oppiakseen kun he arvostavat 

peliä ja viihtyvät sen parissa. Oppimismotivaatioon vaikuttaa positiivisesti myös se, jos 

pelaajat kokevat hallitsevansa pelitilannetta ja pelin kehitystä. Lisäksi heidän täytyy 

uskoa, että pelaaminen vie menestykseen ja että heidän älykkyytensä paranee. (Mayer 

2014, 79.) Päinvastaisiakin tuloksia on: esimerkiksi suomalaisen lukutaitoa opettavan 

Ekapelin avulla tehdyssä motivaatiotutkimuksessa ei löydetty selvää yhteyttä 

pelaamismotivaation ja oppimisen välillä (Ronimus 2012, 133). Pelien 

motivaatiotutkimuksen tuloksiin tekee hajontaa myös se, että erilaisten ihmisiä 

motivoivat erilaiset pelit tai että kaikki ihmiset eivät nauti peleistä (Kurhila 2011, 280–

281). 

 

Pelin motivoivuus voidaan helposti kadottaa esimerkiksi korostamalla liikaa ulkoisia 

palkkioita (Lonka 2015, 167, Martela & Jarenko 2014, 12) tai palkitsemisjärjestelmää 

(Ronimus 2012, 134). Psykologian ja aivotutkimuksen professori Richard E. Mayerin 

(2014) mukaan videopeleihin uppoutuneessa pelaajassa on tunnistettavissa neljä sisäistä 

motivoituneisuutta kuvaavaa ominaispiirrettä. Mayerin mukaan, peliin uppoutuneen 

motivaatio on 1) henkilökohtaista, sillä se on syntynyt oppijassa itsessään. 2) Ohjaavaa, 

koska se tähtää tavoitteen saavuttamiseen. 3) Aktivoivaa, koska se saa oppijan 

toimimaan ja 4) energisoivaa, sillä se pitää oppijan innostuneena (Mayer 2014, 69). 

 

Korkea sisäinen motivoivuus, joita viihdepelit tuottavat, ovat omiaan johdattelemaan 

pelaajan flow-kokemukseen, sillä ne tarjoavat selkeitä tavoitteita, selkeää palautetta, 

tasapainoa taitojen ja haasteiden välillä sekä mahdollisuuden kokea vahvaa läsnäolon 

tunnetta (Järvinen 2014, 133). Kielitoimiston (2016) sanakirjan mukaan flow-termia 

käytetään sellaisesta mielihyvää tuottavasta tekemiseen uppoutumisesta, jossa ajantaju 

häviää. Flow on psykologian professori Mihály Csikszentmihályin (2014, 477; 2008;6) 

kehittämä teoria jolla hän tarkoittaa mielentilaa, jossa tietoisuus on harmonisessa tilassa, 

ja jossa ihmisen tekemisen haasteet ja siihen tarvittavat taidot ovat sopivassa suhteessa 

toisiinsa.  
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Pelitutkimuksessa flow:n tapaista tunnetta kutsutaan immersioksi (Järvinen 2014, 133; 

Brown & Cairns 2004, 1). Molemmat, sekä flow että immersio, ovat teemoja joita 

pelisuunnittelijat tavoittelevat kuumeisesti. Immersiota on tutkittu muun muassa siitä 

lähtökohdasta, että voitaisiin kehittää opetussovelluksia joihin oppijat saadaan 

sitoutettua (Brown & Cairns 2004, 4).  

 

Tietokonepelaajien kokemusta ja immersiota tutkineiden Laura Ermin ja Frans Mäyrän 

(2005, 7-8) mukaan immersio on kolmiuloitteinen ilmiö. Heidän SCI-mallissaan 1) 

aistimuksellinen immersio (sensory immersion) syntyy kun pelaaja uppotuu 

pelimaailman audiovisuaalisiin elementteihin, kuten grafiikaan ja ääniin, 2) haasteeseen 

perustuva immersio (challeng-based immersion) ilmenee, kun pelin motoriset ja 

mentaaliset haasteet ovat sopivassa suhteessa pelaajan taitoihin, ja 3) 

mielikuvituksellinen immersio (imaginative immersion) tarkoittaa kun pelaaja uppoutuu 

pelin tarinaan ja samaistuu pelihahmoon. (Ermi & Mäyrä 2005, 7-8.) Varsinkin 

haasteeseen perustuva immersio muistuttaa kovasti flow:n määritelmää. 
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3 TIETO JA TIEDE 

 

3.1 Hyvin perusteltu uskomus 

 

Tiedolla on runsaasti rinnakkaisia käsitteitä, kuten informaatio, viisaus, tietämys ja taito. 

Tietoa tutkitaan esimerkiksi informaatiotutkimuksen, informaatio-teknologian, 

tiedotusopin, tietojenkäsittelytieteen ja tieto-opin näkökulmasta. (Niiniluoto 1998, 1.) 

Oppimispelejä tutkinut psykologian ja aivotutkimuksen professori Richard E. Mayer 

(2014, 57) jakaa peleistä opittavan tiedon neljään tyyppiin: faktaan (factual knowledge), 

käsitteisiin, kaavoihin ja malleihin (conceptual knowledge), menetelmiin ja 

toimintatapoihin (procedural knowledge) ja strategiseen ajatteluun (strategic 

knowledge) perustuviin tietoihin. Ensimmäisen jaottelun mukaista tietoa opetetaan 

yleensä visailupeleissä, toisen kaltaista simulaattoripeleissä, kolmatta toimintapeleissä 

ja neljättä roolipeleissä. Yksi peli voi kuitenkin opettaa myös useaa tietotyyppiä saman 

pelin sisällä. 

 

Myös pelitilanteessa pelaaja tarvitsee tietoa edetäkseen pelissä. Oppimisen 

näkökulmasta se voidaan jakaa kolmeen ryhmään: deklaratiiviseen, proseduraaliseen ja 

strategiseen. Ensimmäinen kohta käsittää taidot ja faktan, joita pelaaja tarvitsee tehtävän 

suorittamiseen. Proseduraalinen tieto tarkoittaa tehtävän lähestymiskulmaa ja sitä, miten 

faktatietoa ja taitoja pelissä sovelletaan. Strateginen tieto puolestaan tarkoittaa 

ongelmanratkaisemisen taitoja ja vaihtoehtojen löytämistä sekä kehityksen 

ymmärtämistä. (Kantosalo 2012, 35.) 

 

Esimerkiksi epistemologia eli tietoteoria on filosofistinen tieteenala, jossa tutkitaan 

muun muassa millainen tieto on oikeaa tietoa ja miten ihmiset ylipäätänsä tietävät 

asioista (Chee 2015, 24). Tietoteoreetikot keskittyvät tutkimuksessaan 

propositionaalisen tiedon analysoimiseen, mikä on yksi tiedon kolmesta lajista: tieto voi 

olla luonteeltaan 1) ei-kielellistä taitoa, osaamista tai kyky, mikä varastoituu 

lihasmuistiin. Se voi olla myös 2) tietoa jostakin objektista, kuten kaupungista tai 

ihmisestä, jolloin voimme sanoa tuntevamme paikan ja henkilön henkilökohtaisesti. 

Kolmas tiedon laji on aikaisemmin mainitsemaani 3) propositionaalista tietoa, mikä on 

tosi tai epätosi väite. Siten propositionaalinen tieto selittää epäsuorasti sitä, millainen 

todellisuus on. (Lammenranta 2014 ja 1993, 73–74; Niiniluoto 1986, 65.) 

 

Tietoteoria puolestaan perustuu Platonin klassiseen määritelmään, jonka mukaan tieto 

on hyvin perusteltu uskomus (Hämäläinen & Kotro & Arkko 2015, 81, Niiniluoto 1989, 

17; 1980, 138). Tiedon täytyy olla totta, sille vaaditaan perusteita ja lisäksi väittäjän 

täytyy itse uskoa väitteeseensä (Niiniluoto 1989, 17 ja 57). Samaan aikaan klassinen 

väittämä tunnustaa, että tieteellinen tieto epäonnistuu jatkuvasti totuuden väittämässään 

(Niiniluoto 1989, 49), sillä tieto on varmaa vain niin kauan, kunnes se voidaan 

perustella toisin. 

 

Mikäli matkataan historiassa taaksepäin, ”tieto” on ollut osa suomalaista kirjakieltä 

1500-luvulta lähtien. Sanaan liittyy toiminnallinen piirre, sillä verbillä ”tietää” on 

alkujaan viitattu tien tuntemiseen ja tien löytämiseen. (Hämäläinen & Kotro & Arkko 
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2015, 81; Niiniluoto 1998, 5; 1989, 14.) ”Tieto”-sanan yläkäsite on ”informaatio”, mistä 

johdettu ”informeerata” tarkoitti 1910-luvun suomalaisessa sanakirjassa opettamista. 

(Niiniluoto 1989, 9-10.) Informaatio puolestaan koostuu erilaisista merkkijonoista ja 

merkkiketjuista joiden yksikkö on ”data”. (Niiniluoto 1998, 4). Data voi olla numero, 

kirjain tai muu käsittelemätön tiedon jyvä.  

 

 

3.2 Tiede ja tiedon hankkiminen 

 

Arkipäivässä hankimme tietoa 1) päättelemällä nopeasti, 2) johtopäätösten avulla, mitkä 

perustuvat havaintoihin ja kokemuksiin, 3) kysymällä neuvoa auktoriteeteiltä, kuten 

henkilöiltä tai muista tietolähteistä 4) tai tekemällä tutkimuksen asiasta (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1998, 20). Muun muassa digitaalisuuden ja internetin ansiosta 

tiedon saatavuus ja tapamme hyödyntää sitä ovat kehittyneet radikaalisti kahden 

vuosikymmenen aikana. Tietoa on saatavilla helposti, nopeasti ja runsaasti – jopa 

ylimitallisesti. Lisäksi tiedon muoto on muuttunut kaikissa medioissa yhä 

visuaalisemmaksi. (Löytönen 2013, Mäkinen 2005.) 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelen tietoa erityisesti tiedeviestinnällisestä näkökulmasta. 

Suomessa tieteeseen suhtauduttiin tietoa edistävänä elementtinä 1700-luvulla, mutta 

sana ”tiede” muotoiltiin Suomeen vasta vuonna 1842 (Niiniluoto 1989, 15). Niiniluodon 

(1980, 13) mukaan tieteellä tarkoitetaan sekä luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien 

tietojen systemaattista kokonaisuutta, että tietojen tarkoituksellista ja järjestelmällistä 

tavoittelua. 

 

Tutkimus puolestaan on Niiniluodon (1980, 13–14) jaettavissa 1) perustutkimukseen, 

jossa etsitään uutta ja omaperäistä tieteellistä tietoa, 2) soveltavaan tutkimukseen, jossa 

tähdätään käytännön tavoitteeseen ja se rakentuu perustutkimukseen, ja 3) 

kehittämistyöhön, jonka tavoite on tuottaa uusia tuotteita, tuotantovälineitä ja palveluja. 

 

Yhteiskunnallisesti ajateltuna tutkimuksellisesti tuotettu tieto muun muassa muuttaa ja 

monipuolistaa perinteisiä ajattelutottumuksia, täsmentää johonkin ongelmaan liittyviä 

kysymyksiä, luo uusia käsitteitä ja näkökulmia maailmaan ja lisää harkintakykyä 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 23). Tiede on siten yhteiskunnallisesti 

järjestäytynyttä toimintaa, jonka avulla ihmiskunta pyrkii yhä paremmin sopeutumaan 

elinympäristöönsä (Niiniluoto 1980, 70). 

 

Tieteellinen tieto voidaan määritellä myös propositionaaliseksi tiedoksi, jolloin tieto 

pitää voida ilmaista kielellisesti väitelauseiden muodossa, ja minkä toivotaan olevan 

objektiivista (Niiniluoto 1980, 137, 148). Tieteelliselle tiedolle pitää siten olla perusteet 

ja sen täytyy olla riippumatonta. Samat periaatteet lukeutuvat myös tieteen sosiologi 

Robert K. Mertonin (1973; tässä Karvonen 2014a, 53) tieteen ihannearvoihin. Hänen 

mukaansa kukaan ei omista tieteellistä tietoa, vaan se tulisi jakaa yhteiskunnan 

käyttöön. Merton niin ikään jatkaa, että tiedettä pitää myös arvioida ja epäillä kriittisesti 

tekijästä riippumatta.  

 

Luotettavimpina tietolähteinä pidetään primaarilähteitä eli alkuperäisiä lähteitä. 
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Tieteellisen tutkimuksen laatua ja tasoa arvioidaan Suomessa esimerkiksi 

Julkaisufoorumin kolmiportaisella JUFO-järjestelmällä. Toisen käden tieto on 

puolestaan sekundaarimateriaalia. Molempia tietolähteitä edustavat esimerkiksi kirjat, 

lehdet, sarjajulkaisut, opinnäytetyöt, tutkimukset, lait, tilastot, patentit, muistiot, 

sanakirjat, elektroniset tietokannat, haastattelut, viranomaistieto, internetsivut (Mäkinen 

2005.) sekä sosiaalinen media, pelit ja pelimaailmat (Kortti 2016, 270). Tiedon lähteinä 

voidaan käyttää myös viihdekirjallisuutta, taidetta, urheilua ja uskontoa, mutta ne ovat 

näennäistiedettä, jota ei lasketa luotettavaksi tieteeksi (Karvonen 2014a, 56). 

 

Aina saamaamme tietoon ei voi luottaa. Tietovarastoissamme voi olla aukkoja varsinkin 

jos ne perustuvat pelkkiin omiin havaintoihin ja kokemuksiin ja arkiajattelumme on 

löyhää. Monipuolisen tiedonhankinnan esteenä onkin jokaisen oma subjektiivinen 

maailmankuva, jossa itselle tutut ja kiinnostavat asiat pyörivät ympyrää. Sen lisäksi 

myös auktoriteetit, joihin luotamme, voivat olla väärässä tai vääristää tietoa 

tarkoituksellisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 21.) 

 

Laadultaan vaihtelevien lähteiden arvioimiseksi tiedonhakijalta vaaditaan 

lähdekriittisyyttä ja taitoa löytää oleellisin informaatiotulvan keskeltä. (Löytönen 2013, 

Mäkinen 2005). Lähteiden luotettavuuden arvioimisessa voi huomioida muun muassa 

onko tieto aitoa, riippumatonta, alkuperäistä, puolueetonta, ajankohtaista ja onko lähde 

arvostettu (Mäkinen 2005, 86). Tieteen ja perättömien juttujen erottaminen on toisinaan 

haastavaa, kuten Raevaara (2016, 165) toteaa asiakirjoittamisen oppaassaan ”Tajuaako 

kukaan?”. Hänen mukaansa tiedebrändiä ikään kuin hyväksikäytetään pukemalla se 

minkä tahansa asian tai tuotteen ylle, jolloin kohde saadaan näyttämään pyyteettömältä, 

osaavalta, viisaalta tai totuudelliselta. Onkin muistettava, että vastuu tiedosta on 

loppupeleissä käyttäjällä itsellään eli mihin uskoo tai tiedollaan tekee. 

 

 

3.3 Opetuspeli populaarina tiedeviestintätuotteena 

 

Informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Erkki Karvonen (2013) määrittelee, 

että tiedeviestintä on tieteen popularisointia eli yleistajuistamista, jonka tarkoitus on 

kertoa tieteestä, sen olemuksesta, tekemisestä ja tuloksista suurelle yleisölle. Muun 

muassa tietokirjailija A.P. Pietilä (2013, 69) näkee popularisoinnin asioiden 

yksinkertaistamisena, kärjistämisenä, dramatisointina, henkilöittämisenä ja 

viihteellistämisenä.  Tiedon popularisoiminen on tavallaan myös tiedon 

kaupallistamista, sillä markkinoilla olevalla tuotteella on aina oltava kysyntää, jotta se 

on kannattava. 

 

Tiedon popularisoijan työ on haastavaa: on osattava yleistää ja yksinkertaistaa, pilkkoa 

ja valita tietoa. (Ruuska 2014, 21;23.) Esimerkiksi tutkijat voivat käyttää tiedon 

yleistajuistamisessa apunaan tiedottajia, tiedetoimittajia tai muita populaariin 

tiedeviestintään perehtyneitä ammattilaisia (Karvonen 2013, 167) tai yleistajuistaa itse. 

Raevaara (2016, 15) listaa yleistajuisen tieteen muodoiksi perinteiset painotuotteet, 

mutta myös audiovisuaaliset välineet, kuten vlogit, dokumenttielokuvat, tv- ja radio-

ohjelmat sekä muun muassa museot, näyttelyt, sosiaalinen media ja sarjakuvat. Pelejä ei 

hänen listoissaan silti mainita, kuten ei monen muunkaan tiedettä popularisoivan 
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asiantuntijan oppaissa. Voiko pelejä siten edes ajatella tiedeviestinnän välineinä? 

 

Väitteelle löytyy mielestäni puoltavia perusteita. Populaari tiedeviestintä nähdään 

väylänä tuoda tiedekeskustelua tutkijoiden parista osaksi yhteiskuntaa ja kansalaisia 

(Varantola 2013, 56; Niitemaa 2006, 149). Akateemisten tutkijoiden velvollisuus on 

saattaa tuorein, maailmassa tuotettu tieto kansalaisten ulottuville, jotta ihmiset voivat 

valistua ja tehdä valintojaan niiden pohjalta (Mustajoki 2013, 18). Perinteisen ja 

yksisuuntaisen tiedonvälityksen mallin sijaan asiantuntijoita kannustetaan 

vuorovaikutukselliseen viestintään. Mikäli tutkijoilta odotetaan, että he tuovat 

tieteellisiä tutkimustuloksia yhteiskunnalliseen keskusteluun, toimivat opettajina ja 

substanssiasiantuntijoina, on asiantuntijoiden käytettävä kohdeyleisölle tyypillisiä 

viestintävälineitä (Raevaara 2016, 33). Silloin on syytä valita viesteille sellaiset väylät, 

että viestit ylipäätänsä välittyvät kaikille. 

 

Tutkimuksesta kertominen saattaa myös innostaa tulevia sukupolvia kiinnostumaan 

tieteestä (Karvonen 2013, 173). Esimerkiksi kiinnostava ja populaari 

matematiikkatuote, kuten opetuspeli, voi saada lapset tai nuoret innostumaan 

matemaattisista aineista tai tuottaa luonnontieteellisestä alasta innostuneen 

yhteiskuntalaisen. Siten pelit voivat olla tiedeviestintävälineitä siinä missä muu media, 

mikäli pelien pohjana on tutkittu tietomassa. 

 

Lisäksi Arjoranta (2015) huomioi, että peleissä on sellaisia kerronnan muotoja, joita 

pelien alkuaikoina ei ole ollut. Peleillä voidaan ottaa kantaa asioihin, joita aikaisemmin 

on kommentoitu pääasiassa kirjallisuuden, elokuvan tai muiden perinteisempien 

medioiden välityksellä. Peleillä voidaan yrittää vaikuttaa esimerkiksi poliittisiin 

mielipiteisiin globaalisti, kuten Amerikan presidentti Donald Trumpin vaalikampanjan 

aikana peliyhtiö Psyon Gamesin julkaisema Trump vs. Science -mobiilipeli osoittaa. 

Suomalaispeli pyrki mielipidevaikuttamaan nuoriin tieteen keinoin ja kannusti 

keskustelemaan politiikan ja tieteen ristiriitaisuudesta maailmanlaajuisella tasolla (Yle 

Uutiset 7.10.2016; Huffington Post 18.7.2016). 

 

Substanssiasiantuntijan tai tutkijan keräämän tiedon matkaa yhä yleistajuisemmaksi 

viestintätuotteeksi, kuten opetuspeliksi, voi soveltaa esimerkiksi italialaisen 

Massimiamo Bucchin (2002, 13) nelitasoisen mallin kautta (Kuvio3). 
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Kuvio 3. Tutkimustiedon matka yleistajuiseksi viestintätuotteeksi (Lähde: Bucchi 2002, 13). 

 

Tässä tiedeviestinnän jatkumomallin ensimmäisessä, intraspesialistisessa tasossa, 

tieteestä viestitään vain saman tieteenalan tutkijoiden kesken esimerkiksi 

konferensseissa tai väittelytilaisuuksissa. Interspesialistisessa tasossa tieteilijät viestivät 

eri substanssialan asiantuntijoiden kanssa, vaikkapa monitieteellisen projektin 

yhteydessä. Kolmannella, pedagogisella tasolla, tiede on jo lähempänä tavallista 

kansalaista kun viestintä on oppimateriaalien välittämistä, ja neljännellä tasolla tieto on 

suurelle yleisölle suunnattua, helppotajuista populaaria tiedeviestintää. (Bucchi 2002, 

Karvonen 2014a, 170–172.) Opetuspelit sijoittuvat tulkintani mukaan Bucchin mallissa 

kolmannelle tai neljännelle tasolle riippuen opetuspelin substanssin tasosta. 

 

Tässä tutkielmassa lähestyn pelistudioita ja pelisuunnittelijoita tiedon popularisoijina. 

Aikaisemmissa pro gradu -töissä ja väitöstutkimuksissa tiedeviestintää on tarkasteltu 

muun muassa tiedetoimittajien, tiedottajien ja lehtikuvittajien näkökulmasta (Lehtola 

2015; Sarja 2012; Mokkila 2011; Suutari 2009). Myös tiedeviestinnän ja sarjakuvan 

(Negrete 2016), sosiaalisen median (Welbourne 2016) ja huumorin (Riesch 2016) liitot 

ovat olleet tutkimuskohteina. Pelistudioiden rooli tiedeviestijöinä on kuitenkin 

näkemyksenä tuore. Tämän lisäksi esimerkiksi Maeseele (2007, 2) kritisoi sitä, että 

tiedeviestintä on liian kevein perustein eriytetty muusta media-, viestintä- tai 

yhteiskuntatutkimuksesta, vaikka suuntauksissa on runsaasti yhteisiä piirteitä. 

 

Myös Anne Nevgi (2013, 42) huomauttaa, että yleistajuisen tiedon ja pedagogisen 

osaamisen välistä siltaa aikaisemmin käsitelty varsin vähän. Nevgin (2013, 42) mukaan 

esimerkiksi yliopiston opetushenkilökunnalle on oleellista yleistajuistamisen taitojen 

hallitseminen, mutta asia jää usein taka-alalle. Hyvä opettaja havainnollistaa ja selittää 

tietoa opiskelijoiden ymmärtämällä kielellä ja heille soveltuvalla teoreettisella tasolla. 

Jonkin tieteenalan asian muuntamiseksi oppijoiden kielelle, opettaja tai 

substanssiasiantuntija tarvitsee pedagogista sisältöosaamista. (Nevgi 2013, 42–45.) 
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Pietilä (2013, 69) kuitenkin huomauttaa, että tiedettä popularisoidessa, faktoista on 

muistettava pitää kiinni vastuullisesti. ”Vakavien” asioiden muovaamisessa tulee välttää 

liikaa kepeyttä ja yleismaallisia kuvauksia. Siten on mielenkiintoista tutkia tämän työn 

tiimoilta, kuinka viihdemaailmaan yhdistetyt opetuspeliyhtiöt yhdistävät huvin ja 

hyödyn niin, että tutkimustieto ei muuta matkalla liikaa muotoaan. 

 

 

3.4 Tieto integroituu muistiverkkoon tutkimalla 

 

Digitaalisten opetuspelien tarkoitus on ennen kaikkea opettaa pelaajalle jotakin 

tietosisältöä. Oppiminen on kasvatustieteen keskeisimpiä käsitteitä. Se on prosessi, 

jossa henkilön tiedoissa, taidoissa ja asenteissa tapahtuu pysyviä muutoksia. (Ouakrim-

Soivio 2016, 14, Yrjänäinen & Ropo 2013, 21) Tällä hetkellä muistitutkimuksen ja 

oppimisen periaatteena pidetään konstruktiivistista oppimiskäsitystä (Lonka 2015, 29, 

Yrjänäinen & Ropo 2013, 22). Näkemyksen mukaan oppiminen tapahtuu parhaiten, kun 

oppija kokeilee, ratkoo ongelmia ja kytkee tiedon aitoihin henkilökohtaisiin elämän 

tilanteisiin.   Keskiössä on tiedon monipuolinen ajatteleminen, käsitteleminen ja 

asiayhteyksien luominen. Asioiden ulkoa opettelemisen sijaan tietoa halutaan soveltaa 

käytäntöön (2014, 95–98, Järvinen 2011, 21–22). 

 

Mayerin (2014, 51–54) mukaan multimedian, kuten pelien, käyttö edistää oppimista. 

Mayerin multimediaoppimisen kognitiiviteorian perusajatus on, että ihminen käsittelee 

visuaalisen ja verbaalisen materiaalin työmuistin kahdessa eri syöttökanavassa. Hän 

väittää, että multimedian välityksellä esitetty oppimateriaali, jossa on yhtäaikaisesti 

sanoja ja kuvia, tehostaa oppimista, sillä ihmisellä on tällöin molemmat 

tiedonkäsittelykanavat aktiivikäytössään. (Mayer 2014, 51–52,134-135.) 

Muistijärjestelmä valikoi oleelliset sanat ja puheen sekä kuvat eri lähteistä, järjestelee ne 

työmuistissa verbaalisiksi ja visuaalisiksi representaatioiksi, ja lopuksi integroi tiedon 

aikaisemman tiedon sekaan pitkäkestoiseen muistiin.  

 

Aisteilla on kuitenkin rajallinen kapasiteetti käsitellä materiaalia (Mayer 2014, 134–

135). Esimerkiksi Lonka (2015, 21) vertaa ihmisen tiedonkäsittelykykyä surkeaan 

tietokoneeseen, jonka järjestelmä ylikuormittuu helposti tilanteissa, joissa pitää ajatella 

montaa asiaa yhtäaikaisesti. Tästä syystä esimerkiksi videopeli, jossa on paljon huomion 

vievää grafiikkaa, musiikkia ja nopeatempoista toimintaa, kuormittavat kognitiivista 

systeemiä, ja jättävät vain vähän tilaa poimia pelistä oppimisen ja kehittymisen kannalta 

oleellisinta tietoa (Mayer 2014, 60–62). Opetuspelien tulee siten olla sisällöiltään 

selkeitä. 

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen periaatteelle pohjautuu muun muassa tutkiva 

oppiminen, joka korostaa luovaa ongelmanratkaisua opetusmuotona. Lähtökohta murtaa 

perinteisen ajatusmallin siitä, että ensin opetellaan teoria, joka siirretään käytäntöön. 

Tutkivassa oppimisessa oppija asettaa häntä itseään kiinnostavat kysymykset, joihin hän 

etsii vastauksia. (Lonka 2015, 97–102). Lonka kuvailee tutkivan oppimisen vaiheita 

(Liite 1) kirjassaan Oivaltava oppiminen, joita olen hyödyntänyt myös tämän 

tiedeviestinnän kentälle sijoittuvan tutkielman työstämisessä, sillä ne ovat 
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käytännöllisiä monimutkaisten tai laajojen ongelmien selvittämisessä (Lonka 2015, 

101). 

 

Nevgin (2013, 47) mukaan tieteen popularisoiminen opetuskäyttöön edellyttää 

konstruktiivisesti linjakasta suunnittelua, jossa opiskelijoiden oppiminen on opettamista 

tärkeämpää. Tällä hän viittaa John Biggsiin (2003), jonka mukaan konstruktiivisesti 

linjakkaan suunnittelun lähtökohtana on etukäteen määritellyt oppimistavoitteet, jolloin 

opetettavan tietoaineksen valitseminen on olennainen osa suunnittelua, kuten myös 

opetettavan aineksen suhteuttaminen käytettävissä olevaan aikaan. 

 

Konstruktivistista oppimiskäsitystä koskeva kritiikki koskee muun muassa opettajan 

muuttuvaa roolia vahvasta auktoriteetista ja tiedonjakajasta ohjaajaksi sekä oppimisen 

mahdollistajaksi (Puolimatka 2002). Sama kritiikki toistuu uutta opetussuunnitelmaa 

koskevassa julkisessa keskustelussa (HS 14.8.2016, Yle uutiset 7.8.2016, Yle uutiset 

4.8.2016). Arvostelun kohteena on muun muassa se, että kaikille opettajille ei ole 

tarjottu riittävästi koulutusta, mikä voi kuormittaa heidän työtaakkaansa kohtuuttomasti. 

Osa kyseenalaistaa myös ajatusmallin, jossa oppilailla itsellään on entistä suurempi 

vastuu oppimisestaan.  

 
Tämän päivän oppiminen perustuu tiedon käytännön soveltamiseen. Peruskoulujen 

tuorein opetussuunnitelma (Opetushallitus 2016) painottaa oppilaiden itsenäistä 

ajattelua, vuorovaikutusta ja oppimaan oppimista. Oppiaineiden rajoja pyritään 

hälventämään ja lisäämään ilmiöiden kautta oppimista. Koulujen monimuotoinen 

opiskeleminen lähentelee siten tutkijan työtä, jossa asioita projektinomaisesti 

kokeillaan, analysoidaan ja niistä tehdään lopuksi johtopäätöksiä. Näihin uusiin 

opetussuunnitelmiin opetuspelien kaltaiset teknologiat sulautuvat mielestäni luontevasti 

työkaluina, jotka antavat oppilaille yhden lisäkeinon kehittää oppimistapojaan ja 

mahdollisesti löytää oppimispeleistä itselleen sopivan työkalun. Uudet 

opetusteknologiset ratkaisut antavat loistavia mahdollisuuksia kehittää opetusta 

interaktiiviseksi ja tavoitella parempia oppimistuloksia. 
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4 PELISUUNNITTELU 

 

 

4.1 Pelin elementit 

 

A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by the 

rules, that results in a quantifiable outcome. 

(Salen ja Zimmerman 2004, 80–81) 

 

Pelit ovat luonteeltaan keinotekoisia, muusta maailmasta ja todellisuudesta erillisiä 

rakennelmia. Peleihin sisältyy oleellisesti jokin konflikti tai muita vastoinkäymisiä, joita 

yksi tai useampi pelaaja koittaa selättää ennalta määriteltyjen sääntöjen puitteissa. 

Pelillä on myös oltava jokin päämäärä tai mitattava lopputulos eli pelaaja esimerkiksi 

voittaa tai häviää pelin. (Salen ja Zimmerman 2004, 80–81.) Amerikkalainen 

pelisuunnittelija ja professori Tracy Fullerton (2004, 37) kuvailee peliä hieman toisin 

sanoin suljetuksi järjestelmäksi, joka sitoo pelaajat rakenteelliseen pulmaan ja joka 

päättyy epätasaisen lopputulokseen. 

 

Peli on pelaajalle vaativa, kuten Juul (2003) huomioi: pelin lopputuloksen 

saavuttaminen vaatii työtä ja pelaajalla on oltava jonkinlainen tunneside pelin 

lopputulokseen. Mayerin (2014, 5-6) mukaan pelien tulee myös houkutella pelaamaan 

hauskalla, motivoivalla ja kiinnostavalla sisällöllään. Suomalainen professori ja pelialan 

yrittäjä Tony Manninen (2007, 18–19) puolestaan puhuu pelin peruselementeistä ja 

elementtien vaikutuksista peliin, joita esittelen seuraavassa taulukossa (Kuvio 4): 

 

 
Kuvio 4. Pelielementtien vaikutukset (Lähde: Manninen 2007, 18–19). 
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Edeltä mainituista elementeistä on puhunut sittemmin myös amerikkalainen professori 

ja pelisuunnittelija Jesse Schell (2008, 41–43), mutta hänen elementtilistansa on 

suppeampi. Schellin mukaan kaikki pelit koostuvat neljästä peruspilarista, joita ovat 

mekaniikka, tarina, estetiikka ja teknologia (Kuvio 5). 

 

 
Kuvio 5. Pelin neljä peruspilaria (Lähde: Schell 2008). 

 

 

4.2 Peligenret  

 

Pelit voidaan jakaa erilaisiin genreihin eli lajityyppeihin (Rantanen, Liukkonen & 

Hyrynsalmi & Smed 2015, 134). Niiden luokitteleminen kuitenkin poikkeaa esimerkiksi 

elokuvalajeista, jotka saavat oman lokeronsa tarinoiden mukaan (kauhu, seikkailu, 

komedia, romantiikka ym.). Tämän sijaan pelit kategorisoidaan pelimuotojensa mukaan, 

joiden sisällä voi olla elokuvista tuttuja lajeja monipuolisesti. (Ince 2006.) 

Genrepohjainen jaottelu kompastuu kuitenkin usein siihen, että peli sisältää 

ominaisuuksia useista genreistä tai ei tunnu sopivan mihinkään vaihtoehdoista 

(Rantanen ym. 2015, 134). 

 

Pelaajille lajityyppiä tärkeämpää on ensin tietää pelin toimintamalli ja vasta sen jälkeen 

aihe (Ince 2006, 22). Esimerkiksi Ince (2006, 22–35) jakaa pelien lajityypit toimintaan, 

seikkailuun, roolipeleihin, strategiapeleihin, simulaatiopeleihin, 

ongelmanratkaisupeleihin, urheilu- ja kilpailupeleihin ja opetuspeleihin sekä 

urheilupeleihin, kilpailupeleihin, moninpeleihin, taistelupeleihin ja lastenpeleihin. 

 

Mäyrä ym. (2010, 342) luokittelevat oppimispelit hyötypelien alakategoriaan, johon 

kuuluvat kaikki muut kuin viihdepelituotannot, eli myös mainos- ja 

markkinointitarkoituksiin tarkoitetut pelit. Käyttöpaikkansa mukaan opetuspelien lajit 

voidaan jakaa kolmeen: itsenäisesti pelattaviin, formaaleissa konteksteissa, kuten 
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koulujen opetuskäytössä pelattaviin, ja arkioppimisen paikkoihin, kuten museot vapaa-

ajalla (Klopfer & Osterweil & Salen 2009, 21). Tämän tutkielman aineistoissa on 

edustettuna kaikki kolme pelityyppiä käyttöpaikkojensa mukaisesti lajiteltuina.  

 

 

4.3 Laadukkaasti suunniteltu opetuspeli 

 

Hyvä digitaalisen opetuspelin lähtökohtana voi pitää sitä, että opetuspeli opettaa 

toivottua substanssia pelaajalle. Hyvän pelin määrittelemiseen liittyy oleellisesti myös 

se, millaisen pelikokemuksen peli pelaajalleen tuottaa. Huomattava seikka on, että eri 

tilanteissa yksittäinen henkilö voi saada samasta pelistä eri pelikerroilla täysin erilaisia 

kokemuksia tai toisistaan poikkeavia tulkintoja. (Mäyrä ym. 2010, 319.)  

 

Tietoa ja viihdettä yhdistävistä oppimispeleistä on jo vuosikymmeniä yritetty tehdä yhtä 

motivoivia, innostavia ja sitouttavia kuin harrastepelit. Oppiaineisiin perustuvia, 

menestyneitä oppimispelejä ei kuitenkaan vieläkään ole. (Ängeslevä 2014, 118.) Toki 

monia opetuksellisesti mielenkiintoisia pelejä on olemassa, mutta todisteet niiden 

vaikutuksista opiskelijoihin ovat vähäiset (Young ym. 2012, 61). Usein 

opetuskokonaisuudet jäävät irrallisiksi osiksi (Vesterinen & Mylläri 2014, 56) tai niiden 

pedagogiset ja pelilliset elementit eivät tue toisiaan. Myös opetuspeleille varatut 

resurssit ovat usein rajallisemmat kuin viihdepelituotannoilla (Van Eck 2015; 2006.) 

 

Van Eckin (2015) mukaan digitaalisia opetuspelejä voi käyttää kolmella tavalla 

oppimisympäristönä: 1) rakentaa peli alusta saakka ja opettaa rajattua substanssitietoa ja 

taitoja, 2) antaa oppijan itse rakentaa peli, tai 3) integroida jo markkinoilla olevaan 

valmiiseen kaupalliseen peliin oppiainesta. Tässä tutkielmassa mukana olevat 

esimerkkipelit edustavat ensimmäistä opetuspelijaoittelua. Van Eckin (2015, 18) 

mukaan se on lupaavin muoto, mutta samalla myös haastavin.  

 

Van Eck (2015; 2006) huomioi, että digitaalisten opetuspelien teho ei liity niiden 

viihdyttävyyteen tai siihen, että oppijat huijattaisiin oppimaan. Sen sijaan oppimispelit 

ovat tehokkaita, kun ne linkitetään toimiviin oppimisstrategioihin, joissa otetaan 

huomioon oppimisen tilannesidonnaisuus (situated learning), se, että oppisisältö on 

sovellettavissa aitoon ympäristöönsä. Lisäksi haasteiden ja kannustamisen tulee olla 

pelaajalle sopivalla tasolla.  

 

Ifenthaler, Eseryel ja Ge (2012, 46) määrittelevät hyvin suunnitellun pelin seitsemään 

ydinelementtiin, joita voi mielestäni soveltaa myös opetuspelisuunnitteluun (Kuvio 6): 
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Kuvio 6. Pelin seitsemän ydinelementtiä (Lähde: Ifenthaler, Eseryel ja Ge 2012, 46). 

 

Hyvää ja valmista opetuspelin valmistusreseptiä on kuitenkin vaikea antaa, kuten 

Klopfer, Osterweil & Salen (2009, 27) pohtivat. He kuitenkin huomioivat, että pelaajille 

soveltuvaan pelialustaan ja tekniikkaan on hyvä kiinnittää huomiota. Kalliilla tuotettu 

3D-virtuaalimaailma ja vähemmän huomiota herättävä peli voivat molemmat olla yhtä 

hyviä – joskus edullisempi versio on käyttötarkoitukseensa parempi. Nyrkkisääntönä 

toiminee, että suunnittelijan on syytä aina miettiä kenelle ja mihin tarkoitukseen 

opetuspeli tuotetaan. 

 

Pelien opetuskäytössä ei saa myöskään laiminlyödä kasvatuksellisia, eettisiä tai 

esteettisiä kysymyksiä (Tella ym. 2001, 93–95), varsinkaan jos opetuspelejä 

suunnitellaan lapsille ja nuorille. Pedagogisesti laadukkaan materiaalin tuottamiseksi 

Opetushallitus (2011, 20) on luonut yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

kanssa laatukriteerit, joiden osalta pohditaan, voisiko oppimateriaalien ja -ympäristöjen 

kehitystä tulevaisuudessa tehdä avoimesti, vapaaseen lähdekoodiin perustuvina 

sovelluksina.  

 

Young ym. (2012, 80) kritisoivat, että monet opetuspelit suunnitellaan keskittymään 

liiaksi yksilösuoritukseen ja lyhyihin tehtäviin ja ovat siten viihdepeleihin verrattaessa 

juuri päin vastaista toimintaa. Young ym. toteavat, että opetuspeleissä pitäisi edesauttaa 

yhteisöllisyyden muodostumista. Sen lisäksi, että esimerkiksi viihteellisissä 

moninpeleissä ongelmia ratkotaan kilpailuhenkisesti, niin myös pelaamista helpottavia 

huijauskoodeja etsitään verkottuneesti netistä.  

 

Viihdepeleihin liittyvät tiiviit pelaajaverkostot vaikuttavat suuresti tarjolla oleviin tai 

markkinoille tuleviin peleihin. Pelaajat voivat muun muassa modifioida kaupallisia 

pelejä, tuottaa omia kenttiä ja jakaa tuotoksiaan netissä muille kiinnostuneille. Tämä 

voisi olla yksi mahdollinen tapa kehittää myös opetuspelejä. Se kuitenkin vaatii ensin 

pelaajia inspiroivia opetuspelejä, jotta he itse kokevat niiden muovaamisen 

lähtökohtaisesti motivoivaksi. Oppimisen näkökulmasta tämä on tavoittelemisen 
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arvoista, sillä pelaajat ovat sitoutuneita modi-peleihin, jotka ovat pelaajan itse 

toteuttamia (Mäyrä ym. 2010, 318). 

 

 

4.3.1 Digitaalisten oppimateriaalien pedagogiset laatukriteerit 

 

Opetuspeleihin suhtaudutaan pedagogisesti tarkasteltuna ”pehmeänä” opetusmetodina. 

Pelit kannustavat pienistäkin saavutuksista ja antavat uuden mahdollisuuden yrittää. 

Myös pelien antama palaute kehittää pelaajien käsitystä itsestä oppijana. Pelien 

positiivinen lähestyminen virheiden tekemiseen on armelias heikompia koulumenestyjiä 

kohtaan. (Kantosalo 2012, 33.) 

 

Opetushallituksen (2006) oppimateriaalia koskevien pedagogisten kriteerien mukaan 

opetusmateriaalin täytyy tukeutua oppimiseen liittyviin uusimpiin tutkimustuloksiin, 

eikä vain liittää vanhoja pedagogisia malleja uuteen teknologiaan. Tällä hetkellä muun 

muassa koulujen paperisia oppikirjoja vaihdetaan digitaalisiin. Vaihdos on järkevää 

toteuttaa niin, että digimateriaali itsessään tuottaa lisäarvoa sekä opettajille että 

oppilaille. Materiaalin formaatti voi vaihtua, mutta siinä olevan tieto täytyy esittää 

formaatille sopivalla tavalla. Ei siten riitä, että kirjoja vain digitoidaan. Toimimattomiksi 

todettujen opetuspelien kohdalla ongelma saattaa olla se, että opetettava sisältö ei taivu 

peliksi, tietoa on yritetty taivuttaa vääränlaiseksi peliksi tai vääränlaiseen peliin. 

 

Yhtä aikaa, kun julkisessa keskustelussa ruoditaan julkishallinnon keskittymistä 

koulujen teknologisiin laitteisiin, eikä niinkään sisältöihin, myös resurssipula tuo 

haasteita. Muun muassa opettajat ovat huolissaan siitä, saadaanko riittävän laadukasta ja 

ajantasaista oppimateriaalia kouluihin. (Tossavainen 2015, 196–197.) 

 

Puhuttaessa opetuspelien ohella laveammin opetusmateriaaleista, tarkoittaen muun 

muassa oppikirjoja, puuttuu niiden suunnitteluprosessin tutkimusnäytöt. Hiidenmaan 

(2015, 27) mukaan jopa 95 prosenttia oppimateriaaleja koskevasta tutkimuksesta on 

tasoltaan pro gradu -töitä ja opinnäytteitä. Väitöskirjoja on vain muutamia kymmeniä. 

 

Vaikka oppimateriaalien tekijöinä ja tuottajina ovat useimmiten opettajat, toistaiseksi 

esimerkiksi opettajakoulutuksessa oppimateriaalien tekemisestä puhutaan kuitenkin 

vain vähän (Ruuska 2015, 22). Se on mielestäni ristiriitaista. Laadukas oppimateriaali 

on yksi avain laadukkaaseen opetukseen, joten vastuu sen tuottamisesta täytyy ottaa 

haltuun laaja-alaisemmin.  

 

 

4.4 Pelikehittäminen on intohimoa, kokeilua ja itseoppimista 

 

Pelien rakentaminen on tiivistä tiimityötä. Pelitiimin jäsenten keskeisimmät roolit 

jakaantuvat ohjelmointiin, suunnitteluun, graafiseen suunnitteluun ja äänisuunnitteluun. 

Tehtävien jakaantuminen riippuu tekijöiden osaamistaustoista. Varsinkin pienissä 

peliyrityksissä yhdellä työntekijällä on useita rooleja. Useimmat ovat teknisesti 

lahjakkaita ja heillä on runsaasti pelikokemusta. (Kultima 2014, 140.) 
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Varsinaisen pelikehittämisen luonnetta tunnetaan vielä vähän tieteellisen tutkimuksen 

kautta (Kultima 2014, 134). Siksi tekijät jakavat tietoa pääasiallisesti kokemustensa 

pohjalta, keskustelemalla, osallistumalla alan tapahtumiin ja lukemalla alan lehtiä. 

Lisäksi teknologioiden nopea kehitys pakottaa pelikehittäjät jatkuvaan mukautumiseen 

ja opiskelemiseen.  

 

Pelisuunnittelu pohjautuu siten monessa tapauksessa pelitekijöiden pelikokemuksiin. 

Ilman pelaajataustaa ja pelaamista on puolestaan hankala suunnitella kokemuksellisesti 

toimivaa peliä (Manninen 2007, 214). Osin edellä mainituista syistä johtuen, uusimmat 

digitaaliset pelit sisältävät vaikutteita jo ilmestyneistä peleistä, mutta on tietysti myös 

järkevää hyödyntää jo valmiiksi toimivia ratkaisuja. Kysymys ei ole pelien kopioinnista, 

sillä jo pienten osien muuntaminen voi vaikuttaa koko pelikokemukseen ja pelin 

ominaisuuksiin merkittävästi. (Kultima 2014, 135–141.) 

 

Tampereen yliopistossa pelitekijöiden luovan arjen käytäntöihin ja toimintakehykseen 

keskittyvää väitöstutkimustaan valmisteleva Annakaisa Kultima (2014) tiivistää 

pelikehittämisen luonteen seuraavaan seitsemään periaatteeseen: 

 

 Pelitekemistä opitaan tekemällä 

 Pelikehittäminen vaatii jatkuvaa itseopiskelua ja muuntautumiskykyä 

 Pelisuunnittelu on kokemussuunnittelua 

 Pelikehittäminen on iteratiivista 

 Pelikehittäminen nojautuu olemassa oleviin peliesimerkkeihin 

 Pelikehittäminen vaatii moniosaamista 

 Pelikehittäminen rakentuu intohimolle 

 

Pelisuunnittelijoiden työstä tekee haasteellisen myös se, että pelaajien saamaa 

pelikokemusta on hankala ennustaa täysin. Siksi pelisuunnittelijoiden on tunnettava 

kohdeyleisönsä taustat, ympäristö ja toiminta hyvin. Pelituotanto kulkee monen seulan 

läpi ennen valmistumistaan, joten työ vaatii intohimoa jatkaa epäonnistumisista 

huolimatta saman pelin kehitystyötä jopa vuodesta toiseen. Pelitiimien tekemistä täytyy 

siten ohjata sisäinen motivaatio ja kiinnostus pelejä kohtaan. (Manninen 2007, 214.) 

 

 

4.5 Pelisuunnittelusta kohti tuotantoa 

 

Pelisuunnittelu on luovaa taidetta. Peleissä yhdistyy lukuisia multimedialajeja, kuten 

animaatiota, videota, musiikkia, tekstiä ja äänitteitä (Kielitoimiston sanakirja 2016, 

Kortti 2016, 263). Tällaisten luovien lopputulosten suunnittelutyötä on puolestaan 

vaikea lokeroida yksiselitteisiksi vaiheiksi tai työkaluiksi, sillä ihmisillä ja tiimeillä on 

erilaisia tapoja herättää luovuutensa. Monimutkaisimmillaan pieni idean jyvä 

siivilöidään moniportaisten seulojen läpi, eikä lopulta muistuta nimeksikään 

alkuperäistä ajatusta. Yksinkertaisimmillaan luova lopputulos taas syntyy yhdistämällä 

toisistaan kaukana olevat asiat yhteen. (Manninen 2007, 97; 214.) 
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Pelikehittämisen kivijalkana pidetään iteratiivista kehitysprosessia, mikä tarkoittaa sitä, 

että peli kehittyy versio kerrallaan, kokeilemalla, arvioimalla ja jalostamalla (Salen & 

Zimmerman 2004, 11). Peli jalostuu toistuvien vaiheiden kautta, jokaisella kierroksella 

edellistä versiota pidemmälle, jossa epäonnistumiset ovat luontaisia vaiheita (Manninen 

2007, 223). Pelisuunnittelu vaatii intohimoa jatkaa vastoinkäymisistä huolimatta saman 

pelin kehitystyötä jopa vuodesta toiseen. Pelitiimien tekemistä täytyy siten ohjata 

sisäinen motivaatio ja kiinnostus pelejä kohtaan, jotta peleistä tulee kokemuksellisesti 

toimivia. (Kultima 2014, 135–141.) Iteratiivisesta kehitysprosessista ei Kultiman (2014, 

138) mukaan ole juurikaan akateemista tutkimusta.  

 

Pelikehittämisen kaltaista luovaa prosessia voi hahmotella vain suurpiirteisesti. 

Seuraavaksi esittelen pelisuunnittelusta eräänlaisen pelkistetyn mallin Tony Mannista 

(2007) mukaillen. Suunnittelun ensimmäinen askel on idean työstäminen. Avuksi 

ideointiin esimerkiksi Manninen (2007, 104–113) ehdottaa ideariiheä eri ryhmissä, 

ajatuskarttojen piirtämistä, tajunnanvirran kirjoittamista, nettihakuja, yksityiskohtien 

pikkutarkkaa tutkimista tai fyysisen työympäristön muuttamista lähemmäksi tavoiteltua 

aihepiiriä. Peli-idean herättelyssä tärkeintä on vapaa ideointi, monipuoliset näkemykset 

ilman kritiikkiä sekä ideariihen tavoitteet. 

 

Muistiin kirjattujen ideoiden joukosta poimitaan kiinnostavimpia vaihtoehtoja 

jatkojalostukseen. Yksittäisille ideoille voidaan hakea yhteistä teemaa ja punnita niiden 

välistä synergiaa. Ajatuksia yhdistellään ja ylimääräisiä karsitaan. Ideoita voi myös 

vertailla jo olemassa oleviin peleihin ja etsiä perusteita miksi ideoita kannattaa toteuttaa. 

Tämän jälkeen parhaimmaksi katsottu peli-idea kirjoitetaan auki näkyväksi ja 

konkreettiseksi luonnokseksi, jotta kokonaisuus alkaa hahmottua paremmin. (Manninen 

2007, 116–117.) 

 

Tekstipohjaa muovataan vähitellen synopsikseksi, joka kuvaa pelin oleellisimmat 

piirteet ytimekkäästi. Noin 1-2 sivun mittainen synopsis kuvaa pelin ydinajatuksen ja 

erinomaisuuden, perustelee pelituotannon, kuvailee pelin kohderyhmää ja sisältää 

alustavan tuotantosuunnitelman. (Manninen 2007, 122–123.) Synopsista puolestaan 

laajennetaan ja syvennetään pelisuunnitelmaksi (Brief Game Design Document), joka 

on varsinaisen suunnitelman esiversio. Pituudeltaan noin 10–20 sivun mittainen 

dokumentti kertoo muun muassa pelin kenttäsuunnittelusta, taustatarinasta, tuntumasta, 

säännöistä, käyttöliittymästä ja tuotantoresursseista. Se sisältää myös ensimmäisiä 

mallinnuksia, luonnospiirroksia, kuvia tai jopa raa’an ideademon pelistä. (Manninen 

2007, 134; 138.) 

 

Jatkosuunnittelun näkökulmasta arviointi on tärkeää molempien tekstityyppien 

valmistumisen päätteeksi. Manninen (2007) lähestyy pelisuunnittelua erilaisten 

tarkastuslistojen kautta. Listat ovat kysymyksiä ja arviointikriteerejä, joita tiimi esittää 

pelin synopsikselle ja suunnitelman esiversiolle, jotta pelin mahdolliset puutteet tai 

heikkoudet voidaan ratkaista aikaisessa vaiheessa projektia. Monipolvisella arvioinnilla 

koko pelitoteutukselle ja sisällölle löydetään edelleen tarkemmat perustelut. (Manninen 

2007, 193; 201.) 

 

Mikäli suppea pelisuunnitelma läpäisee kaikki tarvittavat laatuvaatimukset, voidaan 

siirtyä tuotantosuunnitelmien ja varsinaisen pelisuunnitelman (Game Design Document) 
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työstämiseen. Se kuvaa kattavasti pelin ominaisuudet ja jokaisen pelitiimin jäsenen 

tehtävät projektissa. Lopuksi pelisuunnitelma kasvaa monisatasivuiseksi tietopankiksi. 

(Manninen 2007, 188.) Kirjasi suunnitelmat paperille kuinka yksityiskohtaisesti 

tahansa, pelit eivät tule lopputulokseltaan koskaan näyttämään sellaiselta kuin tekijät 

aluksi ajattelivat, sillä pelikokemusta on hankala ennustaa. (Schell 2008, 45.) Tästä 

syystä pelitiimien on tunnettava kohdeyleisönsä taustat ja ympäristö hyvin. 

 

Peliprojektin edettyä ensimmäiseen viidennekseen, pelistä tulisi julkaista ensimmäinen 

pelattava versio, pelidemo eli tuoteprototyyppi. Se havainnollistaa pelin 

toiminnallisuutta ja audiovisuaalista toteutusta etenkin rahoittajille ja antaa tuntumaa 

pelikokemuksesta. (Manninen 2007, 194.) 

 

Esimerkiksi Manninen (2007, 72) yksinkertaistaa iteratiivisen pelisuunnitteluprosessin 

seitsemään vaiheeseen: 

 

1. Luodaan idea tai pelikonsepti 

2. Muotoillaan ja jäsennellään idea tai pelikonsepti 

3. Testataan idea tai pelikonsepti 

4. Arvioidaan, luokitellaan ja priorisoidaan tulokset 

5. Jos tulokset ovat negatiivisia ja idea/pelikonsepti on perusteellisesti pielessä, 

niin palataan alkuvaiheisiin 

6. Jos tulokset viittaavat parannusehdotuksiin, muokataan ideaa/pelikonseptia ja 

testataan uudelleen 

7. Jos tulokset ovat positiivisia ja idea vaikuttaa toimivalta, niin jatketaan 

suunnitelman tarkentamista 

 

 

4.5.1 Iteratiivinen oppimateriaalisuunnittelu 

 

Pelien ja painettujen oppimateriaalien suunnitteluprosesseissa on samankaltaisuuksia. 

Äidinkielen oppikirjoja suunnittelevan filosofian tohtori Helena Ruuskan (2015, 19; 

21.) mukaan oppikirjat syntyvät yhdessä kirjoittamalla, jolloin tekstien työstö voi 

tarkoittaa esimerkiksi tekstipohjan muokkaamista yhdessä tai jokaisen itsenäisesti 

kirjoittamien tekstien kommentoimista ja muokkaamista ryhmässä. Pelkästään 

hahmotteluvaiheeseen voi kulua parikin vuotta, jona aikana tekijäryhmä punnitsee 

sisältöä, arvoja, pedagogiikkaa ja vertailee jo tehtyjä kirjoja omaan visioonsa. (Ruuska 

2015, 19.) 

 

Arvovalintoja tehdään muun muassa sukupuolisesta näkökulmasta – tai ainakin niitä 

kuuluisi tehdä. Opetushallituksen tilaaman selvityksen mukaan peruskoulun 

oppimateriaalien hahmoissa, sanoissa ja kuvissa ilmenee maskuliinisuutta huomattavasti 

enemmän kuin feminiinisyyttä. (Tainio & Teräs 2010, 94.) Peruskoulujen 

oppimateriaalit eivät siten ole sukupuolisesta näkökulmasta tasa-arvoisia. Hallituksen 

tasa-arvo-ohjelman 2016–2019 yksi tavoite pyrkii edistämään sukupuolten tasa-arvoa 

opetuksessa. Kaikille tytöille ja pojille halutaan tarjota yhtäläiset mahdollisuudet itsensä 

kehittämiseen kaikilla aloilla, mutta etenkin niin, että tyttöjä motivoidaan matemaattis-

luonnontieteellisille aloille ja vastaavasti poikien lukutaitoa halutaan vahvistaa. Lisäksi 
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opetus- ja kasvatustyötä tekevien omaan koulutukseen pyritään sisällyttämään 

sukupuoli- ja tasa-arvotietoista opetussisältöä ja menetelmiä (Valtioneuvosto 2016, 6-7). 

 

Peruskoulujen oppimateriaalisuunnittelijatiimeihin kuuluu kustantajan kokoama 

opettajaryhmä, ainedidaktikkoja, tutkijoita tai erityisopettajia. He pilkkovat 

oppiaineiden sisällöt eri luokka-asteille sopiviksi opetussuunnitelmaa mukaillen, he 

erottavat oleellisen tiedon epäoleellisesta ja tekevät yleistyksiä. Ryhmä myös pohtii, 

miten asiat olisi paras havainnollistaa, mallintaa tai ilmaista kielellisesti. (Ruuska 2015, 

19; 21.)  

 

Tehtävien suunnittelussa ryhmä muun muassa pohtii, onko tehtävät yksilö- vai 

ryhmäpulmia tai miten erilaiset oppijat tulevat huomioiduksi. Ruuska (2015, 23) kertoo 

pilkkovansa tehtävät a-, b- ja c-kohtiin siten, että jokaiseen tulee vain yksi tehtävänanto, 

yksi käsky tai kehotus tehdä jotakin. Tehtävät tavoittelevat Ruuskan (2015, 22) mukaan 

jotakin näistä kolmesta: 

 

1. perusasioiden oppimiseen (tunnistamiseen, toistamiseen, tuottamiseen) 

2. asioiden ymmärtämiseen (yhdistämiseen, oivaltamiseen, soveltamiseen)  

3. maailman avartamiseen (keksimiseen, kokeilemiseen ja kehittelemiseen). 

 

Oppimateriaalien suunnittelussa kuvitus on mietittävä yhtä tarkasti kuin vaikkapa teksti: 

väärä valokuva, piirros tai animaatio voi viedä lukijan ajatukset muualle, haitata 

ymmärtämistä, antaa epämieluisia mielikuvia tai johtaa harhaan. Ruuska (2015, 22) 

kritisoi, että tällä hetkellä oppikirjan kuvamateriaalin ja -käsikirjoituksen luominen on 

haastavaa, sillä tekijäryhmässä on harvoin visuaalisen koulutuksen saaneita 

ammattilaisia. Graafikot ja kuvittajat liittyvät projektiin vasta kun oppikirjan 

käsikirjoitus on valmis – poikkeuksena kuvatäyteiset aapiset. Sähköiseen 

oppikirjamaailmaan siirryttäessä kuvan ammattilaisten rooli korostunee entisestään, 

eikä ole mielekästä, että animaatioita ja pelejä ideoivat vailla visuaalista ja 

tietoteknistä koulutusta olevat opettajat. (Ruuska 2015, 22.) 

 

Ruuska (2015, 22) toivoo, että digitalisaation myötä oppikirjatyöryhmät 

monipuolistuisivat. Tossavainen (2015, 196) puolestaan uskoo, että oppikirjailijan 

työnkuvassa sisällön asiantuntijan rooli säilyy keskeisenä. Itse uskon, että 

substanssiosaamisella on paikkansa, mutta oppimateriaaleja tekevien täytyy kuitenkin 

ymmärtää sisällön esittämistapojen laaja-alaisuutta monipuolisemmin. Oppimateriaalit 

ovat digitalisoitumassa, joten voi olla, että pian oppikirjailijan ammattikuntaa ei sanan 

varsinaisessa merkityksessä enää ole; on vain oppimateriaalien tuottajia. 
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5 TARINALLISUUS 

 

Kertomukset ja tarinat ovat maailman vanhimpia opetusmenetelmiä ihmisen historiassa 

(Niemi 2013, 66). Ne vaikuttavat ihmisten ja yhteisöjen arvoihin ja kulttuuriin. 

Esimerkiksi musiikkivideot, elokuvat ja pelit pulppuavat draamallisia tarinoita (Pietilä 

2013, 77). On myös tutkimuksellisia viitteitä siitä, että pelit joissa on voimakas 

tarinallinen teema, opettavat pelaajaa paremmin kuin opetuspeli ilman tarinaa (Mayer 

2014, 111, 159, Ropo & Huttunen 2013). Myös oppimateriaalin suunnittelijan 

tarinointitaidoilla on suuri merkitys oppimisen kannalta (Ruuskan 2015, 23).  

 

 

5.1 Interaktiivinen tarinankerronta 

 

Tarinan ja pelin yhdistämisestä käydään monihaaraista keskustelua puolesta ja vastaan. 

Toiset uskovat, että ne eivät kuulu yhteen: peli pilaa hyvän tarinan tai toisinpäin. Toinen 

puoli taas väittelee siitä, millaisia peleissä olevien tarinoiden kuuluisi olla tai miten 

niiden kuuluisi toimia. (Adams 2010, 155–157, Schell 2008, 262.) 

 

Adamsin (2010, 155–156) mielestä tarinoiden käytössä on positiivisia puolia. Tarinan 

kautta pelissä edistymisestä tulee pelaajalle merkityksellisempää kuin pelkkä lopussa 

häämöttävä maali. Pelien tarinoilla voi saada myös laajemman yleisön, sillä usein 

tarinat myyvät pelkkiä haastesarjoja paremmin. Adamsin mielestä tarinoiden 

välityksellä voidaan pitää pelaajan kiinnostusta ja motivaatiota yllä varsinkin 

pidemmissä peleissä (Adams 2010, 155–156.)  

 

Peleissä kerronnallisuutta voidaan ilmaista muuta mediaa monipuolisemmin tekstillä, 

äänillä, kuvilla, animaatioilla, dialogilla, valikkoteksteillä tai muilla mediasisällöillä 

(Manninen 2007, 62; 177). Peleissä kysymys on myös ennen kaikkea 

interaktiivisuudesta pelin ja pelaajan välillä, jolloin tarinallisuutta syntyy kokemuksen 

kautta (Adams 2010, 156). Schell (2008, 266) kutsuu tällaisia pelejä tarinakoneiksi, 

joista syntyy kertomuksia pelaajan tehdessä erilaisia valintoja.  

 

Tarinalliset pelit ovat interaktiivista viihdettä, mikä pakottaa käyttäjiä osallistumaan 

tarinaan pelkän passiivisen tarkkailun sijaan. Osallistuessaan käyttäjä kokee 

valitsemisen vapauden ja kontrollin tunteita. Interaktiivisuus toteutuu esimerkiksi 

mahdollisuutena liikkua luodussa ympäristössä, se tarjoaa käyttäjälle ärsykkeitä ja 

vastaa käyttäjän komentoihin, siinä olevia kohteita voi hallita ja sieltä voi hankkia 

asioita. Myös kommunikointi on tyypillistä interaktiivisille tarinoille. (Marx 2010, 180–

189.) 

 

Pelin kerronnallisuutta voidaan rakentaa lineaariseen tai ei-lineaariseen malliin. 

Lineaarinen pelipolku kulkee vain yhtä, tekijän haluamaa reittiä eteenpäin, kun taas ei-

lineaarinen on pelaajan ohjailtavissa oleva ja haarautuva kuin puun oksisto. (Adams 

2010, 168–169; Marx 2010, 158–160; Manninen 2007, 62.) 
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Lineaarista rakennetta voi selventää Schellin (2008, 265) käyttämän helminauha-

esimerkin kautta. Siinä pelattavissa olevat peliosiot vuorottelevat sellaisten 

kerronnallisten osioiden kanssa, jotka eivät ole vuorovaikutteisia. Ei-lineaarisessa 

tarinassa puolestaan voi olla useita vaihtoehtoisia loppuja, jolloin ne antavat erilaisen 

pelikokemuksen joka kerta. Pelaajan tekemät valinnat voivat vaikuttaa pelin tarinaan 

joko välittömästi, myöhemmin tai kasvavasti. (Adams 2010, 169.)  

 

Kahden edellä mainitun rakenteen lisäksi on näiden kahden risteymä, jossa pelaajan 

tekemät valinnat vaikuttavat tarinan kulkuun, mutta episodien välissä tarina palaa 

perusrunkoon. Tällaisessa pelissä on usein vain yksi loppu. (Adams 2010, 174.) 

 

Laajassa mittakaavassa tarkasteltuna kaikista peleistä löytyy tarinallisia elementtejä, 

vaikka peleihin ei suoranaisesti olisi käsikirjoitettu sellaisia. (Manninen 2007, 180). 

Esimerkiksi Shakki voi vaikuttaa tarinattomalta peliltä, mutta lopulta siinäkin on 

kysymys kahden kuningaskunnan taistelusta (Schell 2008, 262).  

 

Kevyt taustatarina ei silti tee pelistä tarinallista ja tarinat eivät istu väkipakolla kaikkiin 

pelityyppeihin. Pelissä olevan tarinan täytyy olla uskottava ja looginen kokonaisuuden 

kannalta. Esimerkiksi Tetris-peliin lisätty tarina ei toisi peliin lisäarvoa ja se voisi tuntua 

irralliselta. Tetriksessä on kuitenkin draaman perusrakenteen mukaisesti alku, 

keskikohta ja loppu (Marx 2010, 161). Pelin tarina voi siten olla luonteeltaan 

suurpiirteinen, joka kertoo miten pelin alkuasetelma, maailma tai konflikti on syntynyt, 

tai se ilmaisee muuta tietoa esimerkiksi pelihahmosta.  

 

Pelin taustatarinan tehtävä on kertoa pelaajalle kaikki oleelliset tapahtumat ennen pelin 

aloitushetkeä. (Marx 2010, 161; 255.) Taustatarina sitouttaa pelaajan peliin kertomalla 

miksi pelaaja on joutunut tilanteeseen. Se toimii myös pelin elementtien liimana ja 

ruokkii pelaajan pelikokemusta. Pelisuunnittelun alkuvaiheissa myös pelin tekijät, 

voivat inspiroitua tarinan teemoista. (Manninen 2007, 146–147.) Taustatarina voi olla 

runsas tai tiivis ja sen voi kertoa eri tavoin: videotrailerina alussa, pelin käyttöohjeissa, 

takakannessa tai sen voi upottaa pelirakenteeseen. 

 

Tarinarakenteen toimivuutta pelissä voi analysoida esimerkiksi Mannisen (2007, 147; 

234) listaamien kysymysten avulla: 

 

 mitä tapahtunut ennen peliä? 

 kuka pelaaja on? 

 missä pelaaja on ja miksi? 

 mitä pelaajan pitää tehdä? 

 millainen on tarinan sävy? 

 mikä on kerronnan perusrakenne ja juonikuviot? 

 mikä on tarinan ydin? 

 mitä konflikteja pelaaja kohtaa? 

 

Pelien tarinat eivät myöskään saa jättää varsinaista peliä varjoonsa niin, että pelaajalle 

jää liian vähän tekemistä (Adams 2010, 156; 197.) Schell (2008, 263) huomioi, että 

peleissä ei ole kysymys yksinomaan tarinan tai pelin tekemisestä, vaan ennen kaikkea 

hienon pelikokemuksen tuottamisesta. Pelien tarinoita ei pitäisi lähestyä vaikkapa 
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elokuvakäsikirjoitusten näkökulmasta, vaan vuorovaikutteisuuden näkökulmasta 

(Adams 2010, 197), mikä on pelien ominaispiirre. 

 

 

5.1.1 Narratiivisuus opetuksen välineenä 

 

Tutkimukset osoittavat, että tarinat ja kertomukset tukevat asioiden sisäistämistä ja 

oppimista (Ropo & Huttunen 2013). Narratiivinen opetus voi tarkoittaa menetelmää, 

jossa asioita opetetaan kertomusten avulla, tai jossa oppilas tuottaa oppimastaan asiasta 

kertomuksen itse. Kolmas vaihtoehto on näiden kahden edellä mainitun yhdistelmä. 

(Niemi 2013, 65.)  

 

Peruskoulujen tarinalliset opetusmetodit perustuvat muun muassa saksalaisen Friechrick 

Fröbelin (1826; tässä Helenius 2001) työlle. Hän kehitti järjestelmän, jossa valmiiden 

leikkivälineiden sijaan lapselle annettiin aineksia, joille hän itse sai antaa muodon. 

Fröbel korosti myös muun muassa tarinoiden merkitystä lapsuusiässä. (Helenius 2001, 

240.) Myös opetuspelejä voi lähestyä Fröbelin tarkoittamina leikkivälineinä, joita 

vanhemmat tai opettajat tarjoavat kasvatettaville. 

 

Narratiivisessa opetusmenetelmässä on yhteneväisyyksiä juonellisen oppimisen kanssa. 

Termin takana seisova professori Pentti Hakkarainen (2008, 100) pitää lasten oppimisen 

perusmuotona tarinaa, joka kuvaa ja organisoi maailmaa, jossa lapsi elää ja toimii. 

Oppiminen tapahtuu hänen mukaansa kun tarinallisia kokonaisuuksia ja uusia haasteita 

ja ongelmanratkaisutapoja rakennetaan juuri lapsen näkökulmasta. Käytettäessä 

tarinoita lasten ja nuorten opetusmetodina, oppija voi kuvitella itsensä tarinan 

päähenkilöiksi ja saa osallistumaan. Lapsen mielikuvitus saattaa hahmon toiminnan 

oppijan omaksi toiminnaksi. (Schiro 2004, 53.) Esimerkiksi fantasiatarinan 

yhdistäminen matematiikan opetukseen saattaa innostaa oppilaita ja voi antaa 

matematiikan oppimiselle merkityksen (Schiro 2004, 56–58). 

 

Jerome Brunerin (1986, 11) mukaan ajattelumme ja oppimisemme jakaantuu 

narratiiviseen ja loogis-tieteelliseen ajattelumuotoon. Ne vaikuttavat meihin eri tavalla: 

tarinat vakuuttavat meidät elävyytensä kautta, kun taas hyvä argumentti totuusarvonsa 

vuoksi. Brunerin (1986, 13) mukaan näistä kahdesta loogis-tieteellinen ajattelu ei ole 

ihmisen tyypillisin ajattelutapa; narratiivisessa ajattelussa tarinat kiinnittävät 

kokemukset aikaan ja paikkaan. 

 

Tästä syystä tarinoita hyödynnetään yhä enemmän myös suurelle yleisölle suunnatussa 

populaarissa tiedeviestinnässä niin, että tutkitun tiedon joukkoon lisätään fiktion 

aineksia kuvailemalla tunnelmaa, päähenkilön piirteitä tai muuta aistien välittämää 

subjektiivista ympäristöä. Eletty ja koettu ikään kuin tuotetaan ulkoiseksi 

kertomukseksi, kuten puheeksi tai tekstiksi (Yrjänäinen & Ropo 2013, 26). Esimerkiksi 

meribiologian professori ja elokuvaohjaaja Randy Olson (2015) kehottaa tiedeviestijöitä 

tukeutumaan Hollywoodin tarinamalleihin, sillä ihmisen aivot omaksuvat 

tarinamuotoista tietoa luetteloita paremmin. 

 

Tarinallisuuden määrää kannattaa kuitenkin arvioida sen mukaan, kenelle viestinsä 
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rakentaa. Esimerkiksi Riesch (2016, 773–774) muistuttaa, että huumorin käyttöä 

kasvatuksellisissa tiedeviestintätilanteissa tulisi käyttää harkiten. Hänen mukaansa 

huumorilla voidaan luoda tiedostaen tai tiedostamatta esimerkiksi stereotypioita. 

 

 

5.2 Draaman perusrakenne 

Tarinallisten pelien suunnittelussa muun muassa Schell (2008, 270) tukeutuu 

Hollywoodin draamarakenteeseen, jonka mukaan pelin tarinan oleellisimmat ainekset 

ovat 1) hahmo, jolla on tavoite ja 2) vaikeudet estävät hahmoa saavuttamasta tavoitetta. 

Hän myös kehottaa pelisuunnittelijoita hyödyntämään Joseph Campbellin (1973) 

luomaa sankarin matka -sapluunaa pelin tarinan luomisessa. Perinteisemmin tarinan ja 

draaman rakennetta voidaan tarkastella länsimaiseen taiteeseen vaikuttaneen 

Aristoteleen (2012) näkökulmasta: tarinassa on oltava alku, keskikohta ja loppu, 

henkilöhahmot, juonenkäänteet ja tapahtumapaikat. Toisaalta muun muassa 

kielitieteeseen vaikuttanut, aktanttimallin kehittänyt semiootikko Algirdas J. Greimas 

(1980) esittää, että myyttisen kertomuksen ja draaman perusrakenne sisältää seuraavat 

vastaparit: subjekti-objekti, lähettäjä-vastaanottaja ja auttaja-vastustaja. Draama 

näyttäisi siten syntyvän eri elementtien keskinäisistä jännitteistä ja niiden 

purkautumisesta. 

Draaman, kertomuksen ja narratiivin rinnakkaistermi (Rantala 2013, 161) tarina on 

puolestaan Kielitoimiston sanakirjan (2016) mukaan 'kansan keskuudessa totena pidetty 

uskomuksellinen kertomus', mutta myös 'mielikuvituksellinen, perätön juttu; valhe'. 

Kertomus on puolestaan 'kertova esitys jostakin, kuvaus, tarina, juttu' ja lisäksi 'julkinen 

virallinen selostus, selonteko' (Kielitoimiston sanakirjan 2016). Tutkimustietoa ja 

tarinallisuutta yhdistävät opetuspelit ovat siten varsin mielenkiintoisia, sillä tiukasta 

faktasta on osattava nostaa tarinallisuus esiin niin, että totuuspohja ei vääristy. 

 

Pietilä (2013, 76–77) puolestaan toteaa, että tarina on julkisuuden työkalu, jolla voidaan 

jatkaa tiedon kaupallista käyttöikää. Puheenaiheet syntyvät, kun tieto tai aihe on 

tarinallisessa muodossa. Draamallisessa aiheessa on jännitettä, yllätyksellisyyttä, 

käännekohta ja mullistava johtopäätös. Tieteellinen tieto sisältää Pietilän (2013, 76–77) 

mukaan nämä kriteerit, ja väittää, että siksi tieto on helposti tarinan muotoon 

popularisoitavaa tietoa. Ei siten sattumaa, että myös tiedejournalismissa hyödynnetään 

narratiivisuutta, jolloin tiukkoja tiedefaktoja väritetään fiktion keinoin kuvailemalla 

henkilöiden ominaisuuksia ja ulkonäköä (Raevaara 2016, 136). 

 

 

5.3 Pelihahmo luo suhteen pelaajaan  

 

Tärkeä osa tarinallisia pelejä ovat pelihahmot (Adams 2010, 156, Schell 2008, 310), 

kuten aikaisemmin käsittelemäni draamarakenne osoittaa. Esimerkiksi lasten lukutaitoa 

harjaannuttavasta Ekapelistä tehdyn tutkimuksen valossa Ronimus (2012) huomioi, että 

kehitettäessä lapsille opetuspelejä, pelihahmojen tulee olla riittävän selkeitä ja 

ikäryhmän motoriikalle ja ymmärrettävyydelle sopivia. 
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Peleissä voi olla useita hallittavia hahmoja, mutta useimmiten niitä on yksi.  

Ensimmäinen pelihahmomuoto on avatar, jonka pelaaja voi rakentaa itse tai se voidaan 

rakentaa peliin valmiiksi. Avatarin rinnalla toinen pelihahmomuoto voi olla NPC (non-

player character), jota liikuttaa pääasiallisesti tietokone. (Marx 2010, 151; 255.)  

 

Avatar voi olla ominaisuuksiltaan yksityiskohtainen tai se voidaan jättää tarkoituksella 

epämääräiseksi. Marxin (2010, 255) mukaan lopputulos riippuu pelitiimin omien 

mieltymyksien lisäksi siitä, onko hahmolla merkityksellisiä repliikkejä tai sanottavaa, 

joita hahmon ominaisuuksilla voidaan tukea. Hahmojen kautta myös tarinaa voidaan 

syventää antamalla pelihahmoille tietty puhetyyli, ikä, sukupuoli tai vaikka luonne. 

 

Usein pelihahmoissa pyritään toistamaan sellaisia ominaisuuksia, joita pelaajat 

haluaisivat unelmissaan olla: sotureita, velhoja tai supersankareita. Toimivaksi 

osoittautunut ja käytetty pelihahmotyyppi on myös jollakin tavalla ominaisuuksiltaan 

symbolinen ja johon pelaajan on helppo projisoida itsensä. (Schell 2008, 312–314.) 

Hyvä tarinallinen pelihahmo vaikuttaa oleellisesti myös pelaajan immersio-tilan 

syntymisessä (Ermi & Mäyrä 2005, 7-8). 

 

Hahmoja, henkilöitä ja ihmisiä nostetaan esiin myös muussa mediasisällöissä, jotta 

yleisöllä olisi helpompi löytää samaistumispinta esitetylle asialle. Esimerkiksi Raevaara 

(2016) huomioi, että henkilöt nousevat yhä useammin esiin politiikkaa, tiedettä ja 

taidetta esiin nostavissa aiheissa. Journalististen tiedeaiheiden henkilöittäminen muun 

muassa keventää kaavamaista, monimutkaista tai muuten vaikeasti ymmärrettävää asiaa. 

Tieteellisessä viestinnässä henkilöhahmojen rooli tai esiin nostettavat ominaisuudet 

riippuvat muun muassa viestintävälineestä ja siitä, kenelle viestitään.  

 

Schellin (2008, 311) mukaan pelien fantasiahahmot kohtaavat enimmäkseen fyysisiä 

ongelmia, kun taas elokuvissa ja novelleissa päähenkilöiden ongelmat liittyvät 

mentaalisiin pulmiin. Lisäksi pelien tarinat sijoittuvat tosielämän sijaan 

fantasiamaailmaan ja myös hahmojen ominaisuudet ovat elokuvia yksinkertaisempia.  

Schell kuitenkin myös huomioi, että osa pelaajista vaatii yhä enemmän syvyyttä 

pelihahmoihin. (Schell 2008, 311.) 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

 

6.1 Strategiana laadullinen tutkimusmenetelmä 

 

Tämä tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen, jossa lähtökohtana on 

löytää tutkittavasta kohteesta tosiasioita ja merkityksiä. Tällaiselle tutkimustyypille on 

ominaista muun muassa käyttää ihmisiä tiedon lähteinä. (Hirsjärvi & Remes & 

Sajavaara 1998, 161–165.) Päädyin keräämään aineiston teemahaastatteluin, sillä useat 

pelialan oppaat perustuvat pelialan nopean kehityksen vuoksi alalla työskentelevien 

kokemustietoon. Koin, että haastattelemalla opetuspelien tekijöitä saan kokemuksellisen 

tiedon parhaiten selville, sillä haastattelut ovat ihmisten tulkintoja asioista, joiden kautta 

ilmiöille löytyy merkityksiä (Tuomi & Sarajärvi 201, 77). Teemoiteltu haastattelu antoi 

minulle myös lomakekyselyä tarkempia vastauksia (Hirsjärvi & Hurme 2000). Lisäksi 

haastattelu oli menetelmänä minulle ennestään tuttu. Samalla sain inspiroivan 

mahdollisuuden tutustua autenttisiin ja erilaisiin pelistudioympäristöihin tekemällä osan 

haastatteluista haastateltavien työympäristöissä. 

 

Tutkielmani pääongelmat: 

 

 Millaisia rooleja substanssiasiantuntijoilla on opetuspelin suunnitteluprojektissa? 

 Millaisia substanssitiedon popularisointi- ja jalostamisvaiheita 

opetuspelisuunnittelussa on havaittavissa? 

 Miten tarinaa ja hahmoja hyödynnetään muotoiltaessa tietoa 

opetuspelisisällöksi? 

 Millaisia opetusmetodeja peleissä käytetään? Millaista palautetta pelit antavat 

pelaajalle tehtävistä? 

 Millaisena suomalaisten opetuspelien tulevaisuus näyttää? 

 

 

6.2 Haastateltavien valitseminen 

 

Kvalitatiivisessa tutkimustyypissä haastateltavat valitaan tarkoituksenmukaisesti 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 59). Haastateltavia etsiessäni kartoitin aluksi suomalaisia 

opetuspelejä ja niitä tekeviä yhtiöitä. Haastateltavia haarukoidessani painotin toimijoita, 

jotka kertovat tekevänsä opetuspelejä – eivät siis laaja-alaisemmin opetussisältöjä tai 

oppimisympäristöjä. 

 

Pelistudioiden valitsemisessa käytin seuraavia kriteerejä. 1) Yhtiö on tuottanut tai on 

tuottamassa lapsille tai nuorille soveltuvaa opetuspeliä, jonka tuottamisprosessissa sen 

tiimi on ollut mukana alusta loppuun. 2) Haastattelussa käsiteltävä opetuspeli on 

saatavilla tutkimuskäyttöön ja se on julkaistu aikaisintaan kolme vuotta sitten 

haastatteluhetkestä. 3) Peliyhtiö on suomalainen ja kertoo lähitulevaisuudessa 

tuottavansa opetuspelejä. 
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Sovin haastatteluista sähköpostitse. Tiimit saivat tehdä lopullisen päätöksen 

haastatteluun osallistuvista henkilöistä, kunhan haastateltavat olivat olleet oleellisesti 

mukana opetuspelin substanssitiedon jalostamisprosessissa ja heillä oli kokemustietoa 

opetuspeliprojektin vaiheista (Tuomi & Sarajärvi 2010, 87). 

 

Tutkielmani ensimmäinen haaste liittyi sopivien pelistudioiden löytämiseen ja toinen 

haastatteluiden sopimiseen. Kävin muutamien yhtiöiden kanssa ajallisesti pitkiä 

neuvotteluja tuloksetta: kaksi valintakriteereihin soveltuvaa pelistudiota kieltäytyi 

haastattelusta vedoten kiireisiinsä, yksi peliyhtiö oli myyty ulkomaille ja kaksi 

opetuspeliyritystä oli lopettanut toimintansa.  

 

Lopulta tutkielmaani valikoitui viisi pelistudiota, joiden osatiimeistä kustakin 

haastattelin yhtä tai kahta työntekijää. Kyseiset haastattelut tein joko pari- tai 

yksilöhaastatteluina. Haastateltavista kaksi oli naisia ja viisi miehiä. Arvioni mukaan 

otanta on riittävän laaja tämän kaltaiselle pro gradu -tason työlle, sillä 

tutkimustuloksissa on nähtävillä jonkinlaista kyllääntymistä. Yksittäisen haastattelun 

pituus oli noin 1,5 - 2 tuntia. Tallensin haastattelut mp3-muodossa ja tästä noin 8 tunnin 

äänimateriaalista kertyi litteroitua tekstiaineistoa yhteensä ~49 sivua. 

 

Haastattelemieni opetuspelitiimien oma koulutus- ja osaamistaustat vaihtelevat. 

Tutkielmassa mukana olevan viiden pelistudion tiimit koostuvat suurimmaksi osaksi 

ohjelmistotuotannon osaajista, koodareista ja graafikoista. Kahdessa pelistudion 

ydintiimissä on mukana yksi opettajaksi kouluttautunut pedagogi ja kahdessa muussa 

tiimissä on kokemusta opettamisesta tai kasvatustieteistä. Sain luvan käyttää 

pelistudioiden yritysnimiä ja haastateltavien omia nimiä tutkielmassa, mutta en näe 

yksittäisten työntekijöiden esiin tuomista oleellisena tutkielman lopputuloksen 

näkökulmasta. 

 

 

6.3 Haastatteluteemat 

 

Teemahaastatteluissa käyttämäni kysymysasettelut olivat luonteeltaan vapaamuotoista. 

Niissä oli myös syvähaastattelun piirteitä. Muodostin haastatteluja varten teema-alueita 

ja muotoilin niiden alle löyhästi kysymyksiä. Tutkimuskysymykset muotoutuivat 

opetuspelejä käsitteleviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä selaamalla. Ideoita syntyi myös 

opetuspelejä pelaamalla, lukemalla aihepiirin artikkeleita ja tutustumalla 

pelisuunnittelijoiden ja opettajien mielipiteisiin ja suhtautumistapoihin. Teoreettisen 

viitekehyksen luonnosteleminen ennen haastattelujen tekemistä edesauttoi 

tutkimuskysymyksen täsmentämisessä ja varsinaisten kysymysten muotoilemisessa.  

 

Tein yhden esihaastattelun tammikuussa 2016, jonka perusteella vielä täsmensin 

teemoittelua. Muut kuusi teemahaastattelua tein kesäkuun ja heinäkuun 2016 välisenä 

aikana. Kuvailin haastateltaville tutkielman teemoja sähköpostitse ennakkoon. 

Haastattelussa kävin eri teemat läpi vapaassa järjestyksessä ja esitin väliin tarkentavia 

lisäkysymyksiä tai pyysin havainnollistavia esimerkkejä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75).  
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Haastattelut rakentuvat seuraavien osa-alueiden ympärille: 

 

 Tiedon popularisoimisen vaiheet opetuspeliprojektissa 

 Opetuspelin tietolähteet, tiedon keräystavat, -menetelmät ja valitseminen 

 Opetuspelin substanssiasiantuntijan rooli tieteen jalostamisessa 

 Opetuksellisten ja pelillisten elementtien yhdistämisen keinot 

 Tarinan hyödyntäminen/toteutuminen opetuspelissä 

 Opetuspelissä käytettävät pedagogiset periaatteet 

 Pelistudion oman maailmankuvan ja ideologioiden vaikutukset peliin. 

Suhtautuminen sukupuolirooleihin 

 Onnistuneen opetuspelin avaimet 

 Opetuspelien tulevaisuus Suomessa 

 

 

6.4 Viisi pelistudiota ja neljä opetuspeliä 

 

Tässä tutkielmassa mukana olevat viisi pelistudiota tuottavat opetuspelejä, jotka on 

suunniteltu pelistudioiden omista lähtökohdista tai tilaustöinä asiakkaiden 

toimeksiantona. Kyseisissä tuotantotavoissa on jonkin verran eroja. Tutkimuksessa 

vertailin näitä tuotantomuotoja keskenään vain vähän, sillä tutkielman otanta tällaisiin 

suoriin rinnastuksiin on mielestäni kovin pieni. 

 

Teemahaastatteluiden tueksi poimin jokaiselta viideltä pelistudiolta yhden 

esimerkkipelin jotta haastateltavien on helpompaa havainnollistaa haastattelun aikana 

opetuspelituotannon kaarta ja substanssin jalostamisen prosessia. Valikoituja 

opetuspelejä tarkastelin haastateltujen pelisuunnittelijoiden näkökulmasta, mutta myös 

henkilökohtaisen pelikokemukseni näkökulmasta. Tutkimussuunnitelmien vastaisesti 

yhdeltä pelistudiolta en kuitenkaan saanut pelattavakseni haastattelussa käsiteltyä 

opetuspeliä, sillä se ei valmistunut tämän tutkimuksen aikana. Kyseisen opetuspelin 

tuottajat suunnittelivat pelin beta-version testikierrosta viimeistään marraskuulle 2016, 

mutta aikataulut viivästyivät, jolloin versio ei ennättänyt tähän tutkimukseen mukaan.  

 

Tutkielmassa mukana olevat esimerkkipelit ovat 3-15-vuotiaille lapsille ja nuorille 

suunnattuja opetuspelejä, joiden aiheet ovat moninaiset: ne liittyvät matematiikan, 

äidinkielen ja fysiikan oppimiseen sekä suuhygienia- että ympäristökasvatukseen. 

Opetuspelit valikoituvat aineistoksi arvioimalla niiden soveltuvuutta yhteistyössä 

haastateltavien kanssa. Opetuspelien tilaajien, mahdollisten maksajien tai asiakkaiden 

näkökulmaa tutkimuksessa ei huomioida. 

 

Viisi pelistudiota ja heiltä havainnollistaviksi esimerkeiksi valikoidut opetuspelit ovat: 
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BeiZ on omiin opetuspeli-

sovelluksiin keskittynyt yritys. 

Päätuotteena ovat 3-8-

vuotiaille suunnatut kieli- ja 

matematiikkapelit. Yrityksellä 

on Tampereen ja Pekingin 

toimipisteissä yhteensä viisi 

työntekijää. Vuonna 2014 

julkaistu Lolan 

matikkaseikkailu keskittyy 

numeroihin, kirjaimiin ja 

ongelmanratkaisutaitojen 

harjaannuttamiseen. 
 

 

 
Kuva 1. Lolan matikkaseikkailu (Lähde: BeiZ). 

 
Bitartic on startup-yritys, joka 

tuottaa omia opetuspelejä. 

Tampereelle perustetussa 

yrityksessä työskentelee viisi 

työntekijää osa-aikaisesti. 

Bitartic on tuottanut 

Peikkoleiri-opetuspelisarjan, 

jonka tarkoitus on kehittää 3-6 

-luokkalaisten koululaisten 

äidinkieltä, kuten sanatason 

oikeinkirjoitusta. Sarjan 

ensimmäinen peli julkaistiin 

vuonna 2014. 

 
Kuva 2. Peikkoleiri (Lähde: Bitartic). 
 

Lightneer on opetuspeliyritys, 

jonka päätuotteena ovat omat 

oppimispelit mobiililaitteille. 

Yritys työllistää Helsingissä 

kymmenkunta työntekijää. 

Lightneer kehittää 

ensimmäistä Big Bang 

Legends -mobiilipeliään, joka 

on harjaannuttaa fysiikkaa, 

kuten atomien rakenteita, 

ydinfuusiota ja jaksollista 

järjestelmää. Peli julkaistaan 

arviolta vuonna 2017. Peli on 

suunnattu viisivuotiaita 

vanhemmille kuluttajille. 

 
Kuva 3. Big Bang Legends (Lähde: Lightneer). 
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Ludocraft on pelistudio, jonka 

päätuotteena ovat PC- ja älylaitepelit. 

Oulussa noin 20 ihmistä työllistävä 

yritys tuottaa pelejä opetuksellisiin 

tarkoituksiin tilauksesta. Ludocraft on 

tuottanut muun muassa 7-12-vuotiaille 

suunnatun DentalGame:n (Suupeli). 

Suuhygieniaan keskittyvän pelin tilaaja 

on Helsingin sosiaalityö. Peli on 

ilmestynyt vuonna 2014. 
 

 

 

 
Kuva 4. DentalGame (Lähde: Ludocraft). 
 

 
NordicEdu on opetus- ja hyötypelejä 

kehittävä yritys, joka tuottaa pelejä 

asiakkailleen tilauksesta. Turun 

toimipisteessä työskentelee viisi 

työntekijää. NordicEdu on toteuttanut 

muun muassa heinäkuussa 2016 

julkaistun MobiMetsä-pelin, jonka 

tarkoitus on opettaa 12–15-vuotiaille 

lapsille ja nuorille metsän kestävää 

käyttöä ja yritystoimintaa. Pelin on 

tilannut Suomen Partiolaiset ja UPM. 

 
Kuva 5. MobiMetsä (Lähde: NordicEdu). 
 

 

6.5 Taktiikkana sisällönanalyysi 

 

Analyysimenetelmää valitessani vertasin tutkittavan kohteen luonnetta aikaisempiin 

tämän tyyppisiin tutkimusasetelmiin. Valitsin menetelmäksi sisällönanalyysin, joka 

sopii tekstiksi muovattujen haastatteluiden tiiviiseen kuvaamiseen ja dokumenteista 

tehtävien johtopäätösten muodostamiseen (Karvonen 2014b). 

 

Pyrin saamaan vastauksia muun muassa siihen, miten pelistudiot jalostavat 

substanssitietoa opetuspeliksi, mikä on substanssiasiantuntijan rooli 

opetuspeliprojektissa, mikä on tarinan ja hahmojen rooli opetuspeleissä ja millaisena 

opetuspelien tekijät näkevät opetuspelien tulevaisuuden Suomessa. Näiden 

pääkysymysten alle olen johtanut pienempiä osakysymyksiä, joita palastelen tarkemmin 

tutkielman analyysiosiossa. Tutkielmani on tiedeviestinnän lopputyö, jolloin 

tiedeviestinnällinen ote säilyy läpi työn. 
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Aloitin aineiston induktiivisen eli aineistolähtöisen sisältöanalysoinnin litteroimalla 

teemahaastattelut teksteiksi. Tein tämän haastatteluiden jälkeisinä lähipäivinä, jotta 

haastattelun kulku oli tuoreesti muistissa ja pystyin merkitsemään puheeseen oleellisesti 

liittyviä havaintoja (Hirsjärvi & Hurme 2000, 37), kuten haastateltavan eleitä tai muita 

huomioita esimerkiksi peli- tai tekstimateriaalista, jotka eivät välity äänitteestä.    

 

Litteroinnin aikana kirjoitin muistiin haastateltaville osoitettuja lisäkysymyksiä, jos 

kaipasin vastauksiin tarkennusta tai syventämistä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 109). Esitin 

mahdolliset lisäkysymykset haastateltaville sähköpostitse tai puhelimitse. Liitin 

vastaukset litteroitujen materiaalien jatkoksi. 

 

Tässä vaiheessa kokonaisaineisto oli jo tuttua ja hahmottelin ensimmäisiä päätelmiä 

teemojen alle.  Tiivistin tutkimuksen teema-alueet erilaisiksi luokiksi. Seuraavassa 

vaiheessa kävin jokaisen haastattelun yksityiskohtaisesti läpi ja poimin otteita luokkien 

alle. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95.) Haastateltavien lainaukset merkitsin yksilöidyin ja 

värikoodatuin tunnistein H1-H7, jotta niiden erottaminen oli helpompaa. 

 

Etsin aineistosta pelistudioiden tapoja lähestyä opetuspelien substanssia ja tapoja 

jalostaa tietoa. Aineiston luokittelun jälkeen havaitsin, että työskentelytavoissa on sekä 

samankaltaisuuksia että yksittäisiä poikkeavuuksia. Tämä tuotti haasteita miettiessäni 

pyrinkö kuvailemaan aineistoani homogeenisesti vai heterogeenisesti. Päädyin 

kuvailemaan materiaalia pääosin heterogeenisenä joukkona, sillä haastateltavien määrä 

ei ole laaja (Tuomi & Saarijärvi 2002, 92). 

 

Analyysissa korostan haastateltavien moniäänisyyttä nostamalla sitaattipaloja 

haastatteluista. Ne kuvailevat luokkien ilmiöitä itsenäisesti, mutta myös tukevat 

aineiston esittelyä ja analyysiä. Vaikka laadullisen tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin 

tuloksiin (Tuomi & Sarajärvi 2010, 87), tein tutkielmassa myös pieniä tilastollisia 

päätelmiä muun muassa esimerkkipelien pelihahmojen sukupuolirooleista. 

Monipuolisella tutkimusotteella pyrin mahdollisimman luotettaviin tutkimustuloksiin. 

 

Omaan pelikokemukseeni perustuvassa kevyessä katsauksessa huomioin muun muassa 

opetuspelien taustatarinoita, hahmojen roolia ja pelaajan saamaa palauttetta 

tehtäväsuorituksista. Pelasin jokaista neljää esimerkkipeliä ja tein samalla kirjallisia 

muistiinpanoja havainnoistani. Lisäksi tarkastelin hahmojen sukupuolisuutta 

lajittelemalla pelihahmot manuaalisesti maskuliinisiin, feminiinisiin ja neutraaleihin 

hahmoihin. Pelihahmoja tarkastellaan myös siinä yhteydessä, millaisissa rooleissa 

pelihahmot ovat suhteessa opetuspelin substanssiin. Kiinnitin muun muassa huomiota 

siihen, vahvistetaanko miesten ja matemaattisten aineiden liittoa ja miten 

pelisuunnittelijat lähestyvät pelihahmojen sukupuolisuutta tiedon popularisoimisen 

yhteydessä. 

 

Oman kokemukseni lisäksi pelien analysoimisessa sovelsin muun muassa Mannisen 

(2007, 147; 234) pelisuunnittelun taustatarinan analysointityökalua, Ifenthalerin ym. 

(2012, 46) onnistuneen pelin ydinelementtejä ja lisäksi huomioinut Suomen hallituksen 

vuosille 2016–2019 tekemän tasa-arvo-ohjelman raamit. Opetuspeleille esittämäni 

kysymykset olivat seuraavia:  
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 Missä pelaaja on ja miksi? 

 Mitä on tapahtunut ennen peliä? 

 Mikä on tarinan rooli pelissä ja tarinan ydin? 

 Millaisia pelihahmoja pelissä on? Sukupuolijakauma? 

 Miten substanssia on integroitu/piilotettu/jätetty näkyviin? 

 Millaisia tehtäviä/konflikteja pelaaja kohtaa? 

 Miten ja millaista palautetta pelaaja saa onnistuessaan/epäonnistuessaan? 

 Muita pelikokemushavaintoja. 

 

Lopuksi jaottelin vastaukset taulukkoon kuuteen eri osa-alueeseen. 

 

 

6.6 Tutkimusmatka 

 

Tämä matka on ollut opettavainen ja kiinnostava. Valitsin pro gradu -tutkielmakseni 

verrattain haastavan näkökulman, sillä aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu. Tästä syystä 

teoreettisen viitekehyksen rajaaminen tuntui haastavalta. Jälkikäteen tarkasteltuna työ 

olisi voinut tarkastella opetuspelejä selkeämmin vain tiedeviestinnällisestä 

näkökulmasta jättäen rohkeammin esimerkiksi pedagogiikan taustalle. Punnittuani 

kysymysasetelmaa, tulkitsin, että pedagogiikka on niin oleellinen osa opetuspelien 

suunnittelua, että on haastavaa jättää aihepiiri kokonaan pois. Tutkimus olisi voinut 

keskittyä myös johonkin yksittäiseen substanssiin tai opetuspelityyppiin. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa havainnoista pyritään löytämään selitysmalleja ja 

perustelemaan havainnot esimerkein ja aikaisempaan tutkimukseen viitaten. 

Opetuspelejä ei ole aikaisemmin tarkasteltu tiedeviestinnän näkökulmasta, joten olen 

soveltanut tässä tutkimuksessa usean alan teorioita. Lisäksi olen pyrkinyt selostamaan 

työskentelyni etenemistä, jotta tutkimus on toistettavissa.  

 

Humanistisen alan tutkimuksissa analyysi ja aineiston tulkinta perustuu aina joltakin 

osin subjektiivisesti tutkijan omiin ennakkokäsityksiin. Tulosten luotettavuuteen voi 

vaikuttaa muun muassa havainnoista tehdyt liian radikaalit yleistykset, haastateltavien 

virhetulkinnat tai -arviot. Myös haastatteluiden kysymysten asetteluiden ja 

haastateltavien vastausten erivertaisuus ovat saattaneet tuottaa todellisuudesta 

poikkeavia päätelmiä. Teemoitellut haastattelut kehittyivät täsmällisemmiksi mitä 

useamman haastattelun olin tehnyt. Luotettavuutta vastauksiin olisi voinut saada 

tekemällä teemahaastattelut kahdessa vaiheessa, joista jälkimmäisessä kysymykset 

olisivat voineet olla tarkempia. Lähetin osalle haastateltavista kuitenkin sähköpostitse 

lisäkysymyksiä jälkikäteen saadakseni vastauksiin kaipaamani tarkkuutta. 

 

Tämän pro gradu -työn kysymysten asetteluun vaikutti muun muassa viihdepeleistä 

johdettu oletus, että tarinat ovat myös opetuspeleissä vahvassa asemassa. Oletus sai 

tukea pelisuunnittelua koskevista teorioista. Tutkimuksen aikana ennakko-oletus 

kuitenkin osoittautui vääräksi. Haastatteluaineiston tueksi tein empiirisen analyysin 

opetuspeleistä, joista saamani tulokset induktiivista päättelyä hyödyntäen ovat joiltakin 

osin samansuuntaisia. 
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Aineistoani kerätessäni ja analysoidessani asetuin tutkijana uuteen ympäristöön, sillä en 

itse suunnittele digitaalisia opetuspelejä. Pelikontekstissa olen kuitenkin pelaamisen 

kokemusasiantuntija, journalistisen työhistoriani ja viestinnän korkeakoulutukseni 

ansiosta tarinoiden ja tarinankerronnan tieto- ja taitoasiantuntija sekä tiedeviestinnän 

maisteriopiskelija. Tutkimuksen kysymyksenasettelussa on myös huomattava, että 

keskityn pelisuunnittelijoiden näkemyksiin, substanssitiedon jalostamiseen ja 

asiantuntijatyöhön liittyviin seikkoihin sen sijaan, että olisin käsitellyt pelisuunnitteluun 

liittyvää teknisyyttä, mallintamista tai koodaamista. 

 

Tutkimusaineistoa analysoidessani pyrin esittelemään opetuspelin tietoaineksen 

jalostusprosessin monipuolisuutta. Työn edetessä myös pelisuunnittelun 

monimutkaisuus tuli tutuksi. Työni oli laajentua useaan otteeseen, mutta jälkeenpäin 

tarkasteltuna, tiedän sen myös liittyvän tutkivan oppimisen metodiin: pro gradu -työhön 

voi suhtautua tutkijan harjoittelutyönä. Tutkimuksen luotettavuutta olen pyrkinyt 

parantamaan selostamalla seikkaperäisesti työni vaiheita. Tutkielmatyön edetessä olen 

oppinut käsittelemään laajoja tietoaineistoja ja rajaamaan tutkimuskysymyksiä. Olen 

myös kehittänyt tieteen popularisointitaitojani tiivistämällä tutkielman pohdintaosioon 

päätelmiä. 
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7 TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI 

 

Tämän tutkielman aineisto koostuu seitsemän pelisuunnittelijan teemahaastattelusta ja 

neljän opetuspelin analyysistä. Aineiston luokittelu ilmenee pääpiirteittäin tämän luvun 

otsikoista. Esitin aineistolleni kysymyksiä, joilla pyrin muun muassa selventämään 

opetuspelin substanssin jalostamisen kehityskulkua peliksi, pelisuunnittelijoiden 

suhtautumistapoja substanssiasiantuntijoihin ja varsinaiseen substanssiin, tarinan 

merkitystä popularisoimisessa ja lisäksi maalaan laajempaa kuvaa opetuspelien 

tulevaisuudesta Suomessa. Aineiston analyysin aluksi esittelen havaintoni 

opetuspeleistä kokoamaani taulukkoon. 

 

7.1 Havaintojani opetuspeleistä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TAUSTATARINA / JUONI PELIHAHMO 

D
E

N
T

A
L

G
A

M
E

 

- Ei taustatarinaa. 

- Alussa kahden lauseen ohjeteksti 

opastaa, että tarkoitus opetella 

hampaidenhuoltoa. 

- Pelaajan tehtävä auttaa hampaita 

säilymään hyvässä kunnossa ja 

torjua plakkia mahdollisimman 

monta vuorokautta. 

- Ei liikuteltavaa avataria. 

- Hampaat reagoivat ilmein pelaajan 

suorituksiin. 

- Hampaat sukupuolineutraaleja, kuten myös 

pelin grafiikoissa taustalla olevat taustahahmot. 

- Pelaaja voi samaistaa ruudulla olevat hampaat 

omiinsa, jolloin niistä ehkä haluaa pitää 

parempaa huolta. 

L
O

L
A

N
 

M
A

T
IK

K
A

S
E

IK
K

A
IL

U
 

- Kevyt taustatarina. 

- Alussa naisääni opastaa, että 

pelaajan täytyy auttaa pelihahmoa 

etsimään aarrekartan puuttuvia 

palasia eri saarilta ilmalaivalla 

matkaten. 

- Avatar, jonka ominaisuuksia pelaaja voi itse 

säädellä: vaihtoehtoina eläinhahmoja ja 

erilaisia vaatteita/asusteita. 

- Pelihahmo saa alussa mukaansa pandakarhua 

muistuttavan eläinystävän. 

- Hahmot ja vaatteet ovat sukupuolineutraaleja. 

- Voimakkaasti lapsille suunnattu 

hahmogalleria, johon helppo kiintyä. 

M
O

B
IM

E
T

S
Ä

 

- Ei taustatarinaa. 

- Alussa graafinen naishahmo 

opastaa puhekuplin, että pelaaja saa 

hoidettavakseen puualan yrityksen. 

- Pelaajan täytyy valmistaa puusta 

tuotteita mahdollisimman kestävästi, 

mutta samalla tavoitella hyvää 

tuottoa. 

- Yritykselle pitää keksiä nimi ja 

slogan. 

- Ei liikuteltavaa avataria. 

- Pelaaja on tarinan päähenkilö, joka johtaa 

yritystä. Alan voi valita kolmesta 

vaihtoehdosta. 

- Pelin alun graafinen hahmo on 

sukupuoleltaan nainen, joka työskentelee 

miesvaltaisella metsäalalla. 

- Pelissä on sivuroolissa karikatyyrejä, joista 

löytyy stereotyypisyyttä. Esimerkiksi metsuri 

on ruutupaitaan ja henkseleihin pukeutunut 

punapartainen raavas mies. 

P
E

IK
K

O
L

E
IR

I 

V
Ä

L
K

K
Y

 5
 L

K
. - Ei taustatarinaa. 

- Alussa lyhyt teksti opastaa, että 

peikko jää bussista keskelle 

tehdasaluetta. Peikko pääsee 

takaisin bussiin kun kaikki tehtävät 

on suoritettu. 

- Liikuteltava avatar-hahmo on homssuinen 

peikko. Neutraali sukupuoleltaan. 
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 KONFLIKTIT/ TEHTÄVÄT SUBSTANSSIN INTEGROINTI 
D
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- Samankaltaisina toistuvia tehtäväsarjoja. 

Pelaajan täytyy huolehtia hampaista 

valitsemalla vähiten haitallista ravintoa, 

pitämällä happohyökkäys kurissa ja 

huoltamalla hampaita veden, purukumin ja 

harjaamista apuna käyttäen. 

- Pelataan aikaa vastaan. Haasteita 

syötetään pelaajalle nopeutuvaan tahtiin ja 

samalla apuvälineiden käyttöä rajoitetaan. 

- Hyvin pelaaminen pidentää pelin kestoa, 

mutta peli päättyy aina häviöön. 

- Pelin yksi kenttä vastaa yhtä vuorokautta. 

- Piilotettua ja näkyvää substanssia. 

- Tehtäväkenttien välissä pelaajalle annetaan 

yhden lauseen mittainen pelivinkki, joiden avulla 

pelisuoritus paranee ja samalla pelaaja saa tietoa 

substanssista. 

- Pelaamalla pelaaja oppii mitkä toiminnot johtavat 

pelissä onnistumiseen ja mitä toimintoja pelaajan 

täytyy muuttaa. 

- Aluksi pelaaja saattaa toimia kuten on tottunut 

tekemään reaalielämässä hampaiden hoidon 

suhteen.  
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- Monivalintatehtävät liittyvät numeroiden 

tunnistamiseen, asioiden ja esineiden 

mittasuhteiden ja muotojen 

hahmottamiseen. 

- Pelissä yksi saari vastaa yhtä kenttää. 

Tehtävä ratkotaan muun muassa veneessä, 

vesillä ja veden alla. 

- Tehtävissä täytyy latoa pyydetty määrä 

hedelmiä veneeseen tai tunnistaa kuvasta 

suurin ja pienin mustekala. 

- Tehtävien haastavuus mukautuu pelaajan 

pelitaitoihin. 

- Näkyvää substanssia. 

- Tehtävät ovat erillisten porttien takana, joiden 

suorittamisesta saa aarrearkullisen kultakolikoita 

ja  palan kartasta. 

- Vähän tekstiä. 

- Audiomateriaali (naisääni) kertoo pelaajalle 

pelivinkkejä ja kertoo tulevista tapahtumista.  
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- Pelimaailma, jossa vastaanotetaan, 

valmistetaan ja toimitetaan työtilauksia 

mahdollisimman kestävästi ja 

tuloksellisesti. 

- Yritystä kehitetään mm. tutkimuksin tai 

markkinoinnilla ja tutustutaan puuraaka-

aineen kasvattamiseen eri 

kasvuympäristöissä. Puuta myös 

jalostetaan tai ostetaan. 

- Pelaaja jalkautetaan luontoon ja 

linkitetään reaaliaikaisesti muihin 

pelaajiin: peliin täytyy ottaa 

mobiililaitteella kuva aidosta puusta minkä 

oikeellisuuden muut pelaajat hyväksyvät. 

Myös pelaaja itse toimii puuasiantuntijana 

kanssapelaajille. 

- Näkyvää ja piilotettua substanssia. 

- Pelissä menestyäkseen pelaajan on 

kiinnostuttava substanssista: pelaajan pitää esim. 

puita kasvattaakseen tietää millaisessa maastossa 

ne kasvavat parhaiten. 

- Pelaamista helpottavien vinkkejä löytyy tehtävien 

takaa. 

- Substanssia esittelevien inforuutujen tieto on 

runsasta ja niputettu pitkiksi kokonaisuuksiksi. 

- Tehtävät liittyvät asioiden vuorovaikutussuhteisiin 

ja toimintaketjuihin: yksi valinta vaikuttaa moneen. 

Esimerkiksi yrittäjyyttä pelissä oppii 

ymmärtämään vain tekemällä, joten oppiminen 

tapahtuu vain pelikokemuksen kautta. 
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- Tasohyppelypeli, jossa samankaltaisina 

toistuvia haastesarjoja. 

- Haastavammaksi muuttuvia 

kielioppitehtäviä (sanaluokat, verbin 

persoona- ja aikamuodot, nominien 

sijamuodot) ratkotaan tekemällä putkitöitä, 

kierittämällä hammasrattaita rampeille ja 

hyppimällä rakennustelineitä pitkin ylös. 

- Tehdasalue on peliympäristön tukikohta, 

josta ovia tehtäviin. 

- Tukikohdassa ei ole toiminnallisia 

elementtejä tai objekteja. 

- Näkyvää substanssia. 

- Vinkkejä pulmien suorittamiseen saa erillisistä 

inforuudusta (kielioppisääntöjä), jotka avautuvat 

aina tarvittaessa. 

- Inforuudun vinkit ovat tiiviitä ja helposti 

omaksuttavia/kerrattavia. 

- Tehtäviin vastaaminen tapahtuu pelimäisessä 

ympäristössä. 
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 PEDAGOGIIKKA MUITA HUOMIOITA 
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- Pelaaja oppii omien virheiden kautta, 

perustuu rankaisevuuteen. 

- Pelin taso vaikeutuu nopeasti. 

- Pelikenttien välillä lyhyitä 

pelivinkkejä tekstimuodossa. 

- Huono pelaaminen näkyy hampaiden 

päälle kasautuvana plakkina ja 

happohyökkäysmittarin 

kuumentumisena. 

- Hampailla on kasvot: näyttävät 

huonovointisilta tai iloisilta riippuen 

pelisuorituksesta. 

- Pelissä olevat elementit ovat leikkisiä, mutta 

tunnelmaltaan peli on kiristyvä. 

- Pelivinkit (substanssi) on keveissä paketeissa 

ja helposti omaksuttavissa. 

- Peli opettaa, että happohyökkäys on armoton 

ja että hampaiden pesu aamuin ja illoin on 

erittäin tärkeää syyhygienian kannalta. Myös 

veden juomisella on vaikutusta. 
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- Toistoon ja rauhalliseen tutkimiseen 

perustuvaa oppimista. 

- Hyvin onnistumisesta saa enemmän 

kultakolikoita. 

- Hahmojen ilmeet reagoivat 

pelisuorituksiin. 

- Avatar on oleellinen kannustin: hahmon 

ominaisuuksia voi muokata pelin 

tukikohdassa sitä monipuolisemmin, mitä 

paremmin tehtäviä suorittaa. 

- Pelin tukikohdassa on toiminnallisia 

elementtejä: tehtäviä, animointeja ja 

interaktiivista grafiikkaa jotka eivät 

suoranaisesti liity substanssiin, mutta tuovat 

kevyttä tekemistä peliin.  

- Visuaalisesti värikäs ja viimeistelty 

yksityiskohtiensa ansiosta. 

- Paljon animoituja osioita. 

- Tehtäväkentät lyhyitä ja pelissä tuntuu 

etenevän nopeasti erityyppisiin tehtäviin. 
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- Rauhalliseen tutkivaan oppimiseen 

kannustava: pelaaja saa itse kokeilla 

asioita omaan tahtiinsa. 

- Pelissä ei voi hävitä tai voittaa, mutta 

siinä voi edetä eri vauhtia riippuen 

pelaajan tekemistä valinnoista. 

- Pelivinkkien (substanssitiedon) 

lukemisesta saa suoritusmerkkejä. 

- Asiakastilausten toimittamisesta saa 

rahaa, jolla voi parantaa 

peliominaisuuksia. 

- Pelaaja saa kaikesta suorittamisesta 

lopussa sertifikaatin. 

- Pelissä olevat inforuudut jäävät herkästi 

lukematta tai ne voi silmäillä pikaisesti. Tieto on 

raskaassa tekstimuodossa. 

- Peliä voi pelata ilman substanssiin 

tutustumista, mutta eteneminen on hitaampaa. 

- Pelaaja oppii puutuotteiden valmistusketjua ja 

yrittäjyyden peruselementtejä. 

- Hyödyntää pelaajaverkostoja: pelaaja on 

reaaliaikaisesti yhteydessä muihin pelaajiin, 

mutta jos muita pelaajia ei ole, pelissä 

eteneminen hidastuu oleellisesti. 

- Pelaaminen on helppo jättää kesken. 
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- Oppiminen perustuu toistoon. 

- Substanssi ei pyöri ympyrää, vaan 

sanat vaihtuvat joka kerta. Pelikokemus 

on siten joka kerta erilainen. 

- Vääristä vastuksista peli ilmoittaa 

äänimerkillä ja punaisella valolla. 

Maksimimäärä vääriä vastauksia 

palauttaa hahmon kentän alkuun. 

Kenttää ei pääse läpi, mikäli sen 

suorittaa rimaa hipoen. 

- Pelissä kerätään kultakolikoita, joiden 

määrä muuttuu 1-3 tähdeksi 

kuvaamaan onnistumista. 

- Pelaaja saa ekstrapisteitä nopeista 

vastauksista, mikä kannustaa pelaajaa 

kokeilemaan onneaan substanssin pohtimisen 

sijaan. 

- Tarina, motiivi ja tehtävät tuntuvat irrallisilta, 

sillä hahmon, substanssin ja peliympäristön 

välillä ei ole selkeää yhdistävää tekijää ja 

logiikkaa. 

- Peli ei perustele miksi Peikon on tärkeää 

päästä bussiin tai käydä eri tehtäväkentissä. 

- Kolikoiden kerääminen ei motivoi. 

- Pelaaminen mielekkäämpää tämän avulla kuin 

pelkkien kirjatehtävien toistaminen. 
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7.2 Opetuspeli on potentiaalinen tiedon välittäjä 

 

Pyysin haastateltavia kertomaan, miksi he tekevät opetuspelejä ja mikä heitä innoitti 

alussa alalle. Suurin osa kertoi, että he uskovat pystyvänsä tekemään nykyisiä parempia 

opetuspelejä. Väitteitä vasten voi siten tehdä oletuksen, että tähän saakka julkaistut 

suomalaiset opetuspelit ovat tasoltaan jotenkin heikompia, kuin mihin olisi edellytyksiä. 

Haastateltavien mielestä suomalaisia lapsille suunnattuja digitaalisia opetuspelejä 

leimaavat seuraavat seikat: 

 

Ne ovat yksinkertaisia ja niissä aliarvioidaan lasta tai ne ei innosta. (H1) 

 

95 prosenttia on ihan täyttä kuraa. Lapset ei halua pelata niitä. Kun jengi tekee lapsille 

pelejä, niin ne olettaa, että niiden ei tarvi olla niin hyviä, koska ne on lapsille. (H7) 

 

Suomalaisten opetuspelitekijöiden ainoa ongelma on rahan puute. Tekijät kokevat sen 

ammattiylpeydelle. He tietävät pystyvänsä parempaan, mutta kun ei tunnit riitä. (H4) 

 

Suurin osa haastateltavista uskoo, että opetuspeleissä on potentiaalia. Omia opetuspelejä 

tekevät pelistudiot kertovat kuitenkin huomanneensa, että opetuspeli on bisneksenä 

haastava laji. Tutkielmassa mukana olevista viidestä pelistudioista kaikki ovat tehneet 

aikaisemmin ainakin yhden oman opetuspelin. Osa pelistudioista tekee opetuspelejä 

kouluihin, jolloin pelien pohjalla näkyy opetussuunnitelma. Kyseiset pelitiimit 

rakentavat pelejä suoraan opetussuunnitelmien varaan tai vertailevat pohjamateriaalia 

opetussuunnitelmaan ja integroivat pelit niihin. Viidestä pelistudiosta kaksi on päättänyt 

omien pelikokeilujen jälkeen keskittyä vain tilauspeleihin ja asiakasprojekteihin. 

 

Aineiston perusteella opetuspelejä kehitetään ja tilataan seuraaviin tarkoituksiin: 

 

 pelillä tavoitellaan laajempaa yleisöä tai rajattua kohderyhmää 

 pelin avulla halutaan puhutella lapsia ja nuoria heidän omalla kielellään 

 opetuspeli on keino valistaa, välittää viesti tai opettaa asioita 

 peli tilataan uudeksi työvälineeksi ja ammatissa toimimisen tueksi 

 peli on opetussisältö peruskoulujen uusiin älylaitteisiin 

 pelin käsite on vieras, mutta halutaan kokeilla uutta viestintätapaa 

 halutaan parantaa suomalaista opetuspelitarjontaa 

 pelillä pyritään vaikuttamaan yhteiskuntaan kehittävästi 

 

Päällimmäisenä aineistosta nousee esiin, että opetuspelejä tilataan ja tehdään, jotta tietoa 

saadaan välitettyä eteenpäin. Ne nähdään tuoreena, tiedon välittämisen välineenä joita ei 

tunneta täysin, mutta jonka käyttämisestä ollaan kiinnostuneita. Osaltaan pelien 

käyttötarkoitukseen suhtaudutaan pelisuunnittelijoiden mukaan ikään kuin mekaanisena 

siirtolaitteena, ei niinkään esimerkiksi elämyksen tuottajana. 

 

Useat pelitiimit ovat ryhtyneet tekemään opetuspelejä niiden kiehtovuuden vuoksi, 

mutta samalla niiden monimutkainen suunnitteluprosessi on yllättänyt. Samaan tapaan 

myös pelejä tilaaville asiakkaille opetuspelien suunnitteluprosessin monimutkaisuus on 

yllättävä tekijä, sillä peliä ei voi ostaa valmiina tuotteena. 
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Pelin tekeminen ei ole helppoa, mutta oppimispelin tekeminen on varmasti vielä 

potenssiin X. Ei sitä voi suositella muille kuin masokisteille. (H4) 

 

Opetuspelin toteuttamiseen tarvitaan ensin idea: mitä pelillä halutaan opettaa ja kenelle. 

Haastatteluiden perusteella projektin alussa on hyvä kartoittaa, että mitä ollaan 

tekemässä. Mikäli peliä kehitetään tiimin omista intresseistä, aihe on tietystikin vapaa, 

mutta tilauspelejä tehtäessä ensin on kartoitettava, että onko esimerkiksi tilaajan 

pyynnössä ja todellisessa tarpeessa eroja. Tilaaja voi ajatella, että peli on jokin 

staattinen pdf-tiedosto, täysi scifi-juttu tai sitten maitopurkki, mikä vaan haetaan 

kaupasta (H3). Haastatteluista nousi myös esiin, että pelejä tilaavat tahot eivät 

välttämättä ole teknisesti lahjakkaita tai ymmärrä, että peliä ei olla tekemässä tilaajalle 

vaan kohderyhmälle. 

 

Keräämäni tutkimusaineiston perusteella pelitiimien mielestä kaikenlainen tieto, aiheet 

ja ilmiöt kääntyvät opetuspeleiksi. Aineiston perusteella opetuspelin tuottamisen 

haasteellisuuden tasoon vaikuttaa substanssin ymmärtämisen lisäksi ilmiön 

hahmoteltavuus, visualisoitavuus ja havainnollistettavuus. Haastateltavat toteavat, että 

jokaiseen aiheeseen pääsee kyllä sisälle, mutta ymmärtäminen vaatii aikaa, minkä 

kuluttaminen voittoa tavoittelevassa yrityksessä täytyy ottaa huomioon. 

 

 

7.3 Kokemuksesta tutkittuun tietoon 

 

Opetuspelit ovat tasapainottelua faktan ja fiktion välillä. Kun pyysin haastateltavia 

kertomaan vapaamuotoisesti opetuspelien tietolähteistä, jokainen kiiruhti kertomaan 

projekteissa mukana olevien tutkijoidensa ja tieteilijöidensä taustoja. Tutkimuksen 

otannan perusteella kaikki pelistudiot käyttävät opetuspelien substanssin tietolähteinä 

alan asiantuntijoita, kuten tutkijoita, opettajia, professoreita tai kokemusasiantuntijoita 

sekä edellä mainittujen asiantuntijoiden koostamia materiaaleja. Tämän tutkielman 

aineiston perusteella yhtä peliä kohden mukana on yhdestä viiteen asiantuntijaa.  

 

Uskon, että tutkimuksen tiedeviestinnällinen ote kannusti haastateltavia painottamaan 

vastauksessaan ”oikeaoppisuutta” ja korostamaan opetuspeliensä tieteellistä kivijalkaa. 

Kun pyysin haastateltavia erittelemään tietolähteitä yksityiskohtaisemmin, kaikki 

kertoivat etsivänsä tietoa usein lapsille suunnatuista populaareista julkaisuista, kuten 

oppikirjoista.  

 

Mä marssin pääkirjastoon ja otin pinon oppikirjoja. Olisko niitä ollut kahdeksan, alle 

kymmenen. - - Ne oli julkaistuja teoksia ja niillä oli vastuullinen kustantaja. Ei me 

ensimmäisenä keskustelupalstoille riennetä. (H2) 

 

Saatiin [asiantuntijoilta] isot määrät oppimateriaaleja, mitä me voidaan opettaa. (H7) 

 

Valmiiksi populaarien oppimateriaalien määrä ja laatu poikkesivat peli- ja 

tiimikohtaisesti. Yhdessä tiimissä kerrottiin käytettävän pelien pohjalla suurimmaksi 

osaksi valmiita populaareja oppikirjoja. Toisessa tiimissä puolestaan jopa välteltiin 
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valmiiksi pureskeltua materiaalia, jotta se ei vaikuttaisi lopputuotteeseen liikaa. 

 

Jos siitä [aiheesta] olis tehty vaikka animaatio, niin mä pelkään, että se saattais 

vaikuttaa meihin. Me omaksuttaisiin sitä animaatiota liikaa ja me alettais tehdä 

väärällä medialla niitä toimenpiteitä. Me ei silloin hyödynnettäis peliä, missä peli on 

paras, vaan meidän kannattais vaan tehdä parempi animaatio. (H4) 

 

Muiksi opetuspelien tietolähteiksi haastateltavat kertovat pelitiimin oman kokemuksen 

ja tiedon, kilpailevat opetuspelit, videot, tuttavat ja netistä ”googlettamalla” etsityn 

tiedon. Merkittävässä asemassa oli myös peliyhtiön johdon tai pelin tilaajan antama 

materiaali tai ehdotukset. Lisäksi jokainen haastateltava toteaa, että opetuspeliin päätyy 

faktan mukana runsaasti pelitiimin omaa tulkintaa ja täyttä fiktiota.  

 

Se on vähän kuin Olipa kerran elämä -animaatioissa, kun Lassi lentää niillä kuplilla. 

Eihän ihmiskehossa mitään avaruusaluksia ole. Se on yksi balansointikysymys, että peli 

pysyy hauskana. (H7) 

 

Aineiston perusteella kaikkien pelitiimien sisällä käydään aktiivista keskustelua 

lähdekritiikistä ja siitä, kuinka paljon autenttisuutta voidaan venyttää tieteen 

kustannuksella, jotta opetuspelin viesti saavutetaan paremmin. Haastateltavat pitävät 

muun muassa paljon käyttämiään populaareja aineistoja riittävän luotettavina lähteinä, 

mikäli opetuspelin substanssitieto on yleistä peruskoulutasoista perustietoa (H6) ja 

populaaritason materiaalia on kerätty kattavasti. 

 

Haastateltavista yksikään ei kertonut hakevansa opetuspeliin substanssitietoa suoraan 

alkuperäisistä primäärilähteistä. Pelitiimit mainitsivat tieteelliset tutkimukset, kuten 

väitökset, opinnäytetyöt ja gradut, lähdemateriaalina vain kun he viittasivat 

asiantuntijoiden heille tarjoamiin materiaaleihin ja koosteisiin. Tieteen alkulähteille 

menemistä ei nähdä opetuspelitekemisessä tarpeellisena: 

 

Kukaan ei pidä pelejä mediana siinä asemassa, että lähtisi niistä hakemaan faktatietoa. 

Ei tarvi ajatella, että tehtäisiin jokin tieteellinen julkaisu, että se peli menis samalle 

tarkkuustasolle. (H4) 

 

Varsinkin laajaa tietoainesta rajatessaan pelisuunnittelijat kertovat miettivänsä ensin 

tiimissä, että mitä pääseikkoja he haluavat pelissä nostaa esiin ja mitkä ovat tärkeimmät 

opetettavat asiat.  

 

Me itse tehdään ensin sellainen pohjatutkimus, kerätään materiaalit ja sen jälkeen 

kysytään asiantuntijalta. Se sitten sanoo onko se hyvä vai ei. (H6) 

 

 

7.4 Substanssiasiantuntijalla on keskeinen rooli 

 

Kolmesta omia opetuspelejä kehittävistä pelistudioista kahdessa oli yrityksen 

ydintiimissä yksi tai useampi substanssiasiantuntija. Yhdessä omia pelejä tekevässä 

opetuspelitiimissä substanssiasiantuntijuus ostettiin talon ulkopuolelta aina tarvittaessa. 
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Tilauspelejä tekevissä pelistudioissa substanssiasiantuntijat tulevat useimmiten 

asiakkaan kautta. Kolmessa tilauspelejä tekevässä yrityksessä asiantuntijat ostettiin 

tarvittaessa ulkopuolisena freelance-työntä.  

 

Ei ole ollut yhtään sellaista projektia, että me itse pystyttäis löytämään sitä tietoa 

parhaalla mahdollisella tavalla, tai niin paljon opiskelemaan, että pelin sais järkevälle 

tasolle. (H3) 

 

Asiantuntijoiden näkemyksiin luotetaan pelitiimeissä varsin hyvin ja 

substanssiasiantuntijan osallistuminen opetuspelin tekemiseen nähdään 

välttämättömäksi. Kaikkien haastateltavien mukaan substanssiasiantuntijoilta odotetaan 

etenkin aikaa ja valmiutta vastata pelitiimiin esittämiin kysymyksiin oppisisällöstä ja 

tarvittaessa saada apua tiedon etsimiseen.  

 

Pelitiimit käyvät asiantuntijoiden kanssa vuoropuhelua kerätyn tiedon oikeellisuudesta, 

jatkokehittävät materiaalia tai vastaavasti pyytävät asiantuntijoita tarkastamaan, että 

tieto on oikein, pyytävät palautetta tai varmistavat, että pelin vaikeustaso on sopiva 

opetuspelin kohderyhmälle. 

 

Me käydään läpi esimerkiksi, että miten pelissä alisteisuudet ja vuorovaikutussuhteet 

menee. Eli kun sä teet näin, niin tapahtuuko noin vai näin. (H7) 

 

He esimerkiksi muuttivat sanojen tasoa, tasolta kolme tasolle viisi. He perustelivat sen 

niin hyvin, että minulla ei ollut enää mitään sanottavaa siihen. (H2) 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltavissa opetuspeliprojekteissa mukana olleista 

asiantuntijoista kaikki ovat välittäneet pelitiimeille valmiiksi pureskeltuja, populaareja 

tietopaketteja substanssista. Asiantuntijoiden rooli myös tutkimustiedon välittäjinä 

pelitiimeille on näin ollen merkittävää. Kaikki haastateltavista ovat kuitenkin sitä 

mieltä, että tutkimustiedon ja valmiiksi popularisoidun tiedon esittäminen ei ole 

peliprojektin kannalta tärkeintä; asiantuntijan tärkeimmäksi piirteeksi koetaan 

auttamisvalmius, riittävän ajan varaaminen projektiin ja pelitiimin mahdollisuus saada 

tarvittaessa vastauksia kysymyksiinsä ja näin ollen mahdollisuudet jatkokehittää peli-

ideaa asiantuntijoiden kanssa. 

 

Kun me oltiin luotu se pelin runko, meillä oli workshop, johon tää proffa oli koonnut 

muutaman asiantuntijan ja me sparrailtiin niiden kanssa koko päivä kaikenlaisia 

ideoita, että mitä siihen peliin vois kuulua. (H7) 

 

Kun asiaa ideoidaan korkealla tasolla, niin kukaan ei mieti yksinään niitä asioita, koska 

sillon voi tulla sellaista jota kaikkien ei ole mahdollista hyväksyä. Ei ehkä olla 

ymmärretty jotakin ja asiat voi olla myös faktallisesti väärin. (H3) 

 

Se pallottelu on siinä se juttu. Ookoo, tuleehan heiltä [asiantuntijoilta] paljon 

huonojakin ideoita, mutta niin tulee meiltäkin. (H4) 

 

Yhteistyö asiantuntijan kanssa on yhtä moninaista, kuin on pelistudioita ja 

opetuspeliprojektejakin. Tutkielmassa mukana olevasta viidestä pelistudiosta yksi 
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kertoo käyttäneensä koko opetuspeliprojektinsa aikana substanssiasiantuntijaa vain 

kerran. Kahdessa tiimissä minimiksi arvioidaan kolme asiantuntijakierrosta riippumatta 

tuotannosta. Neljäs ja viides peliyhtiö eivät laske kertoja, vaan pitää asiantuntijat tiiviisti 

mukana läpi tuotannon, mikäli substanssiosaamista on tiimin sisällä. Asiantuntijoiden 

osuus iterointiprosessissa on siten vaihteleva. 

 

Ihmiset ovat hyvin kiireisiä nykyisin ja täytyy päästä itse asiaan. Pohjamateriaalin 

täytyy olla hyvällä mallilla. - - Jos on aikaa ja rahaa, niin sitä [perustiedon tarkastusta] 

voi tehdä jokaisessa pelivaiheessa. (H2) 

 

Tehdään versio yks, testataan, katotaan, palaute, suunnitellaan mitä tehdään ja sama 

toistuu. (H4) 

 

Pelistudiot käyttävät opetuspelituotannoissaan asiantuntijoita, joiden kanssa on 

aikaisemmin ollut yhteistyössä. Tilausprojektien yhteydessä substanssiasiantuntijaa 

edustaa usein tilaaja itse, heidän osoittamat asiantuntijat tai pelin rahoittaja. Vaikka 

haastateltavat pääasiallisesti luottavat asiantuntijoidensa ammattitaitoon, he myös 

kertovat kyseenalaistavansa asiantuntijoiden tarkoitusperiä. Aina kyseenalaistamiseen ei 

kuitenkaan ole resursseja. Haastattelumateriaalista nousi esiin, että pelitiimien ja 

asiantuntijoiden väliset keskustelut tietosisällön valinnoista jätetään väliin, jos se 

vaarantaa pelin rahoituksen, voi viivästyttää tuotantoa tai tiedon tarkastamista ei 

kokonaisuuden kannalta koeta merkitykselliseksi. 

 

He [asiantuntijat] halusivat sen [pelin opettavan] näin, jolloin mä en siihen pysty 

sanomaan, että perustuuko se tutkittuun ja mitattuun tieteeseen, vai onko se enemmän 

sponsoreiden aikaansaama juttu. (H4) 

 

 

7.5 Pelisuunnittelija asiantuntijan tulkkina 

 

Varmaan henkisesti suurin työ oli teoria-aineisto, kun yritin rakentaa siitä sen 

[peli]mallin. Yritin piirtää mind mapeja ja kaavoja. Välissä aina juttelin niiden 

asiantuntijoiden kanssa että menikö tää nyt yhtään oikein ja koitin tutkailla heidän 

ilmeistään sitä. (H4) 

 

Käännettäessä tiedettä ja tietoa kansankielelle tarvitaan ammattitaitoisia tiedeviestijöitä, 

sillä tieteen popularisointi ei ole aina suoraviivaisen helppoa. Tiedon kääntäminen 

yleistajuiseksi opetuspeliksi on haastateltavien mukaan sitä vaikeampaa, mitä vieraampi 

substanssi on pelitiimille ja mitä laajempi oppimateriaali opetuspeliin halutaan 

sisällyttää. 

 

Substanssin pääasiallisessa keräysvastuussa on pelitiimistä yksi työntekijä, joka kokoaa 

opetuspelin tietoaineksen yhteen. Varsinainen opetuspelisuunnittelu ja pelin ideoiminen 

on kuitenkin tiivistä tiimityötä, jossa pulmia ratkotaan yhdessä. Kommunikoiminen 

vaatii yhteistä kieltä ja yhteisymmärrykseen pääsemistä, vaikka pelikehittäjien ja 

opetuspelin substanssiasiantuntijoiden kokemus ja ala ovat erilaisia. Molemmat 

tähtäävät hyvään opetussisältöön, mutta eri näkökulmista, mikä voi aiheuttaa eripuraa. 
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Tässä yksi pelisuunnittelijan kertoma esimerkki tilanteesta, jonka hän koki opettajien 

kanssa opetuspelin suunnittelupalaverissa: 

 

Mä haastoin ja kysyin aika suoraan asioita [asiantuntijalta]. Että entäpä jos meillä 

olisikin enemmän vastausvaihtoehtoja ja lähdetään tekemään tätä näin että saatais 

pelin vaikeustasoa muutettua. Ja he [asiantuntijat] kokivat, että se on niinku hyökkäys 

heidän ammattitaitoaan vastaan. He eivät ole välttämättä tottuneet siihen, koska ovat 

työpaikoillaan pomoja, että heidän tarvisi koskaan perustella päätöksiään. (H5) 

 

Esimerkki osoittaa, että kahden maailman kohtaaminen ei aina mene toivotusti. 

Tilanteessa opettaja on ehkä kokenut, että pelisuunnittelija astuu liiaksi hänen 

substanssiosaamisen ja pedagogisten taitojen tontille. Pelisuunnittelija on kuitenkin ollu 

tilanteessa viestinviejän asemassa, joka etsii tiedon esittämisen rajoja, eikä ole ollut 

varsinainen uhka. Aineiston perusteella suunnitteluvaiheessa sattuu ristiriitoja 

henkilöiden välillä useammin, mikäli opetuspelin rakentamiseen otetaan avuksi 

projektista irrallinen substanssiasiantuntija, jolla ei ole kokemusta pelikehittämisestä. 

Haastatteluaineisto osoittaa, että varsinkin kapean sektorin substanssiasiantuntijan 

ymmärtämiseen tarvitaan pitkäjänteisyyttä: 

 

Meillä lead artist totesi, että hän ei halua olla enää mukana näissä [asiantuntijan ja 

pelitiimin yhteisissä] palavereissa, koska sillä alkoi humista niin pahasti päässä sen 

[asiantuntijan] jutut. Niillä [asiantuntijoilla] kun välillä lähtee vähän lapasesta, kun ne 

innostuu selittään asioita ja kun eka dia on täynnä vaikeita yhtälöitä ja kaavoja… (H7) 

 

 

7.6 Populaari tieto pallotellen pelirakenteeseen 

 

Tutkimusaineiston perusteella helpoin opetuspelin substanssi on matemaattista 

tietoainesta, joita voi kyseenalaistaa universaalisti vain vähän. Haasteita syntyy, kun 

tällaista ainesta yritetään taivuttaa muuksi kuin matemaattiseksi peliksi tai muuksi kuin 

toistoon perustuvaksi peliksi. 

 

Kaikki mitä me yritetään tehdä kaavojen mukaan, niin voi sanoa jo suoraan, että se 

tulee epäonnistumaan. Hyvän pelin tekeminen on taiteen laji, jossa toimiva tiimi on 

kaikki kaikessa. (H7) 

 

Haastateltavat arvioivat, että uskonnolliset tai maailmankatsomukselliset aiheet voisivat 

olla mielenkiintoisia kääntää tarinallisiksi opetuspeliksi. Toisaalta, tällaisten pelien 

tekemiseen toisi lisähaastetta jos peli täytyisi tehdä kansainvälisille markkinoille. 

Voimakkaat kulttuurierot antavat mahdollisuuden tehdä samasta asiasta erilaisia 

tulkintoja ja tuottaa epämieluisia mielikuvia, kun opetuspelien käyttöpaikoissa kieli ja 

ympäristö eivät ole samoja. 

 

Pelin raakaidean synnyttyä, tarvittavaa substanssia aletaan muotoilla peliin sopivaksi. 

Monet tiimit suosivat ryhmätyötä pelin kehittämisessä. Tiimille tutuksi tulleesta 

kohdeilmiöstä ja substanssista nostetaan vähitellen opetettavia asioita esiin, jotka 

sovitetaan peliin. Opetettavat asiat saatetaan muotoilla ydinteemoiksi, joiden ympärille 
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lisätään vähitellen kerroksia. Tiedon pallotteleminen pelirakenteeseen on vahvasti 

vuoropuheluun perustuva prosessi (H4). 

 

Pari haastateltavaa huomioi, että opetuspelin päätavoitteiden kannattaa olla selkeitä. 

Niitä säätelevät muun muassa käytössä olevat resurssit. Esimerkiksi ideoiduista 30:sta 

asiasta voidaan toteuttaa lopulta vain viisi asiaa mielenkiintoisesti, että se ei rajoita tai 

heikennä tietosisältöä. Mutta jos siihen pitää vielä saada ne 25 muutakin, niin 

joudutaan tekemään kompromisseja, eikä lopputulos ole kiinnostava (H3). 

 

Haastateltavista pelistudioista kaksi kertoo tekevänsä opetuspelejä peruskouluihin, 

jolloin pelien oppisisältö tukeutuu suoraan opetussuunnitelmaan. Mikäli tiimissä ei ole 

opetussuunnitelman tuntevaa asiantuntijaa, sellainen ostetaan freelance-työnä. 

Asiantuntijat voivat listata yksittäisiä opetettavia asioita tai muotoilla vaikkapa 

kysymyksiksi, joihin pelaajan tulisi saada pelin edetessä vastauksia. 

 

Kun tietoa jalostetaan pelirakenteeseen, sen pohjalla voi olla pelikenttä, jonka sisälle 

halutaan ”upottaa” sopiva määrä oppimateriaalia. Yhdessä pelikentässä opetetaan 

tyypillisesti yhtä asiaa, jolloin substanssia ikään kuin lajitellaan erilaisten teemojen ja 

otsikoiden alle. Toisessa pelitiimissä suunnittelua avataan tapahtumapaikkojen kautta: 

Jos meillä on paikka, niin siellä pitää olla mielekästä tekemistä. Paikka ilman funktiota 

on turha. Ja me käytetään silloin euroja ihan turhaan (H4). 

 

Viiden haastatteluaineistossa käsitellyn esimerkkipelin välillä on eroja siinä, toistuuko 

pelissä oleva substanssi joka pelikerralla samoin tai onko pelikokemus joka kerta 

yksilöllinen. Osa haastateltavista uskoi, että tietosisältöä varioimalla pelin käyttöikää 

voidaan pidentää, sillä jos pelissä tulee aina samat asiat eteen, eihän sitä jaksa pelata 

kovin monesti (H1). 

 

Aineiston perusteella substanssitiedon piilottamisessa ja näkymisessä on eroja riippuen 

peliprojektin maksajasta. Jos opetuspelin substanssitietoa käsitellään yhdessä pelin 

rahoittajan kanssa, oppimateriaalia piilotetaan pelin sisälle enemmän. Substanssitieto on 

vastaavasti näkyvämmin esillä, mikäli opetuspeli kehitetään pelistudion omista 

lähtökohdista. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pelin rahoittaja ”luottaa”, että pelissä ovat 

kaikki tarvittavat ainekset, sillä he ovat osallistuneet pelin kehittämiseen. 

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa maksajan roolissa ovat opettajat ja lasten vanhemmat, 

jotka puolestaan eivät voi olla varmoja tuotteen luotettavuudesta, sillä he eivät ole olleet 

tekoprosessissa mukana. 

 

Me yritettiin piilottaa opetettavaa aihetta ja keksiä kentille hauskat nimet, mutta se vain 

häiritsi: opettajat eivät tienneet mikä se opetettava aihe on. Myös vanhemmat koki sen 

niin, että heidän pitää tietää mitä ne lapset siinä kentässä oppii. (H5) 

 

Mielestäni tämä antaa viitteitä siitä, että pelifirmojen lähdekritiikkiin ja tarkoitusperiin 

ei välttämättä vielä täysin luoteta. Julkaisijan luotettavuutta voi verrata esimerkiksi 

siihen, että jos sama tieteellinen artikkeli julkaistaan ilman lähdeviitteitä juorulehdessä 

sekä julkisen palvelun uutissivustolla, niin luultavasti juorulehden uskottavuutta 

kyseenalaistetaan paljon enemmän kuin julkisen palveluntuottajan artikkelia.  
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Tähän viitaten tulkitsen, että yhteiskunnassa arvostetaan pelifirmoja lähinnä 

viihteellisten tuotteiden julkaisijoina. Opetuspelit ovat sen verran tuore ilmiö, että 

pelifirmojen rooli tieteen ja faktojen julkaisijana kaipaavat taakseen uskottavuutta sekä 

perusteluja. Ehkäpä siksi vanhemmat vaativat, että opetuspelistä näkee mitä peli opettaa 

ja onko opetettava aines luotettavaa ja turvallista.  

 

Toisaalta, riippuen substanssista, kaikkien opetuspelien tehtävä ei ole opettaa tarkkaa 

faktatietoa, vaan esimerkiksi saada pelaaja kiinnostumaan jostakin kohdeilmiöstä tai 

opettaa vaikkapa ongelmanratkaisutaitoja. 

 

Mielummin niin, että ne asiat on todella yksinkertaistettuja ja osassa jopa todella 

väärin, kunhan peli kokonaisuudessaan motivoi pelaajia kiinnostumaan siitä 

aiheesta.(H3) 

 

Haastateltavat vertaavat opetuspelin tietoaineksen muovaamista esimerkiksi kaavojen 

muodostamiseen, legopalikoilla leikkimiseen ja talon rakentamiseen. Tiedon louhiminen 

voi olla sitä monimutkaisempaa, mitä laajempi ja kompleksisempi aineisto on kyseessä. 

Toisaalta monimutkaisista ilmiöistäkin voi olla helppoa muodostaa syy-seuraus -suhteita 

ja ne voidaan konstruoida sellaseen muotoon, että niistä saa pelin tarkkuudella kiinni 

(H4).  

 

Haastatteluaineiston perusteella omia pelejä kehittävien peliyhtiöiden malli näyttäsi 

olevan, että ensimmäisen oman pelin valmistuttua sen rakennetta hyödynnetään toisen 

substanssin tai esimerkiksi ikäryhmän opettamisessa. Eli vaikkapa matematiikkaa 

opettavan pelin runko voidaan monistaa äidinkieltä opettavan pelin pohjaksi.  Myös 

asiakkaille tilauspelejä tuottavat tiimit pyrkivät etsimään peliensä pohjalle runkoja, jotta 

tekeminen olisi kustannustehokkaampaa ja tulevat projektit nopeampia. On myös 

huomioitava, että tällä hetkellä kukaan ei myy valmista opetuspelimoottoria (H5).  

 

 

7.7 Viihdepelin kehitysaskelmia päinvastaiseen suuntaan 

 

Kysyin haastateltavilta, millaisia pelimäisiä askelmia opetuspelin kehittämisessä he 

tunnistavat ja poikkeavatko askelmat fiktiivisen viihdepelin rakentamisesta. Jokaisessa 

tiimissä opetuspelin suunnittelun vaiheet ovat yksilöllisiä, mutta haastateltavat 

tunnistavat toistuvuuden työprosesseissaan. Suurin osa päätyy pohdinnoissaan siihen, 

että askelmat ovat viihteellisessä ja faktalähtöisessä pelinrakennusmuodoissa samat, 

mutta askelmien järjestykset vaihtelevat. 

 

Opetuspelin tekeminen on haastateltavien mukaan fiktiivistä viihdepeliä haastavampaa, 

koska opetuspeli tuo alussa enemmän valmiita rajoitteita. Määritelmien vuoksi 

maailmojen, hahmojen ja konfliktien rakentamisessa ei voi käyttää vapaasti luovuutta. 

Aineiston perusteella tämä on myös opetuspelin ja viihdepelin suunnittelussa 

merkittävin eroavaisuus. Opetuspelisuunnittelussa pelihahmojen motiivit ja 

maailmankuva löytyvät substanssista itsestään ja kerätystä tietomassasta. Viihdepelien 

tematiikka on puolestaan vapaamuotoista, jolloin ympäristöjen ja hahmojen luomista 

eivät ohjaa valmiit säännöt. Fiktiivisessä viihdepeleissä pelisuunnittelijan täytyy luoda 
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hahmoille motiiveja ja ympäristöjä joissa toimia, niin opetuspeleissä motiivit ovat jo 

valmiina. Prosessi on päinvastainen. 

 

Viihdepelien tekeminen ilman opetussuunnitelmaa on paljon yksinkertaisempaa, koska 

tekeminen on vapaata. Suurin haaste tulee siitä, että kun meillä on jo valmiiksi annettu 

jo ne kaavat ja tehtävät, että miten niistä tehdään hauskempaa. (H5) 

 

Valmiiden tehtävien lisäksi opetuspelien tekemistä ohjaavat esimerkiksi tiimin luomat 

designperiaatteet ja arvot. Aineiston perusteella opetuspelin suunnittelua ohjaavat 

kaikkiaan seuraavat rajoitteet: 

 

 pelaajan täytyy lähtökohtaisesti oppia jotakin pelistä 

 peliympäristön ja rekvisiitan todenperäisyyttä ja fantasiaa ei saa sekoittaa 

 aidon representoiminen ja sen yhdistäminen fiktiivisiin elementteihin 

 substanssista nousevat valmiit kaavat ja tehtävät 

 konflikteissa oikeiden vastausten rajallisuus 

 tietoaines määrittelee ennakkoon konfliktien tai pelin lopputuloksen 

 kasvatuksellisten ja pedagogisten periaatteiden noudattaminen 

 moraalin ja arvojen noudattaminen 

 kohderyhmän mieltymykset ja trendit 

 pelaajan tiedollinen ja pelitaidollinen osaamistaso 

 opetussuunnitelma 

 opetuspelin arviointi ja vaikuttavuus on muita medioita haastavampaa 

 tuotantoresurssit ovat usein pienemmät kuin tavoitteet 

 tilaaja tai asiakas ei tiedä mikä on opetuspeli 

 

Jokainen haastateltava myös koki, että tekijöiden innostuminen oppimispelin sisällöstä 

helpottaa oivaltaviin popularisointiratkaisuihin ja auttaa kehittämään 

mielenkiintoisempia oppimispelejä. Innostus tarttuu. Myös asiastaan innostuneen 

substanssiasiantuntijan ja hänen suullisesti kertomastaan tiedosta saattaa muodostua 

kiinnostavaa pelisisältöä. Aineistosta tekemäni tulkinnan mukaan, asiantuntijan 

popularisointitaidoilla, viihdyttävyydellä ja tarinallistamisen taidoilla on merkitystä 

opetuspelien suunnittelussa, vaikka haastateltavat eivät sitä suoraan sanokaan. 

 

Kun sä käännät universaalit kiinnostavuudet esiin, ilmaiset ittees mielenkiintosella 

tavalla, niin se kyllä näkyy työn jäljessä. (H7) 

 

Kaikki haastatelluista pelistudioista käyttävät pelikehittämisessä iterointia työkalunaan, 

johon kuuluu silmukkamaista ideoiden kokeilua, vuoropuhelua eri toimijoiden kesken ja 

tehdyn testaamista yhä uudelleen. Iterointi tapahtuu lompakon ja aikataulujen ehdoilla. 

 

Kun peli on siinä vaiheessa, että sitä uskaltaa näyttää muille, siitä kerätään palautetta 

ja iteroidaan niin kauan ku aika tai rahat on loppu. (H4) 
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7.8 Tiedon visualisoiminen 

 

Opetuspelit ovat audiovisuaalista mediaa. Tiedon visualisoimisessa peliksi, hahmoiksi, 

esineiksi ja ympäristöiksi, täytyy representoimisessa huomioida kohdeyleisö. 

Suunnittelijat miettivät, mikä on pelaajien taidoille sopivaa, mutta samalla he miettivät 

myös moraalisia ja kasvatuksellisia näkökulmia. Esimerkiksi vaikka kissan tai muun 

eläimen voi mallintaa tai representoida hyvin monella tavalla lapsille suunnattuun 

opetuspeliin. 

 

Kuvien pitää olla selkeitä. Jos piirtää pingviinin, on tärkeää miettiä millainen se 

oikeasti on. Se ei pidä olla sellainen jäätelöpingviinikään, koska se esittää 

vääränlaista.(H6) 

 

Pelitiimien tehdessään tiedosta raakavalintoja ja suoristaessaan mutkia, ongelmaksi voi 

muodostua esimerkiksi stereotyyppisten asetelmien tuottaminen (H4). Peliin mallinnetut 

kuvat voivat vahvistaa olemassa olevia rooleja tai vääristää asioita.  Varsinkin laajan 

substanssiaineiston käsittelyssä pelitiimit miettivät, että mitä haluavat painottaa, 

millaisia asioita nostetaan esiin ja millaisen kokonaiskuvan se tuo kohdeilmiöstä. 

Jokaisessa tähän tutkielmaan osallistuneessa tiimissä kerrotaan, että peliin 

visualisoitavia ratkaisuja pilkotaan joskus hyvin yksityiskohtaisesti, kuten seuraava 

esimerkki osoittaa: 

 

Olin laittanu peliin läski-sanan tai jonkun vastaavan. Ja sit siitä keskusteltiin, että ei 

tällasta voi laittaa, koska se ei ole kovin luovaa tai hauskaakaan. (H1) 

 

Aineiston perusteella pelisuunnittelijat haluavat vaikuttaa opetuspeleillä lasten ja 

nuorten maailmankuvaan rakentavasti. Läpi pelisuunnittelun vallitsevat arvot ovat aika 

ajoin esillä, joita joudutaan punnitsemaan. Arvovalintoja haastateltaville on tullut 

esimerkiksi mietittäessä voiko intiaania, joka näyttää stereotyyppisellä tavalla natiivilta 

amerikkalaiselta, laittaa opetuspeliin ilman että asia on loukkaava. Toinen haastateltava 

puolestaan kertoo peliin mallinnetun auton olleen animaattoreiden ensimmäisissä 

versioissa vanha ja savuttava diesel-kone, mikä näytti hauskalta, mutta myöhemmin 

tiimi päätyi muuttamaan sen sähköautoksi, sillä hahmon ei haluttu saastuttavan luontoa. 

 

Vaikka opetuspelien päätarkoitus olisikin opettaa rajattua substanssia, syöttävät ne 

pelaajille samalla myös pelitekijöiden ideologioita ja maailmankuvaa. Lienee haastavaa 

tehdä täysin kulttuuri- tai arvovapaata opetuspeliä siten, että se olisi yhtä aikaa myös 

viihdyttävää.  

 

Jos tekovaiheessa vastaan tulee jotakin sellaista, että tämä voi olla jonkun mielestä 

loukkaavaa, niin mieluummin ei laiteta sitä ollenkaan ja jotakin muuta tilalle. (H6) 

 

Varsin omia opetuspelejä tekevät peliyhtiöt pyrkivät kansainväliseen pelilevitykseen, 

sillä Suomessa opetuspelimarkkinat ovat pienet.  Kansainvälisyys vaatii tarkkaa 

perehtymistä pelaajaryhmien kulttuuritaustoihin. Aineiston perusteella opetuspelin 

suunnitteluvaiheessa on mietittävä, onko pelin lokalisoiminen Suomen ulkopuolelle 

mahdollista. Jos on, niin peliin sisällytettävät asiat ja symbolit täytyy olla universaalisti 

neutraaleja. Toisaalta tilanne on samankaltainen aina, kun tehdään opetuspeliä 



61 

 

 

useammalle kohderyhmälle. Tiukoista, mustavalkoisista mielipiteistä joudutaan 

luopumaan. 

 

Toisaalta myös tekijätiimin taidot ja käytettävissä olevat resurssit ohjaavat sitä, 

pystyykö jonkin esineen tai asian piirtämään tai animoimaan järkevässä ajassa 

suhteutettuna kokonaisprojektiin. Resurssit täytyy käyttää tosi fiksusti (H7). 

Pelikokemusta ei kuitenkaan pysty ennustamaan täysin, joten ristiriitaa aiheuttaa, että 

pelaajat eivät välttämättä edes kiinnitä kaikkiin niihin pelissä oleviin seikkoihin 

huomiota, joihin pelisuunnittelijat itse panostavat. Kuten yksi haastateltavista toteaa: 

vanhemmat poimivat pelistä niitä epämääräisyyksiä, kuten että joku kuva viittaa johonki 

ihan väärään asiaan. Eivät ne lapset sitä tee. (H1). 

 

 

7.9 Irti tiukoista sukupuolirooleista 

 

Tutkielman yhtenä kiinnostuksen kohteena ovat opetuspelihahmot tiedon 

yleistajuistamisen keinona. Useimmissa tässä tutkielmassa mukana olevissa 

opetuspeleissä pelihahmoilla pyritään herättämään pelaajassa säälin tai samaistumisen 

tunteita. Kolmessa opetuspelissä pelaajalle kerrotaan, että hahmo ei selviä eteen 

tulevista pelikonflikteista ilman pelaajan apua. Lähtökohtaisesti pelaajalla on siten 

sellaisia taitoja, joista on hyötyä pelihahmolle. 

 

Neljästä esimerkkipelistä kahdessa on pelaajan itse hallitsemat pelihahmot. Kahdessa 

opetuspelissä liikuteltavia pelihahmoja ei ole. Kahdessa opetuspelissä avatar-hahmot 

ovat sukupuoleltaan neutraaleja, eli joiden sukupuolta ei voi selkeästi erottaa. Yhden 

pelin avatar-hahmoissa on sekä naisia että miehiä ja yhdessä pelissä pelaaja voi itse 

valita vaatteiden, asujen ja ominaisuuksien kautta pelihahmolleen sukupuoli-

identiteetin. Ominaisuuksissa on niin feminiinisiä, maskuliinisia kuin neutraaleja 

vaihtoehtoja. Aineiston perusteella voi päätellä, että pelistudiot ovat tehneet valinnan 

sukupuolten välillä tasaisesti tai siten, että sukupuolisuus ei korostu.  

 

Yritetään olla luontaisesti vilpittömän tarkkoja, että ei lähdetä vääntämään hahmoja 

ainakaan väkisin. Paljon tulee varmasti puhtaasti orgaanisesti ja sitten vain 

ääritapauksissa on käyty keskusteluja, että pitäskö tätä muuttaa. (H4) 

 

Kysyin myös haastateltavilta itseltään, miten he ovat kiinnittäneet pelejä 

suunnitellessaan huomiota pelihahmojen sukupuolirooleihin. Viidestä pelistudiota neljä 

kertoi kiinnittäneensä asiaan huomiota ja kertoivat haluavansa murtaa osittain 

alleviivaavia tai stereotyyppisiä sukupuolirooleja. Yhden pelistudion näkemys 

sukupuolirooleista jäi haastattelun aikana epäselväksi. 

 

Jos äiti tekee jotakin, niin käytännössä isälle pitää olla samat jutut: Jos äiti leipoo, 

myös isä leipoo. (H1) 

 

Mikäli pelisuunnittelijat ovat päätyneet peleissä selkeästi feminiiniseen tai 

maskuliiniseen hahmoon, haastateltavat perustelevat valintojaan erilaisiin syihin 

vedoten: kaksi haastateltavaa kertoo, että opetuspelejä varten tehdyistä 
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käyttäjätutkimuksista on noussut esiin tyttöjen ja poikien välisiä mieltymyseroja, joiden 

pohjalta on tehty raakoja valintoja myös hahmojen ominaisuuksiin. Kyselyiden avulla 

pelistudiot ovat myöskin halunneet haarukoida eräänlaisen keskivertolapsen 

mieltymykset. Mies- tai naissukupuoliroolin valinnan syynä on siten voinut olla pelien 

kohderyhmä. 

 

Kohderyhmällä on aika voimakkaat mielipiteet toisesta sukupuolesta. Pojat eivät 

missään mielessä ala tyttöjen leikkejä leikkimään ja tytöt kuitenkin voi. Sen vuoksi on 

lähdetty hakemaan hahmoa, joka on vähän sukupuoleton, mutta ei missään mielessä 

tyttömäinen. (H5) 

 

Tehtiin ihan tietoinen valinta, että se [hahmo] on naishenkilö. Haluttiin, että myös 

tyttöjen on helpompi ottaa se peli. Toki se on tietyllä tavalla yleistämistä.(H3) 

 

Vaikka varsinaisten pelihahmojen sukupuolijakauma on tasainen, mielestäni pelien 

muussa graafisissa toteutuksissa ja mallinnuksissa sukupuolisuutta olisi voinut rikkoa 

enemmänkin. Esimerkiksi metsäalaa opettavan pelin alussa oleva hahmo on toki nainen, 

mikä on vastoin alan yleistä sukupuolijakaumaa, mutta toisessa pelikohtauksessa 

halonhakkaajaksi on mallinnettu stereotyyppisesti flanellipaitaan pukeutunut 

risapartainen kirvesmies. Asetelma miehen ja naisen välillä olisi voinut olla myös 

päinvastainen.  

 

 

7.10 Kevyt tarina antaa motiivin 

 

Tutkimusaineiston perusteella tarinoita hyödynnetään tiedon popularisoimisen keinona 

opetuspeleissä vain vähän. Empiirisen pelikokemuksen perusteella tässä tutkielmassa 

käsiteltävistä opetuspeleistä on erotettavissa draaman kaaren mukaisesti alku, 

keskikohta ja loppu, mutta tätä vahvempaa tarinointia on vain löyhästi. Tämän 

tutkielman pelejä ei voi kuvailla tarinallisiksi, sillä vain yhdessä pelissä on voimakas 

tarinallinen ote ja muissa taustatarinaa hyödynnetään vain kevyesti. 

 

Kysyin myös haastateltavilta, mikä heidän mielestään on tarinan rooli heidän itse 

suunnittelemissa esimerkkipeleissä. Suurin osa haastateltavista määritteli opetuspelin 

tarinan kirjoitetuksi tekstiksi ruudulla tai pelihahmojen puhekuplissa ja inforuuduissa. 

Haastateltavat myös kohdistivat tarinallisuudesta kertoessaan huomion pelin alussa 

olevaan alkuintroon tai selitykseen, että miksi pelaaja on joutunut pelissä 

alkuasetelmaan. Pelin alkuintrolla kerrotaan pelaajalle motiivi pelaamiseen: miksi hän 

tai pelihahmo joutuu ratkomaan edessä olevia pulmia ja konflikteja. Useimmat 

haastateltavat pitivät tätä riittävänä tarinallisuutena. Kaksi haastateltavaa seitsemästä 

suhtautuu tarinallisuuteen niin, että pelaaja itse luo tarinan pelin edetessä. 

 

On yksittäisiä tapahtumia, joihin pitää reagoida, mutta tarina ei ole vahvassa 

roolissa.(H3) 

 

Aineisto osoittaa, että mikäli opetuspeliin on rakennettu tarina, se on syntynyt 

opetuspeliprojektin alkuvaiheessa. Tästä tarinasta on puolestaan johdettu peliin lisää 
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toimintoja ja toiminnallisuutta. Tilauspeleissä se saattaa olla asiakkaan antama 

lähtökohta pelin tekemiselle. Kaikissa tässä tutkielmassa mukana olevissa 

opetuspeleissä pelitarinaan ei edes ole mitään sen kummempaa käsikirjoitusta (H4).  

 

Vaikka opetuspelisuunnittelijat eivät koe tarinan hyödyntämistä välttämättömäksi, 

mielestäni tarinan kaavaa voi pitää yhtenä lasten opetuspelin kehittämisen työkaluna. 

Muutama haastateltava toteaa, että opetuspelin suunnitteluvaiheessa peli on voinut olla 

tarinallinen, mutta lopulliseen versioon tarinan roolia on laimennettu ja häivytetty, sillä 

testien perusteella lapset eivät ole jaksaneet keskittyä pitkiin alkuintroihin tai tekstien 

lukemiseen tai seuraamaan hahmojen puhekuplia. Aineistosta ei kuitenkaan selviä, onko 

tarinallisuutta näissä tapauksissa lievennetty ainoastaan koska esimerkiksi ruudulle 

ilmestyvät infotekstit on koettu raskaaksi vai onko peleissä ollut myös esimerkiksi 

tarinamuotoisia animaatioita tai puhetta, joita on poistettu. Epäselväksi siis jää, onko 

tarinoita häivytetty, koska tarinoiden havainnollistamistavat eivät ole miellyttäneet 

pelaajia vai ovatko pelaajat ja pelistudiot kokeneet varsinaisten tarinoiden sisällöt 

vähemmän kiinnostaviksi. 

 

Idea oli, että se olis ollu vähän enemmän tarinapohjainen. Mua olis itteeni kiinnostanut 

se enemmänkin, mutta mitä enemmän sitä on ollu, niin sitä vähemmän se on 

kiinnostanut. Ei se noita lapsia motivoi. (H5) 

 

Pelin, hahmojen ja maailmojen luominen lähti siitä, että meillä oli se tarina, mutta se ei 

niin paljon lapsia tuntunut kiinnostavan, mikä on sitten ollut vähän yllättävää. (H1) 

 

Yli puolet haastateltavista puhui opetuspelien yhteydessä tiedon pelillistämisestä tai 

tarinallistamisesta. Kaikki haastateltavat yhtä lukuun ottamatta suhtautuivat molempiin 

termeihin myönteisesti ja kuvailivat näillä termeillä opetuspelin rakentamista. Aineiston 

perusteella pelisuunnittelijat uskovat, että pelillistäminen on hyvä keino muuntaa 

puuduttava oppimateriaali viihdyttävämmäksi tuomalla joukkoon pelimäisiä 

elementtejä. Aineistosta poikkeava yksi haastateltava mainitsi erikseen välttelevänsä 

pelillistämisen tai tarinallistamisen termejä, sillä ne viittaavat hänen mielestään 

oppimateriaalin keinotekoiseen muuttamiseen, jolloin tuloksena ei voi olla kovin 

onnistunut opetuspeli. Hänen mukaan opetuspelin lähtökohtana täytyy olla alusta asti 

pelimäinen rakenne, samoin kuin viihdepelissä. 

 

Aineiston perusteella opetuspeleissä käytetään kevyttä taustatarinaa keinona tuoda 

faktaa ja opetettavaa sisältöä lähemmäksi pelaajaa. Useimmiten varsinainen substanssi 

jää pelissä eriytettyihin lokeroihin. Tämä tarkoittaa, että tarkastelun kohteena olleissa 

opetuspeleissä tietoa on pelillistetty eli tuotu faktan joukkoon pelillisiä elementtejä. 

Faktan esittämismuodossa on suuria eroja. Osassa fakta on pitkä tekstiselostus, toisaalla 

taas fakta on pyritty tiivistämään muutamaksi ydinlauseeksi ja osassa vinkki välitetään 

pelaajalle audiomateriaalina. 

 

Ainoastaan yhdessä opetuspelissä on hyödynnetty pelaajaverkostoja: pelaajan täytyy 

ottaa valokuva aidosta puusta ja saada muilta pelaajilta hyväksyntämerkintä, jotta puu 

on aito ja se voidaan kaataa. Pelillä haetaan yhteisöllisyyttä samaa peliä pelaavien 

kesken. Muissa opetuspeleissä pelaajaverkostoja ei hyödynnetä. 
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7.11 Positiivista epäonnistumista 

 

 

Se pelitapahtuma itsessään ei ole sellanen, että sä pelaat jonku radan läpi ja sitten tulee 

joku opetettava infopläjäys, vaan kaikki se informaatio on nivottu pelimekanismiin. 

Pelaaja tekee ite ja alkaa sen jälkeen hoksata. (H7) 

 

Kaikki haastateltavat korostavat, että lapsille suunnatuissa opetuspeleissä on tärkeää 

motivoida pelaajia kannustavan oppimisen kautta kiinnostumaan pelien substanssista. 

Neljä opetuspeliä on tekijöidensä mukaan positiivisesti eteenpäin vieviä ja oppimaan 

kannustava – silloinkin, kun pelaaja tekee virheitä. Neljässä opetuspelissä pelaaja 

pääsee pelityylistään riippumatta aina pelissä maaliin, eli pelissä ikään kuin voittaa joka 

kerta.  

 

Pelaajalle ei saa tulla sellanen olo että oot ihan surkee. (H6) 

 

Kaikki on positiivista ja rangaistus sitten vähemmän positiivista. - - Koko ajan tuntuu 

siltä, että hei, nyt mä saavutin jotakin ja pääsin eteenpäin. (H3) 

 

Aineiston analyysin pohjalta opetuspelien opetusmetodeina käytetään toistoa, tutkivaa 

oppimista ja rankaisemista. Neljästä opetuspelistä kahden pelin tehtävät perustuvat 

rauhalliseen tutkimiseen ja ilmiön tarkastelemiseen. Näitä pelejä ei voi myöskään 

hävitä, mutta heikommilla pelisuorituksilla peli etenee hitaammin. Kahden pelin 

tehtävät perustuvat vahvaan toistamiseen, joista yksi peli perustaa oppimisen 

rankaisevuuteen, sillä peliä ei voi koskaan voittaa.  

 

Konfliktien ratkaisemiseen opetuspeleissä kannustetaan muun muassa pisteillä, 

välipalkinnoilla tai pelihahmon uusilla ominaisuuksilla. Kultakolikoita kerätään 

kolmessa opetuspelissä neljästä. Pelaamisesta ja pelissä etenemisestä pyritään tekemään 

merkityksellistä itsessään siten, että pelkästään maaliin pääseminen ja kaikkien eteen 

heitettyjen konfliktien ratkaiseminen palkitsee pelaajaa. 

 

Opetuspelissä vääriä vastauksia ei hierota pelaajan naamaan yhtä pahasti kuin 

viihdepeleissä (H4). Niitä lievennetään, jotta pelaaminen olisi viihdyttävää. Yksi 

haastateltavista toteaa, että erillisen pelihahmon kautta epäonnistumiset saadaan 

ulkoistettua pelihahmon vastoinkäymisiksi, jolloin mahdollisesti negatiiviseksi koetut 

pelivirheet voivat tuntua pelaajasta lievemmiltä. 

 

Yksi haastateltavista nosti esiin aikaisemman opetuspelituotantonsa, jossa pelaajalle 

väärästä vastauksesta annettavaa palautetta oli lievennetty siten, että kun pelaaja vastaa 

väärin, pelihahmo nauraa nyrpeän ilmeen sijaan. Tällaiseen palautteeseen voi suhtautua 

myös ristiriitaisesti, sillä kuten kyseistä peliä suunnittelemassa ollut haastateltava toteaa, 

toisen väärälle vastaukselle nauramista pidetään länsimaalaisessa koulukulttuurissa 

epäsovinnaisena. Pelitiimi oli kuitenkin haastateltavan mukaan päätynyt nauruun 

hyväntahtoisena reaktiona, jonka tarkoitus on ilmaista pelaajalle kepeästi, että hups, 

menipä väärin. Kokeilepa uudelleen (H4). 
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Esimerkkipelien ja haastatteluaineiston perusteella pelaajalle vinkataan virheistä 

opetuspeleissä näin: 

 

 hahmo reagoi negatiivisilla ilmeillä/äänillä 

 hahmo kannustaa yrittämään uudelleen 

 pelimaailman tunnelma/väritys muuttuu 

 vaikeustaso helpottuu 

 peli etenee hitaammin 

 kokonaispisteitä vähennetään tai pisteitä saa vähemmän kuin hyvin pelaamalla 

 peli alkaa alusta toistuvien virheiden jälkeen 

 

Virheet eivät haittaa sun pelaamista, mutta ei edistäkään sitä: sä joudut vaikka 

odottamaan jotain tunnin. Pelaaja pelaa silloin paremmin, jos arvostaa omaa aikaa ja 

haluaa päästä siinä pelissä eteenpäin.(H3) 

 

Jos me käytetään peliä mediana, niin meidän on pakko olla hieman provokatiivisia ja 

kärjistää, koska se on ainut keino saada se tehovaikutus heti. (H4) 

 

Oikeista vastauksista ja toivotulla tavalla pelaamisesta pelaajalle ilmoitetaan muun 

muassa siten, että pelihahmo reagoi positiivisilla ilmeillä tai äänillä, pelimaailman 

tunnelma tai väritys muuttuu, pelitaso vaikeutuu, pelistä saa suhteessa enemmän pisteitä 

tai muita palkintoja tai peli etenee seuraavalle tasolle nopeammin. Palkintoja voivat olla 

esimerkiksi hahmon keräämät kultakolikot tai tähdet. 

 

Muutama haastateltavaa mainitsee, että vastaavasti virheiden tekeminen ja niistä 

huomauttaminen ei saisi katkaista etenkään pelaamisen flow’ta. Vääristä vastauksista tai 

pelissä opetettavien asioiden vastaisesti pelaaminen pitää kaikkien haastateltavien 

mukaan kuitenkin huomata pelissä, jotta oppimista tapahtuisi. Vain yksi kuudesta 

esimerkkipelistä perustuu täysin epäonnistumisen kautta oppimiseen, sillä kyseinen peli 

on suunniteltu niin, että sitä ei voi koskaan voittaa. Tutkimusaineiston perusteella 

lyhytkestoisissa opetuspeleissä opetusmetodina voidaan käyttää raaempia keinoja, kuin 

mihin esimerkiksi tuore, pehmeisiin metodeihin keskittyvä, opetussuunnitelma pyrkii. 

 

 Jos sä tiedät etukäteen, että sä tuut pärjäämään ja voittamaan sen pelin, niin et sä 

jaksa sitä kovin kauan pelata.  Siinä tasapainoillaan epäonnistumisen pelon lietsonnan 

ja toisaalta voimavaraksi valjastamisen ja eteenpäin kannustavan motivaattorin kanssa. 

(H4) 

 

Haastatteluaineiston perusteella kaikissa tämän tutkielman esimerkkiprojekteissa 

pedagogista näkökulmaa tai osaamista on haettu opetuspeleihin talon ulkopuolisilta 

asiantuntijoilta, mutta käytetyn avun määrä vaihtelee. Jos peliä ei ole tarkoitettu 

oppimateriaaliksi kouluihin, niin pedagoginen puoli on aika kevyt (H3). Usein 

substanssiasiantuntijat toimivat eräänlaisina pedagogisina asiantuntijoina (H4), jolloin 

pelien kasvatustieteellinen näkökulma siirtyy opetuspeliin ”siinä sivussa” tiimien 

yhteispohdintojen -ratkaisujen tuloksena. Pedagogiikkaan ei siten välttämättä edes 

kiinnitetä erityistä huomiota. 
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Ehkä se on vähän tärkeämpää, että pelintekijät osaavat tehdä pelejä ja sitten se muu 

tieto tulee muualta. (H6) 

 

Haastateltavat huomioivat, että erilaisia oppimistapoja mietitään pelien 

suunnitteluvaiheessa. Opettamisen tyylikirjo on liki pelikohtainen, toisinaan jopa 

pelitiimikohtainen. Opetuspelien substanssitietoa voidaan kolkuttaa pelaajan päähän 

aika lailla sormi pystyssä opettaen (H2), jolloin peli perustuu puhtaasti asioiden 

toistamiseen: mitä useammin peliä pelaa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä pelaaja 

muistaa sen sisällöstä. Toisessa pelissä taas voidaan luottaa siihen, että paras 

oppimistulos saadaan kun peli kehitetään tasapainoillen niin tiedon, viihteen kuin 

pedagogiikan näkökulmasta. 

 

Me halutaan kehittää sellaisia opetuspelejä, että lapset eivät tiedä pelaavansa 

opetuspelejä. (H5) 

 

Parissa tiimissä nostettiin tärkeäksi lähtökohdaksi erilaisten pelaajien viihtyminen pelin 

parissa. Pelin haasteet kasvavat sitä mukaan kun oppijakin kasvaa (H4). Haasteita ja 

helpompia tehtäviä sirotellaan pelaajalle vuorotusten niin, että välissä voi olla 

helpompia breezereitä, joista ei aina tarvitse oppia mitään tai jyskyttää sitä peliä 

eteenpäin (H6). 

 

Kahdessa pelissä neljästä pelin haastetasoa pidetään pelaajalle sopivana adaptiivisesti, 

jolloin peli laskee tai nostaa vaikeustasoa (H5) automaattisesti. Peli siis oppii 

pelaajasta. Toisessa tiimissä adaptiivista oppimista halutaan välttää; opetuspelien kentät 

ja sarjat halutaan suunnitella niin huolellisesti, ilman sattumanvaraisuutta, että ei tarvita 

dynaamisia menetelmiä tai algoritmeja, kuten miten nopeasti pelaaja liikuttaa ohjainta 

tai vertaa reaktionopeuden vaikutusta oppimisnopeuteen (H7). Edellä lainattu 

haastateltava kuitenkin korostaa, että vastaavalla pelisuunnittelulla 

oppimiskokemuksesta saadaan jokaiselle yksilöity, olipa kyseessä taitava tai heikompi 

pelaaja. 

 

Tärkeää on myös koukuttaa pelaaja heti pelin alussa. Esimerkiksi alussa olevat helpot 

tehtävät kannustavat pelaajaa onnistumisen tunteella ja dopamiiniannoksella (H4). 

 

Pienet onnistumiset eivät tyydytä pelaajaa pitkään.  Jos puhutaan oppimispuolella 

käytetystä oppimiskäyräajattelusta, niin sama toimii pelipuolella - - haasteen pitäisi 

kasvaa sitä mukaan ku oppijakin kasvaa. Peleissä pitää olla haastetta. (H4) 

 

Useimmissa näissä main stream -hittituotteissa ne ratkaisut on ihan tavattoman 

yksinkertaisia. Ja sit me ajatellaan, että siellä olis taustalla joku tosi monimutkainen 

laskelma-algoritmi. (H7) 

 

Suurimmassa osassa esimerkkipeleistä niiden lopussa tai välissä on pelin suorituksesta 

kertova onnistumistaulu (H6) tai muita graafisia koosteita (H4), joista selviää mitkä 

pelin osa-alueet ovat olleet pelaajan vahvuuksia tai mitkä osiot vaativat jatkossa 

enemmän huomiota. Analyysien näyttäminen tai käyttö riippuu kuitenkin siitä mikä on 

materiaalin ja pelin tehtävä (H4). Neljä haastateltavaa huomioi, että opetuspelien 

kohderyhmälle itselleen, lapsille, koosteilla ei aina ole väliä, mutta ne kiinnostavat 
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lasten opettajia ja vanhempia, jotka tarkkailevat lasten pelaamalla oppimisen 

etenemistä. 

 

 

7.12 Juoksua kultakolikoiden perässä 

 

Jos se oppimispelin rooli on sellainen, että sen pitää olla todella autenttista ja 

äärimmäisen faktapohjaista ja tarkkaa, niin se voi monesti olla se suurin tuska siinä, 

että miten se saadaan toteutettua käytössä olevalla budjetilla. (H4) 

 

Viihteellisissä videopeleissä hahmot juoksevat useimmiten kultakolikoiden perässä. 

Opetuspeleihin keskittyneet pelistudiot voi asettaa samankaltaiseen tilanteeseen, mutta 

aidossa elämässä. Aineiston perusteella rahoitus on valtavan suuri blokki opetuspelien 

kehityksen tiellä ja kustannusseikat nousevat vahvasti esiin kautta koko 

tutkimusaineiston. Haastateltavat toteavat, että pelikehittäjät tietäisivät usein pystyvänsä 

parempiin toteutuksiin, mutta resurssien vuoksi työt on usein jouduttu jättämään kesken.  

 

Tarkasteltaessa opetuspelien suunnittelua taloudellisesta näkökulmasta, aineiston 

perusteella tilauspelien tekeminen koetaan vakaammaksi kuin pelitiimien omien pelien 

tekeminen. Kaikki omia pelejä tekevät kertovat, että pelikehittämiseen sijoitettuja rahoja 

hädin tuskin saadaan takaisin pelin valmistuttua. Opetuspelien tekeminen ei siten ole 

kultakaivos, mikä on vastoin yleistä arvostusta viihdepeliteollisuutta kohtaan. 

Opetuspeliprosessissa varoja menee pelikehittäjille, julkaisijalle ja levittäjälle. 

Pelistudion oman pelin tuotot ovat tiukassa, mikäli pelit elävät esimerkiksi pelkän 

mobiilikaupan varassa. Muutaman euron peliostoja pitäisi tapahtua yhtä paljon kuin 

viihdepelikaupassa, jotta rahaa riittää kaikille tuotantoketjussa oleville. Suomessa 

opetuspelien ostovolyymi on kuitenkin hyvin pientä. Asiakkaan tilaama tilauspeli antaa 

peliprojektille budjetillaan raamit, mikä varmistaa projektin kannattavuuden. 

 

Aineistosta nousee esiin pelisuunnittelijoiden huoli yhteiskunnallisesta rahankäytöstä. 

Haastateltavien mukaan julkista rahaa tulisi suunnata rohkeammin opetuspelien 

kehittämiseen. Opetuspelitilauksia koskevin julkisiin kilpailutuksiin toivotaan reilumpia 

pelisääntöjä. Kahden haastateltavan mukaan yliopiston projekteja ei saisi kääntää 

julkisissa kilpailutuksissa voitokkaiksi vain siksi, että ne ovat halvempia. Kriteereissä 

pitäisi muistaa myös muut osa-alueet, kuten laatu. Haastateltavat toteavat, että 

Suomessa on runsaasti opetuspelikokemusta keränneitä pelistudioita, joiden potentiaalia 

tulisi hyödyntää rohkeammin jaettaessa julkista rahaa. 

 

Aineiston perusteella pelistudiot toivovat yhteiskunnalta, että opetuspelisisältöihin 

luotettaisiin enemmän. Luottamuksen jälkeen tuotantoa voisi syntyä enemmän, jonka 

myötä myös opetuspeleistä tehtyä tutkimustietoa saataisiin runsaammin. 

Tutkimustiedon avulla voitaisiin puolestaan kehittää toimivampia opetussisältöjä. Rahan 

sijoittaminen opetuspeleihin on haastateltavien mukaan toki riski, mutta kuten yksi 

haastateltava toteaa, peruskouluissa on toistumassa 90-luvun tapaus, jolloin kouluihin 

hankittiin tietokonetta, mutta ei sisältöä. Nyt kouluissa on älylaitteita, muttei 

ajanmukaista sisältöä (H3). 
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Haastateltavien mukaan monet myös elävät harhassa, että opetuspelit syntyvät itsestään 

ja ilmaiseksi. Yksi haastateltavista tarkentaa, että kyseinen mielikuva saattaa olla jäänne 

opettajilta, jotka ovat tottuneet kopioimaan oppikirjan sivuja kopiokoneella. Painettuja 

oppikirjoja on aikaisemmin voitu kierrättää vuodesta toiseen, eikä kertaostoksen jälkeen 

niistä ole tarvinnut maksaa esimerkiksi lisenssimaksuja. 

 

Eihän se oppimateriaali vain pompsahtele itsestään niille digitaalisesti älylaitteille. 

(H1) 

 

Tutkimusaineistossa myös oppikirjakustantajat saavat kritiikkiä liian laajasta ja 

hallitsevasta markkina-asemasta. Kustantajat koetaan jopa digitaalisten oppimispelien 

leviämisen tulpaksi. Muutama haastateltava toteaa, että kustantajat ovat nihkeästi 

tarttuneet yhteistyöhön peliyhtiöiden kanssa, eivätkä ole myöskään itse kiinnostuneita 

kehittämään opetuspelejä. Suurin osa peruskouluihin ostettavista opetuspelisisällöistä 

kulkee kuitenkin pitkään alalla toimineiden oppikirjakustantamoiden kautta. 

 

Aineiston perusteella lasten vanhemmilla on laimea ja epäluuloinen asenne opetuspelejä 

kohtaan: vanhemmat eivät luota oppimispelien toimivuuteen. Suomessa 

oppimateriaalien ostaminen lapsille vapaa-ajalla käytettäväksi koetaan vieraaksi. 

Vanhemmat eivät ehkä ole tottuneet ottamaan vastuuta lastensa oppimisesta samalla 

tavalla kuin ulkomailla. Suomessa koulutusjärjestelmän tarjoamaan opetussisältöön, 

menetelmiin ja välineisiin luotetaan esimerkiksi hyvien Pisa-tulosten ja muun 

kansainvälisen menestyksen varjolla. Aineiston perusteella vanhempien halutaan 

ottavan kantaa lastensa oppimisesta ja ottavan selvää muun muassa siitä, mihin koulut ja 

yhteiskunta laittaa rahaa: ovatko ne opetusvälineitä vai sisältöä? Pelisuunnittelijat 

ruotivat samalla myös mediaa, joka kokee helpommaksi uutisoitavaksi iPadien 

hankkimisen kaikille koululaisille kuin sen, että koululaisille tilataan uutta 

opetussisältöä, vaikka jälkimmäisellä pitäisi olla suurempi painoarvo. 

 

Aineiston perusteella usean pelisuunnittelijoiden suhtautuminen fiktiiviseen peliin ja 

opetuspeliin poikkeavat toisistaan: viihdepelit ovat kokemuksen ja elämyksen tuottajia 

ja opetuspelien ensimmäinen tavoite on opettaa jotakin ja vasta toisena tuottaa 

elämyksiä. Tosin päinvastaisuuksiakin aineistosta nousee esiin: kahden haastateltavan 

mukaan opetuspeli pitäisi suunnitella lähtökohtaisesti elämystuotteeksi, jonka 

sivutuotteena tapahtuu oppimista. 

 

Kaikki haastateltavat uskoivat vahvasti siihen, että oppimispelit ovat tulevaisuudessa 

yhä vahvemmin mukana opetuksessa, mutta läpimurto on vielä edessä päin. Muiden 

oppimateriaalien syrjäyttäjäksi sitä ei mielellään vertailla, vaan pelejä pidetään yhtenä 

tehokkaana keinona. Puolet haastateltavista kuitenkin uskoo, että opetuspeli on 

oppikirjaa tehokkaampi opetusmuoto. Väitteen perusteluiksi mainitaan muun muassa se, 

että peli yhdistää useiden medioiden piirteitä ja nostaa ihmisen aktiiviseksi toimijaksi. 

 

 

Pelatessa sun pitää aktiivisesti ponnistella, on pakko heittäytyä, tehdä valintoja. Kirjaa 

voi lukea puolipassiivisesti ja olla muka omaksuvinaan asioita. Pelissä tehdään 

merkityksellisiä valintoja ja sen takia peli on mediamuodoista kaikista vahvoin. 

(H4) 
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Muutama haastateltava visioi tulevaisuuden oppimista siten, että oppia voi vaikkapa 

bussipysäkillä ilman fyysiseen paikkaan tai aikarajoitteiseen tapahtumaan 

kytkeytymistä. Peli ei vaadi 45 minuutin oppituntiin sitoutumista, vaan peliä voi pelata 

kerralla kaksi-kolme minuuttia lyhyissä pätkissä tai sitten kaksi tuntia putkeen (H7). 

Väite ei kuitenkaan aseta opetuspelejä parempaan asemaan kuin muut oppimateriaalit, 

sillä mikään ei estä esimerkiksi kirjasta opiskelemista paikasta riippumatta. Sen sijaan 

edeltävällä visiolla viitataan siihen, kuinka pelaaminen bussia odotellessa on arkipäivää 

ja kuinka kyseiset pelit voisivat olla viihteen ohella hyödyllisiä. 

 

Opetuspeli on parhaimmillaan interaktiivisen elämyksen tuottava variaatio oppikirjasta. 

Uskon, kuten haastattelemani pelisuunnittelijatkin uskovat, että potentiaalia toimivien 

kokonaisuuksien tuottamiseen löytyy.  Moni esimerkiksi muistaa oppineensa lukemaan 

aapiskirjasta. Voisivatko tulevaisuudessa ihmiset kertoa oppineensa lukemaan koulussa 

aapispelistä?
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8 POHDINTA 

 

 

Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta näen opetuspelit substanssiasiantuntijan ja 

pelisuunnittelijan tiiviin yhteistyön tuloksena. Pelisuunnittelijat rakentavat siltaa 

tutkitun faktan ja pelaamalla oppivan yleisön välille yhdessä tutkijoiden kanssa. 

Asiantuntijan tehtävä on kertoa ja välittää tietoa, jota pelisuunnittelijat kaipaavat ja 

pelisuunnittelijan rooli on puolestaan löytää keinot, joilla hän saa asiantuntijasta 

tarkoitukseen soveltuvaa tietoa irti välittääkseen sitä kohdeyleisölle. Opetuspelin 

tietoaineksen muovaaminen perustuu aineiston perusteella etenkin suusanalliseen 

kommunikointiin ja ryhmätyöskentelyyn. Aineiston perusteella pelisuunnittelijat 

suhtautuvat tiedon hankintaan myös lähdekriittisesti. 

 

Tilauspelejä tekevien ja omia pelejä tekevien pelisuunnittelijoiden tiedon 

käsittelytavoissa on jonkin verran eroja. Tilauspelin pohjalla saattaa olla pelin tilaajan 

ajatus siitä millainen peli halutaan ja sen myötä tilaaja on valmistellut niin sanottuja 

tietopaketteja. Valmiiksi pureskeltu tietoaines ei silti aina helpota peliprosessia 

pelisuunnittelijan näkökulmasta, jos tilaajilla ei ole ymmärrystä, että mikä peli tarkoittaa 

käsitteenä tai heillä ei ole suhteellisuudentajua minkä verran substanssia pystytään 

jalostamaan opetuspeliin varattujen resurssien puitteissa. Suurta tietovyöryä 

helpottaakseen pelisuunnittelijat pyrkivät ensin keskustelemaan asiakkaiden kanssa 

substanssista ja pelin tarkoituksesta ja hyödyntävät vasta tämän jälkeen asiantuntijoiden 

tarjoamaa materiaalia, mikäli tarvetta syntyy. 

 

Pelistudioiden omista lähtökohdista tehtyihin opetuspeleihin tietoainesta voidaan 

puolestaan hakea kohdennetummin, jolloin tietoaineksen hankinta on 

suoraviivaisempaa. Aineiston perusteella omia opetuspelejä tekevissä tiimeissä 

substanssiasiantuntijoiden kanssa työskentely on myös tiiviimpää, sillä asiantuntijat 

ovat tiimille useimmiten ennestään tuttuja ja he usein tuntevat pelistudioiden 

toimintatapoja. Omia pelejä tekevät ostavat substanssiasiantuntijoiden työn joko 

freelance-työnä tai asiantuntijat ovat kiinteä osa ydintiimiä. Tiedon popularisoimiseen 

kuluvaa työmäärää ei voi kuitenkaan verrata tilauspelien ja pelistudion omien 

pelituotantojen välillä, sillä työ riippuu aina substanssin lajista ja opetuspelin 

laajuudesta. 

 

Opetuspelin suunnitteleminen on eräänlaista informaatiomuotoilua, jossa kovakin 

tiedeaihe puristetaan mankelin läpi. Tiedeviestinnällisestä perspektiivistä tarkasteltuna 

opetuspeli on popularisoinnin kepeimpiä ääripäämuotoja, sillä peleihin oleellisena osana 

kuuluu leikillisyys. Mutta kuinka paljon tiedettä voidaan venyttää, jotta sitä voidaan 

sanoa edelleen tiedepohjaiseksi? Vastaus riippuu esimerkiksi siitä, kuinka kompleksista 

tietomassa on tai millaiselle kohderyhmälle opetuspeliä tehdään eli mikä on pelaajien 

tietotaso. Toisaalta, mikäli opetuspelissä opetetaan yksinkertaisimmillaan, että paljonko 

on 1+1, tarvitseeko peli enää taustalleen tieteellistä tukea? 

 

Hyvän etiikan mukaan tieteen popularisoija arvostaa tieteellisen työn tekijöitä 

lähdeviitteillä (Varantola 2013, 48). Julkista keskustelua oppimateriaalien lähdeviitteistä 

käydään jatkuvasti ja moni esimerkiksi perää oppikirjatesteihin läpinäkyvyyttä, sillä 
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koululaistenkin teksteiltä edellytetään viittaustekniikkaa (Ruuska 2015, 24). Myös 

Varantola (2013, 54) huomioi, että lähdeviitteet olisi hyvä muistaa kouluasteelle 

kirjoittaessa – silloinkin kun oppikirja hyödyntää aikaisemmin tehtyä oppikirjaa tai 

tietosanakirjaa, eikä niin sanottuja tieteellisiä lähteitä. Hän kuitenkin lisää, että jos tieto 

on yleisesti tieteenalan sisällä tunnettua, sitä ei tarvitse mainita lähdeluettelossa. Tätä 

sovellettaessa opetuspeleihin, myös opetuspeleihin voisi lisätä rohkeammin 

lähdeviitteet.  

 

Toisaalta vaarana on myös se, että lähdeviitteillä voidaan opetuspelit ”huijata” 

näyttämään tieteellisimmiltä kuin ne todellisuudessa ovat. Mielestäni tärkeämpää on 

kuitenkin se, että opetuspelikuluttaja voi tarkastella opetuspelejä lähdekriittisesti myös 

itse, joten mielestäni niiden pelistudioiden, jotka keskittyvät opetuspeleihin, olisi syytä 

olla ainakin tietoisia eettisistä viittausperiaatteista, jotka liittyvät oppimateriaalien ja 

tieteeseen perustuvien sisältöjen julkaisemiseen.  

 

Asiantuntijan yleistajuistamisen taidoilla on paljon merkitystä opetuspelin 

lopputuloksen kannalta, vaikka pelisuunnittelija toimiikin opetuspeliprojektissa 

tietoaineksen pääasiallisena jalostajana. Tieteestä kansantajuisesti viestiminen ei ole 

helppoa, sillä on hallittava kohdeyleisön käyttämä kieli. Mikäli asiantuntija ei itse 

hallitse kieltä, voivat he hyödyntää tiedon välittämisessä tiedeviestintään perehtyneiden 

tiedottajien, toimittajien, ja muiden viestijöiden ammattikuntaa. Tutkimusaineiston 

perusteella voin todeta, että myös opetuspelisuunnittelijat tekevät ansiokasta tiedon ja 

tieteen yleistajuistamistyötä. Heidän olisi kuitenkin syytä kehittää edelleen 

yleistajuistamisen taitojaan tutustumalla tarkemmin substanssiasiantuntijoiden 

viestimisen tavoitteisiin, jotta mahdolliset ristiriitatilanteet voitaisiin välttää. 

 

Tämä tutkielma tarkastelee opetuspelisuunnittelua pääsääntöisesti pelisuunnittelijoiden 

näkökulmasta. Vastavuoroisesti asiantuntijoiden olisi syytä perehtyä uusiin digitaalisiin 

viestintävälineisiin ennakkoluulottomasti. Opetuspeleillä ei välttämättä pystytä 

välittämään kovin yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa, mutta ne ovat kuitenkin 

potentiaalisia viestintävälineitä, joilla tieto siirtyy yhteiskuntaan ja toisen tyyppisille 

kuluttajille, kuin esimerkiksi sanomalehtien lukijakunta. Opetuspelien 

potentiaalisuuteen viittaa esimerkiksi se, jos tarkastelee Suomessa aktiivisesti pelaavien 

ihmisten määrän kasvua (Pelaajabarometri 2015). Tutkijoiden on siten syytä olla ainakin 

tietoisia tällaisesta kehityksestä. 

 

Kuten Pietilä (2013, 75) toteaa, "tiedonjulkaisijan on alistuttava massamedioiden ja 

suuren yleisön sanelemiin sääntöihin, mikäli mielii aiheelleen laajaa julkisuutta". 

Mikäli tutkijat itse eivät hallitse jotakin mediaa, toivon, että he hyödyntäisivät tiedon 

levittämisessä tiedeviestinnän ammattilaisia. Tiedon popularisoijat tuntevat välineiden 

ominaispiirteet ja kohdeyleisön kielen, kuten tämän tutkimuksen osalta pelisuunnittelijat 

tuntevat pelaajat ja pelisuunnittelun rakenteen. Peräänkuulutan siten ennakkoluulotonta 

uteliaisuutta tutustumaan uusiin digitaalisiin kanaviin tieteestä viestimisessä. 

Esimerkiksi sosiaalisen median kanavien, kuten Twitterin, Facebookin ja 

blogikirjoittelun ohella oppimispelit voisivat olla yksi populaari tiedotuskanava saada 

tieteellisiä nostoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

 

Tämä tutkielma ei vastaa siihen, voivatko opetuspelit toimia tutkijoiden mielestä 
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tieteellisen tiedon jakelukanavina. En ihmettele, vaikka vastaus olisi kielteinen, sillä 

ainakaan tutkijoiden opetuspeleihin käyttämä panos ei saa kovinkaan paljoa huomiota 

tämän tutkielman tulosten valossa. Tulos on ristiriitainen verrattuna siihen, kuinka 

merkittävä rooli asiantuntijoilla on opetuspelin substanssin ja pedagogiikan 

suunnittelussa. Tutkijoita opetuspelien taustalla ei nosteta niin vahvasti esiin, kuin 

esimerkiksi oppikirjasuunnittelijoita. Kaksi pelistudiota viidestä kertoo opetuspelinsä 

esittelymateriaalissa avoimesti opetuspelin taustalla olevat tutkijat nimiltä. Yhdessä 

opetuspelin esittelymateriaalissa mainitaan asiantuntijan korkeakoulutusaste ja 

yliopisto, muttei asiantuntijan nimeä. Tulevaisuudessa opetuspelien suunnitteluun 

tarttuneita tutkijoita ja substanssiasiantuntijoita voisikin tuoda rohkeammin esiin. Se 

toisi läpinäkyvyyttä ja lisäksi nostaisi tutkijoiden ammattiosaamista esiin. 

 

Pelit ja pelisuunnittelu tieteen välityskanavana voivat tuntua substanssiasiantuntijasta 

vieraalta ja monimutkaiselta tutkimuksen välityskanavalta. Se saattaa myös edustaa 

liian populaaria, yleistävää ja epätarkaksi jalostettua tietoa. Tutkijat voivat kokea, että 

vaikkapa väitöskirjan muokkaaminen massajulkisuuteen sopivaksi uhkaa akateemisen 

maailman perusarvoja (Pietilä 2013, 69). Monta popularisoinnin seulaa läpikäyvä 

opetuspeli saattaa siten tutkijan työn näkökulmasta tuntua kestämättömältä ajan 

haaskaukselta, lisäksi kun muistaa, että pelisuunnittelu on hidas prosessi. 

 

Tutkijan yleistajuistamiseen ja opetuspelin tietosisältöön käyttämä aika suhteessa 

hyötyyn on hankala arvioitava. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella 

pelisuunnittelijat arvostavat eniten juuri substanssiasiantuntijan peliprojektiin käyttämää 

aikaa, mutta tulisiko tutkijan aikaa käyttää juuri opetuspelisuunnitteluun. 

Tutkimustiedon vaikuttavuutta on hankala mitata indikaattoreilla, sillä tutkimustiedon 

vaikutus esimerkiksi yhteiskunnalliseen kehitykseen näkyy hitaasti (Mustajoki 2013, 

19). Mikäli matematiikan oppimispeli parantaa lasten oppimistuloksia, sen vaikutukset 

näkyvät vasta useita vuosia myöhemmin muun muassa insinöörialojen 

teollisuustuotannoissa.  

 

Jos ”norsunluutornissa” päivystävälle tieteilijälle opetuspelin suunnitteluhankkeeseen 

hyppääminen vaikuttaa liian radikaalilta, mielestäni asiassa on muistettava, että tutkijan 

velvollisuus on jakaa tietoa yleisölle, joten mitään viestintävälinettä ei pitäisi väheksyä. 

Esimerkiksi oppikirjojen suunnitteluprosessi voi olla miellyttävää, sillä tekstien 

kirjoittaminen on tutkijalle tuttu dokumentointitapa (Mustajoki 2013, 15). Tästä syystä 

pelien rakennetta, toimintaperiaatteita ja mahdollisuuksia viestinvälittäjänä olisi syytä 

tuoda lähemmäksi asiantuntijoita ja suurta yleisöä. Siksi kannustan pelisuunnittelijoita 

tutustumaan tiedeviestinnän oppaisiin ja kartuttamaan tiedon popularisoimista koskevaa 

tietoutta tutkijoiden ja asiantuntijoiden näkökulmasta, jotta he voivat välittää tietoa 

tutkijoille kohdennetummin. 

 

Opetuspeliymmärryksen lisääminen saattaisi nostaa myös opetuspelien 

yhteiskunnallista arvostusta, joka aineiston perusteella on nyt vähäistä. Arvostuksen 

puutteen vuoksi opetuspelitoteutuksia on niukalti, sillä niihin jaetaan yhteiskunnasta 

varoja olemattomasti. Pelisuunnittelijoilla olisi kuitenkin intoa ja taitoja tuottaa 

enemmän vastaavia sisältöjä, mikäli rahalliset resurssit niiden tuottamiseen olisivat 

otollisemmat.  
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Aineisto osoittaa, että arvostukseen vaikuttaa se, että digitaalista kouluopetusta 

koskevassa julkisessa keskustelussa korostetaan teknisiä oppimisvälineitä, mutta 

keskustelu digitaalisten oppimateriaalien tarpeesta ja laadusta jää taka-alalle. Mielestäni 

yhteiskunnassa kaivattaisiin keskustelunavauksia siitä, mikä taho tuottaisi parhaiten 

juuri digitaalisiin opetusvälineisiin soveltuvat oppikoulumateriaalit. Hienot digitaaliset 

laitteet kun muuttuvat hyödyttömiksi ilman niille soveltuvia sisältöjä. Olisi siis 

esimerkiksi pohdittava, olisiko digitaaliset sisällöt hyvä tilata oppikirjakustantajilta ja -

suunnittelijoilta, joilla on painettuihin materiaaleihin vankka osaamistausta, vai 

digitaalisiin ja interaktiivisiin peleihin perehtyneiltä suunnittelijoilta. 

 

Opetuspelien suunnittelussa on ajateltava ensisijaisesti pelien kohderyhmää, mikä voi 

olla toinen kuin pelin ostaja tai tilaaja. Aineiston perusteella tämä ei kuitenkaan aina 

toteudu, vaan pelisuunnittelun paino voi olla liikaa substanssiasiantuntijan, pelejä 

ostavien vanhempien tai tilaajan mieltymysten toimeenpanemisessa. Tästä seuraa muun 

muassa se, että opetuspelin tietoaines jää pelissä irralliseksi elementiksi tai pelit eivät 

kiinnosta kohderyhmäpelaajia. Tiedeviestijöille on siten annettava tilaa työskennellä - 

senkin uhalla, että tieto jäisi vajavaiseksi tai jalostuisi suurpiirteiseksi. 

 

On kuitenkin huomattava, että tutkimuksen kohdeilmiönä ovat yrityksen toimijat ja 

tuotteet, joiden toimintaedellytyksiin kuuluu rahallisen voiton tavoittelu. Pelistudioiden 

tuottamilla opetuspelituotteilla on oltava yleisönsä ja maksajansa, jotka auttamatta 

vaikuttavat suunnitteluprosessiin ja opetuspelissä olevaan tietomuotoon. Opetuspelin 

suunnitteleminen on asiakaspalvelutyötä ja siksi painotuksia tulee pakostakin niin 

tilaajalta, kustantajalta, käyttäjiltä kuin pelin ostajilta. 

 

Aineistossa on myös viitteitä siitä, että opetuspelien suunnittelussa huomiotta jäänyt 

kohderyhmä voi näyttäytyä opetuspelin substanssin turhana korostumisena. 

Opetuspelejä lapsilleen ostavat vanhemmat ja kasvattajat vaativat, että peleistä näkyy se 

mitä ne opettavat. Ideaalitilanteessa opetuspelien tulisi tasapainoilla viihteen, 

pedagogiikan ja substanssitiedon välillä. Nykytilanteessa substanssin korostuminen 

saattaa siten viedä tilaa joltakin muulta osa-alueelta. 

 

Substanssin turhaa korostumista pelikokemuksessa kuvaa esimerkiksi se, että 

tutkielmassa mukana olevien opetuspelien esittely- ja markkinointimateriaaleissa 

kuluttajaa lähestytään substanssi edellä, mikä on päinvastainen toimintaperiaate 

verrattuna viihdepelien markkinointiin. Viihdepeliä valitessaan pelaajalle on tärkeää 

ensin tietää pelin toimintamalli ja vasta sen jälkeen aihe (Ince 2006, 22). Aineiston 

perusteella opetuspelien esittelyissä puhutaan vain sivulauseissa pelien lajityypeistä. 

Olisiko myös opetuspelejä ajateltava enemmän pelien lajityyppien näkökulmasta? 

Tähän olisi ainakin syytä kiinnittää huomiota. 

 

Ennakko-oletuksen vastaisesti tutkielman tulokset antavat viitteitä siitä, että 

opetuspeleissä hyödynnetään narratiivisuutta ja taustatarinoita vain vähän tiedon 

välityskeinona, vaikka esimerkiksi Adams (2010, 155–156) on huomioinut, että ”pelien 

tarinat myyvät pelkkiä haastesarjoja paremmin”. Opetuspelien suunnittelussa tarinaan 

tartutaan nimenomaan tuotteen yleisölle myymisen näkökulmasta: opetuspelejä 

suunniteltaessa tarinan uskotaan riittävän herättämään pelaajan kiinnostuksen, mutta 

peleissä varsinaista tarinallisuutta on tuskin ollenkaan. Adams (2010, 155–156) lisääkin 
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edelliseen sitaattiin, että ”tarinoiden välityksellä voidaan pitää pelaajan kiinnostusta ja 

motivaatiota yllä varsinkin pidemmissä peleissä”. Tämän tutkielman empiirisen 

havainnoinnin osalta minun on helppo yhtyä väitteeseen. Pelien pienen tarinallisen 

alkuasetelman jälkeen olisin suurimmassa osassa pelejä kaivannut juonellisesti jotakin 

sellaista pelisisältöä, mitä vie pelaamista eteenpäin. Pelkät haastesarjat tuntuvat 

pelikokemukseni perusteella puuduttavilta. Toisaalta tämä subjektiivinen mielipide 

liittyy henkilökohtaisiin pelimieltymyksiini. 

 

Opetuspelien tarinat voisivat olla varsin mielenkiintoinen syvennetty tutkimuskohde. 

Onko lapsille ja nuorille suunnattujen opetuspelien heikko tarinallisuus syy siihen, että 

suomalaiset opetuspelit eivät ole vielä tehneet läpimurtoa? Esimerkiksi oppikirjojen 

suunnittelussa narratiivisuutta hyödynnetään vahvasti, sillä tarinat ovat ihmiselle 

luontainen tapa jäsentää tietoa. Miksi näin ei ole opetuspeleissä? Tarinallisuus ei 

tietystikään ole menestyneen pelin elinehto, mutta olisi syytä tehdä lisäselvityksiä siitä, 

johtuuko opetuspelien heikko menestys niiden heikosta tarinallisuudesta. Onko 

tarinallisuus vahingossa revitty opetuspelikontekstista irti? 

 

Sen sijaan avatar-hahmoihin opetuspeleissä panostetaan tarinallisuutta enemmän, vaikka 

nekin jäävät pelianalyysiini viitaten uutuudenviehätyksen jälkeen irrallisiksi 

elementeiksi. Opetuspelihahmoja ei aina sidota opetuspelin substanssiin. Pelaajan 

ohjaileman pelihahmon kautta pyritään muodostamaan lähinnä pelaajan ja opetuspelin 

välille samaistumiseen perustuva tunneside. Esimerkiksi varhaisteinin mielestä risa-

asuinen peikkohahmo saattaa tuntua yhtä kömpelöltä tai alle kouluikäinen saattaa kokea 

söpön eläinhahmon helposti lähestyttävänä. 

 

Opetuspelien suunnittelijat kiinnittävät huomiota pelihahmojen stereotyyppisyyteen 

liittyen substanssialaan. Esimerkiksi miesvaltaiseen alaan liittyvän opetuspelin 

suunnittelussa halutaan murtaa sukupuolista jakaumaa. Toteutuneissa opetuspeleissä 

asetelmaa onkin murrettu, vaikka sitä olisi mielestäni voitu tehdä enemmänkin. Myös 

sukupuolien välinen tasa-arvo opetuspelihahmojen jakauman osalta on aineiston 

perusteella tasainen ja pelisuunnittelijat pyrkivät valtaosin tietoisesti niitä myös 

huomioimaan. 

 

Aineiston perusteella että opetuspelin suunnitteluprosessin hitaus ja työteliäisyys ovat 

osin yllättäneet myös pelisuunnittelijat itsensä. Työskentelytavat ovat moninaisia ja ne 

muistuttavat suurilta linjoiltaan viihdepelin suunnittelua. Ainoastaan työskentelyn 

vaiheet viihdepelien ja opetuspelien välillä poikkeavat toisistaan. Opetuspeleissä 

haastetta ja työmäärää lisää muun muassa seikka, että opetuspelissä tietoaines on 

suhteellisen muuttumatonta, kun taas viihdepeleissä oleviin ja tapahtuviin asioihin voi 

suhtautua rajoja rikkoen ja luovasti. 

 

Tiedon jalostamisprosessiin, kuten myös lopputulokseen, vaikuttaa myös se, miten 

paljon aikaa ja muita resursseja tekijöillä on käytettävissään projektiin: pienessä ajassa 

ehditään muokata vain suuret linjat ja pidemmällä aikavälillä ehditään lisätä peliin 

enemmän esimerkiksi toiminnallisia elementtejä. Tiedosta muotoiltu raakamalli on 

toisaalta arkipäivää, mikäli tieteestä viestimisen tasoa miettii keskenään aikakilpailevien 

uutismedioiden näkökulmasta: kovatkin tiedeaiheet voidaan jauhaa sellaisiin 

suoraviivaisiin ja kärjekkäisiin muotoihin ajan puutteen vuoksi, että alkuperäisen tiedon 
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kanssa niillä ei ole enää mitään tekemistä.  

 

Opetuspelien pedagoginen ohjaus tulee kaikissa tämän tutkielman opetuspeleissä 

substanssiasiantuntijan sanelemana. Tässä tutkielmassa mukana olevissa opetuspeleissä 

pelaajalle annetaan rankaisevaa palautetta vain vähän. Asetelma on hivenen ristiriitainen 

verrattaessa viihdepeleihin, joissa pettymykset ja häviämiset, kuten pelihahmon 

elinkaaren rajallisuus, ovat olennainen osa pelin rakennetta. Suuri osa lapsille ja nuorille 

suunnatuista opetuspeleistä on pelaajilleen armollisia, sillä ne uskovat positiivisen 

palautteen kautta oppimiseen ja ilmiön tutkimiseen. Samoihin periaatteisiin nojaa myös 

tuorein opetussuunnitelma. Onko peli kuitenkaan enää tehokas media, mikäli sille 

ominaisia elementtejä laimennetaan? 

 

Opetuspeleissä voisi mielestäni rikkoa luovemmin pedagogisia rajoja, kuin mitä tällä 

hetkellä ja miettiä pedagogiikkaa jostakin muusta kuin opetussuunnitelman tai 

esimerkiksi konservatiivisen koulumaailman näkökulmasta. Opetuspeleissä tukeudutaan 

toistaiseksi turvallisiksi todettuihin rajoihin. Perustavanlaatuinen kysymys onkin, 

sopivatko opetussuunnitelman periaatteet pelisuunnittelun lähtökohdiksi. Suunnittelua 

on ajateltava pelien kohderyhmävetoisesti ja media edellä. Kuinka rohkeampi 

kohderyhmäajattelu opetuspelien suunnittelussa muuttaisi tiedon esittämisen tapaa ja 

julkaistavia pelejä? 

 

Esimerkiksi Pokemon Go:n kaltaisia suuren yleisön hetkessä villinneiden pelien 

taustalla voisi olla myös yhteiskuntaa kehittävä ajatus. Älypuhelimen paikkatietoja 

hyödyntäviä pelejä sinänsä on julkaistu jo aikaisemminkin, mutta Pokemon Go:n nopea 

suosion nousu liittyy osaltaan muun muassa vetovoimaiseen tarinan ja arkipäiväisen 

käyttöliittymän yhdistämiseen, sekä tunnettuun hahmogalleriaan. Tässä mielessä 

Marwellin sarjakuvahahmot tai Disneyn animaatiohahmot tarinoineen olisivat 

inspiroivia opetuspelihahmoja. Puhumattakaan siitä kuinka viihdepelien valmiit 

seikkailijat, kuten Super Mario, olisivat opetuspelien keulahahmoina houkuttelevia 

elementtejä. 

 

Tutkimusaineistoon kuuluvat neljä opetuspeliä tarjosivat minulle mielekästä 

ajanvietettä. Niillä on kuitenkin vielä pitkästi matkaa viihdepelien laatutasolle. 

Opetuspelien suunnittelussa esimerkiksi pelien interaktiivisuutta ja pelaajaverkostoja 

voisi hyödyntää tehokkaammin. Ehkäpä opetuspeleistä voisi osana kouluopetusta 

kannustaa oppilaita tekemään pelivideoita. Pelivideon tekeminen saisi pelaajan 

käsittelemään oppiainesta monipuolisemmin kertoessaan siitä muille. Pelivideot vietynä 

ylemmälle visiotasolle, pelaamisesta kiinnostuneet tutkijat voisivat tehdä omaa 

substanssialaansa koskevista opetuspeleistä pelivideoita, joissa ottavat kantaa siihen, 

kuinka hyvin tietoa on jalostettu tai millaiselle tarkkuustasolle tiedon 

popularisoimisessa on päästy. 

 

Esimerkiksi Pietilä (2013, 73) kehottaa tutkijoita miettimään tutkimuksensa ydinviestit, 

tiivistämään ne, tutustumaan eri medioiden esitystapoihin ja muotoilemaan viesti 

kohdeyleisölle sopivalla kielellä. Ehdotankin, että seuraavan sukupolven tutkija voisi 

lähestyä oma-aloitteisesti pelistudioita ja ehdottaa yhteistyössä tuotetun opetuspelin 

tuottamista. Tutkijat voisivat miettiä, löytyisikö omasta tutkimusalasta vaikkapa kolme 

yleistajuista pääkohtaa, joiden toivoisi muiden ihmisten ymmärtävän opetuspeliä 
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pelaamalla. Samoin kannustan tutkijoita ja asiantuntijoita tutustumaan uusien 

digitaalisten viestintäkanavien, kuten opetuspelien, mahdollisuuksiin. Vastavuoroisesti 

kannustan pelisuunnittelijoita kertomaan rohkeammin opetuspeleistä potentiaalisina 

viestien välittäjämedioina.  

 

Tämän tutkielman tulosten valossa koen tarpeelliseksi myös uudet yhteiskunnalliset 

keskustelunavaukset siitä, millaisia digitaalisia oppimateriaaleja koulujen teknologisiin 

laitteisiin tulisi tuottaa. Opetuspelisuunnittelijat ovat nykyiseen tuotantoketjuun 

tyytymättömiä. Olisikin hyvä selvittää, mitkä yhteistyötahot toimisivat parhaiten 

digitaalisten oppimateriaalien suunnittelussa. Olisi syytä myös tarkastella lähemmin 

julkisen rahoituksen jakaantumista eri oppimateriaalivalmistajille. Peruskoulujen 

oppimateriaalien tuottamista ei tulisi jättää esimerkiksi pelkästään painettujen 

oppimateriaalivalmistajien kontolle, jotka tämän tutkielman tulosten perusteella 

hallitsevat liiaksi markkinoita. 

 

Tässä tutkielmassa digitaalisten opetuspelin suunnittelua tarkastellaan tiedeviestinnän 

näkökulmasta. Tutkielma rikkoo perinteistä tieteestä viestimisen ajattelumallia ja 

kannustaa hyödyntämään pelien kaltaisia uusia digitaalisia kanavia viestien 

välittämisessä. Työ avaa tiedon jalostamisen päävaiheita opetuspeliprosessin aikana, 

esittelee opetuspelin hyödyntämättä jäänyttä potentiaalia sekä tiedon jakamiseen ja 

opettamiseen tarkoitettuna välineenä. Tämä tutkielma tarkastelee kuitenkin 

opetuspeliprosessia vain pelisuunnittelijoiden näkökulmasta. Tutkimuksen 

yksipuolisuuden vuoksi tutkimuksen tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti ja muut 

prosessiin osallistuvat osapuolet huomioiden. 

 

Tämä tutkielma avaa mielenkiintoisia lähtökohtia jatkotutkimusaiheille ja keskustelulle 

tulevaisuuden viestintätavoista. Vaihtoehtoisesti opetuspeliprosessia olisi 

mielenkiintoista katsoa esimerkiksi substanssiasiantuntijoiden tai tutkijoiden silmin tai 

opetuspelejä tilaavien koululaitosten, yritysten tai yhdistysten näkökulmasta. Lisäksi 

suomalaisen opetuspeliosaamisen tutkimisen sijaan opetuspelin jalostumista voisi 

tarkastella vaikkapa naapurimaiden näkökulmasta tai vertailla suomalaisia 

opetuspelijulkaisuja ulkomaisiin tiedeviestinnän kautta. Myös keskittyminen 

yksinomaan tiedeperustaisiin tilauspeleihin voisi avata opetuspelien luonnetta tieteen 

popularisoimisen näkökulmasta mielenkiintoisella tavalla. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Tutkivan oppimisen vaiheet (Lähde: Lonka 2015, 101–102). 

 

VAIHE KUVAUS 

Asiayhteyden 

luominen 

Valitaan kokonaisuudesta olennainen ja rikas 

ilmiö 

Jaettu asiantuntijuus Ilmiöstä syntyneet ajatukset ja ideat jaetaan 

toisten kanssa esimerkiksi keskustelemalla 

Tutkimuskysymysten 

asettaminen 

Ilmiöstä nousee ensimmäisiä kysymyksiä, kuten 

”miksi” ja ”kuinka”, ja joihin halutaan saada 

vastauksia. 

Työskentelyteorioiden 

luominen 

Kysymyksiin pyritään etsimään vastuksia 

ilmiöstä syntyneiden ennakko-oletusten ja 

tulkintojen pohjalta 

Kriittinen arviointi Omien ja asiantuntijatiedon pohjalta 

muodostettuja teorioita vertaillaan keskenään. 

Uuden tiedon 

etsiminen ja luominen 

Tietoa syvennetään kirjallisuuden, 

asiantuntijoiden tai kokeiden ja muiden 

menetelmien avulla. 

Uusien kysymysten 

asettaminen 

Esiin nousee oman ymmärryksen 

puutteellisuus. Uudet, tarkemmat kysymykset 

ohjaavat tutkimuksen etenemistä. 

Uusien 

työskentelyteorioiden 

luominen 

Uutta tietoa ja kysymyksiä käytetään 

tarkennettujen työskentelyteorioiden 

luomiseksi. Lopputuloksena on asioiden 

monimutkaisuuden oivaltaminen ja ilmiön 

syvempi ymmärrys. 

 


