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TIIVISTELMÄ

Henkilökohtainen suunnitelmallisuus ja aikataulutus on monille ongelmallista.
Näin on erityisesti nuorilla aikuisilla, koska he eivät ole vielä ehtineet harjoitella
sitä paljon. Hyötypelit ovat pelejä, joiden pääasiallinen tarkoitus on jokin muu
kuin viihde. Niiden avulla on mahdollista harjoitella monia taitoja - myös ajan-
käytön hallintaa.

Tässä työssä tutkittiin kyseistä aihetta suunnittelemalla ja toteuttamalla proto-
tyyppi tietokonepelistä, jossa pelaajat käsittelevät opiskelun, työn ja vapaa-ajan
tasapainoa ja etenevät kohti itse asettamiaan tavoitteita. Peli on vuoropohjainen
ja lautapelityylinen. Pelissä rajallinen määrä aikaa investoidaan haluamallaan ta-
valla kullakin vuorolla ja suunnitelmallisella toiminnalla pelaaja menestyy, saa-
vuttaen tavoitteensa nopeammin. Ensimmäisenä tavoitteensa saavuttanut pelaaja
voittaa. Peli toteutettiin java-ohjelmointikielellä käytettäväksi tavallisissa kotitie-
tokoneissa.

Konseptia ja prototyypin soveltuvuutta tarkoitukseensa arvioitiin koekäyttä-
jien avulla. Koekäyttäjät pelasivat peliä 40 minuuttia, minkä jälkeen he vastasi-
vat kyselyyn ja heitä haastateltiin. Kyselyssä esitettiin kymmenen prototyyppiä
koskevaa väittämää, joiden paikkaansapitävyyttä koekäyttäjät arvioivat seitsen-
portaisella Likert-asteikolla. Haastattelu oli osittain strukturoitu. Koekäyttö teh-
tiin pareittain kymmenen hengen joukolle.

Koekäyttäjien arvioiden mukaan ajankäytön hallinnan kehittäminen hyötype-
lillä on mahdollista. He myös arvioivat prototyypin vastaavan hyvin todellisen elä-
män haasteita. Tutkimuksessa vahvistui käsitys siitä, että hyötypelin täytyy olla
hyvä ollakseen aidosti hyödyllinen. Tutkimuksessa ilmeni myös hyvän pelin teke-
misen olevan hyvin haastavaa.

Avainsanat: hyötypeli, ajankäyttö, simulaatio
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ABSTRACT

Personal orderliness and scheduling is problematic for many people. This is es-
pecially true for young adults since they have not yet mastered them through
practice. Serious games are games that have some other primary purpose than
entertainment. With serious games it is possible to practice many different skills
- including time allocation.

In this thesis the subject was studied by designing and implementing a proto-
type of a computer game in which the players balance their studies, work and
spare time, progressing towards goals they have set for themselves. The game is
turn-based with a board game style. Players have limited amount of time to invest
as they choose each turn. By planning well they prevail in achieving their targets
faster. The player who reaches his or her goals first is the winner.

The concept and the prototype’s suitability to it’s purpose was evaluated with
test users. The test users played the game for 40 minutes, after which they filled
a survey and were interviewed. The survey consisted of ten claims regarding the
prototype. The test users assessed those claims on a seven step Likert-scale. The
interview was partially structured. Testing was done in pairs and there were a
total of ten test users.

According to test users it is possible to improve one’s time allocation skill with
a serious game. They also thought the prototype simulated real-life challenges
well. This research strengthened the understanding that to be truly beneficial a
serious game has to be good. It also became apparent that creating a good game
is a challenging task.

Keywords: serious game, time allocation, simulation
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ALKUSANAT

Tämän erittäin laajan, poikkitieteellisen aiheen tutkiminen on ollut yliopisto-opintojeni
antoisimpia kokonaisuuksia, joskin kovin työlästä.

Tahdon kiittää vaimoani Heidiä kärsivällisyydestä iltaisin tätä kirjoittaessani, se-
kä erityisesti evakkoviikonlopuista, jotka hän on järjestänyt työrauhan turvaamiseksi.
Kiitän vanhempiani Pekkaa ja Stinaa, sekä erityisesti appivanhempiani Topia ja Hel-
viä heidän uhrauksistaan majoittaessaan perheeni näinä viikonloppuina, sekä lapsiani
Jennaa ja Joonasta, jotka ovat tuolloin innoissaan kärsineet isovanhempiensa seuras-
ta. Kiitollisuuteni kohdistuu myös ystäviimme Eijaan ja Miikuun, jotka myöskin ovat
toisinaan huolehtineet perheestäni työrauhan nimissä.

Kiitän myös Tohtori Timo Koskelaa ja Professori Timo Ojalaa työni ohjauksesta. Li-
säksi prototyypin kehitysvaiheen testaajat ansaitsevat suuret kiitokset kiinnostuksesta
diplomityötäni kohtaan ja pyyteettömästä avunannosta sen kehittämisessä.

Lopuksi esitän kiitokseni opinnäytetyö-LaTeX-pohjan tekijöille. Heidän ansiostaan
vältyin kirjoittamasta tätä tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla, joka olisi taatusti sotkenut
tekstinasettelun. Juuri tällaisia henkilöitä tiedekuntamme tarvitsee.

Oulu, Suomi 17. joulukuuta 2017

Tapani Mattila
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LYHENTEET

GNU GPL GNU General Public License
GUI Graphical User Interface
HTML5 HyperText Markup Language version 5
JAR Java Archive
JRE Java Runtime Environment
MDA Mechanics, Dynamics, Aesthetics
OpenJDK Open Java Development Kit
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1. JOHDANTO

Ensimmäiseen omaan kotiinsa muuttaneet nuoret aikuiset opettelevat oman elämän-
sä ajankäytön hallintaa. Joiltakin se sujuu hyvin, toisilta huonommin ja kaikki oppi-
vat kantapään kautta. [1][2][3] Edes kaikilla varttuneemmillakaan itseorganisointitai-
to ei ole kovin vahva. Ajankäyttöä on tutkittu jonkin verran erityisesti opiskelijoilla.
[1][2][3] He ovat sopiva tutkimuskohde, koska aika on heille merkittävä rajallinen re-
surssi ja esimerkiksi opintomenestykseen heillä on jo valmiiksi suoritusmittaristo. [1]
Tunnistettuamme tämän reaalimaailman konkreettisen ongelman, siihen voidaan etsiä
ratkaisuja.

Hyötypelit ja yleisestikin pelien hyödyllisyyden tunnustamisen on nouseva trendi.
[4] Pelaaminen tarjoaa mahdollisuuden ja motivaation kehittää itseään harjoittelemal-
la. [4][5] Uskon peleillä olevan erinomainen potentiaali toimia osana ratkaisua taito-
vajeesta johtuvaan ongelmaan, joka voidaan helposti abstraktoida. Voisi siis olla mah-
dollista suunnitella tietokoneohjelma, joka edesauttaa käyttäjänsä ajankäytön organi-
sointikyvyn parantamista.

Tässä diplomityössä tutkin konstruktiivisen tutkimusotteen keinoin hyötypelin so-
veltumista henkilökohtaisen ajankäytön hallinnan kehittämiseen. Sitä varten olen ke-
hittänyt prototyypin pelistä, jossa menestymiseksi vaaditaan rajallisen aikaresurssin
tehokasta käyttöä.

Kyseisen pelin ajatuksena on mallintaa nuoren aikuisen korkeakouluopiskelijan
opintojen, työn ja vapaa-ajan välistä ajankäytön tasapainottelua. Oman talouden hal-
linta on myös tärkeässä osassa, sillä elintason nosto ja ylläpitäminen, sekä normaa-
lit elinkustannukset vaativat työntekoa, mutta vain työtä tekemällä ei pelissä menesty.
Sen tavoitteena on simuloida ajankäytöllistä tosielämän haastetta viihteellisellä taval-
la. Abstraktion taso on kohtuullinen, eli yhteys ratkaistavaan ongelmaan on selvästi
nähtävissä, mutta kevennetty simulaatiomalli ei noudata tosielämää kovinkaan tarkas-
ti, vaan sujuvasti etenevän pelin keinoin. Pelin kannalta oleelliset mallinnettuun tilan-
teeseen vaikuttavat seikat on pyritty ottamaan huomioon, mutta voimakkaasti yksin-
kertaistettuna.

Hyötypelin soveltuvuutta opiskelijoiden ajankäytön hallinnan kehittämiseen arvioi-
daan tässä tutkimuksessa käyttäjätestauksen avulla. Käyttäjätutkimuksen tavoitteena
on etsiä vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: (1) Miten pelin testikäyttäjät ko-
kevat sen ajankäytön hallinnan harjoittelumenetelmänä? (2) Kuinka hyvin pelin tarjoa-
mat ongelmatilanteet vastaavat tosielämän tilanteita? Tutkimusaineiston keräämiseksi
pelaajat vastasivat kyselyyn, sekä lyhyeen haastatteluun.

Toisessa luvussa käsitellään tietokonepelejä, niiden suhdetta ihmisen leikkisään
luonteeseen, sekä niiden käyttöä oppimisen apuvälineinä. Kolmannessa luvussa esi-
tellään henkilökohtaisen ajankäytön hallinnan harjoittelua tukevan tietokonepelin pro-
totyyppi. Neljännessä luvussa arvioidaan edellisessä luvussa esitellyn prototyypin to-
teutusta ja tarkastellaan sen avulla avulla tuotettua tutkimusmateriaalia. Viidennessä
luvussa pohditaan tutkimusprojektin onnistumista ja jatkoa. Kuudes luku sisältää yh-
teenvedon.
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2. PELIT JA PELILLISYYS

Leikkiminen on planeettamme tiedostaville olennoille, kuten ihmisille, luontainen tapa
harjaannuttaa itseään. Peli on leikin erikoistunut muoto, jossa on määritellyt säännöt
ja useimmiten selkeä ratkaisupiste, johon peli päättyy. [5] Roger Caillois [5] määrittää
pelaamisen olevan toimintaa, joka on

• Vapaata: Leikki ei ole pakollista. Jos se olisi, se menettäisi välittömästi olemuk-
sensa viehättävänä ja iloa tuottavana ajanvietteenä.

• Erillistä: Ajan ja paikan suhteen irtaantunut etukäteen määritellysti.

• Epävarmaa: Tapahtumien kulku ja lopputulema eivät ole ennalta määrättyjä. Ai-
nakin jotkin tapahtumat ovat leikkijän aloitteen varassa.

• Epätuotteliasta: Ei tuota hyödykkeitä, varallisuutta, eikä mitään uusia elementte-
jä. Leikin päätyttyä tilanne vastaa tilannetta ennen leikkiä lukuunottamatta mah-
dollista leikin aikana tapahtunutta leikkijöiden välistä omaisuuden siirtoa.

• Sääntöjen rajoittamaa: Pelissä toimitaan tavalliset lait ohittavien käytäntöjen mu-
kaan. Vain niillä on merkitystä.

• Mielikuvituksellista: Tietoisuus rinnakkaistodellisuudessa toimimisesta.

Sebastian Deterding [6] on määritellyt peleihin tyypillisesti kuuluvia ominaisuuk-
sia. Deterdingin tekstit käsittelevät varsinaisesti digitaalisia pelejä, mutta ovat sinänsä
enimmäkseen yleistettävissä kaikkiin peleihin.

• Pelaajan tehtävät ja valintamahdollisuudet ovat helposti nähtävissä. Pelaajan toi-
mien ja tavoitteiden välinen suhde on selkeä, mikä on puoleensavetävää.

• Pelit antavat palautetta. Pelaaja näkee onnistumisensa ja epäonnistumisensa.

• Pelit tarjoavat kasvavia haasteita pelaajan taitojen kehittyessä.

• Yleensä peleihin liittyy sosiaalinen vertaileva puoli. Jopa yksin pelattavien pe-
lien tulokset ovat vertailtavissa muiden peliä pelanneiden kanssa.

Pelien tavoitteet noudattavat SMART-määritelmää [7]: Tavoitteet ovat

• tarkkoja (Specific)

• mitattavia (Measurable)

• saavutettavia (Achievable)

• realistisia (Realistic)

• aikarajoitteisia (Time bound)
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Taulukossa 1 kuvattu Caillois’n peliluokittelu jakaa vuorostaan pelit spontaanin, im-
provisoidun (paidia) ja sääntökontroloidun (ludus) väliselle akselille. [5]

Taulukko 1: Caillois’n peliluokittelu. [5]

Agôn
(Kilpailu)

Alea
(Sattuma)

Matkiminen
(Simulaatio)

Ilinx
(Huimaus)

Paidia Ralli
Yleisurheilu

Poislaskentalorut
Kruuna ja klaava

Matkimisleikit
Hippa
Naamiaiset

Ratsastus
Kiikkuminen
Tanssi

Nyrkkeily
Biljardi
Jalkapallo
Shakki

Vedonlyönti
Ruletti

Hiihto
Kiipeily
Nuorallakävely

Leijat
Pasianssi
Ristisanat

Ludus

Kilpailut
Urheilu yleisesti

Arvonnat Teatteri

2.1. Tietokonepelit

Kehitettyään uutta teknologiaa ihmiskunta on aina osannut soveltaa uusia keksintöjään
mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin. Kenties poikkeuksetta innovaatiot on jalos-
tettu viihteen käyttöön - niin myös tietotekniikka. Voidaan jopa todeta viihteen olevan
nykyisin tietotekniikan kehityksen kovin veturi. [8][9]

Tietokonepeleillä on erityinen asema pelien keskuudessa, sillä tietotekniikka mah-
dollistaa tai helpottaa peleissä monia asioita, joihin muutoin tarvittaisiin ihmisvastus-
taja tai -avustaja. Pelaajan fyysiseen suoritukseen reagointi on perinteisissä peleissä
melko rajoittunutta, kuten esineen heittämistä kohteeseen. Monipuolisempi kanssa-
käyminen esineiden tai henkilöiden kanssa ilman toisen pelaajan tukea vaatii peliltä
monimutkaista mekanismia kulloisenkin lopputuleman selvittämiseksi. Tietotekniik-
ka mahdollistaa jatkuvan ja monipuolisen reagoinnin pelaajan antamaan syötteeseen
siten, ettei inhimillinen vastapeluri ole välttämätön: Äärimmäisenkin mutkikkaat sään-
nöt pystytään mallintamaan tietokonepeliohjelmaan ja tietokone selvittää tilanteen lop-
putuleman silmänräpäyksessä. Tietokonepelin reaktio pelaajan toimiin voi siis olla pal-
jonkin monimutkaisempi, kuin välittömään ohjausliikkeeseen vastaamista: Peliohjel-
man suorittaessa ohjelmoituja toimintoja joko itsenäisesti tai vastineeksi pelaajan toi-
mille voidaan saada aikaiseksi hyvinkin monipuolisia pelejä.

Kun pelin ohjelmointi pyrkii mallintamaan jotain todellisen maailman ilmiötä, kuten
fysiikkaa, politiikkaa, taloutta, tai ihmissuhteita, puhutaan simulaatiosta. [9][10][11]
Peli voidaan myös määritellä kuuluvaksi simulaatiopelityyppiin poissulkevasti, jos se
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toteuttaa ns. hiekkalaatikkomallia, eli pelin asettamiin tavoitteisiin pyrkiminen ei ole
pakollista. [11] Ohjelmarutiinien mallinnuksen ja toiminnan monimutkaisuuden mää-
rittämä simulaation taso vaihtelee suuresti. [9][10][11] Ohjelmoidut algoritmit ovat
joskus erittäin monimutkaisia, mutta usein monipuolisuuden ja monimutkaisuuden vai-
kutelmaan päästään ketjuttamalla suuri määrä yksinkertaisia sääntöjä. [10] Tämä yk-
sinkertaisuuden periaate on hyvin ilmeinen peleissä, jotka toimivat perinteisten pöydäl-
lä pelattavien seurapelien kaltaisesti. Onkin hyvin tavallista että tietokonepeli toteuttaa
jonkin perinteisen kahden tai useamman pelaajan pelin, mutta osa ihmispelaajista on
korvattu ohjelmarutiinilla.

Esimerkkinä yksinkertaisista algoritmeista käy Othello-peli, jonka säännöt ovat yk-
sinkertaiset toteuttaa tietokoneohjelmana ja tietokonevastustajan perustason siirrot vas-
taavasti yksinkertaiset ohjelmoida, mutta taitavamman pelaamisen mallintaminen luo-
malla pelitilanne-ennusteita vaatii pelialgoritmilta vastaavasti enemmän.

Automatisoidun vastapelurin lisäksi tietokonepeleihin on tietoverkkojen kehityksen
myötä muodostunut toinenkin uusi tapa pelata: Monta pelaajaa voi pelata yhdessä,
vaikka he sijaitsisivat kaukana toisistaan.

Tietokonepelien arvostuksen ja merkityksen noususta kertovat hyvin tämän vuositu-
hannen aikana räjähdysmäisesti kasvanut tutkimus ja korkeakoulujen tietokonepeleihin
liittyvä koulutus. Kurssitarjonta ja koulutusohjelmat käsittävät niin insinööritieteelli-
sen, kuin taiteellisenkin puolen. [12][13][14][15]

2.2. Vakavat pelit ja hyötypelit

Pelien hyötyjen tunnustaminen on kasvussa. [4] Urheilun hyödyt on havaittu jo kauan
sitten ja meitä kannustetaankin monin tavoin liikunnallisiin harrastuksiin ja jopa am-
mattimaiseen kilpaurheiluun. Viihteellisen arvonsa lisäksi kaikista peleistä oppii jo-
tain, tai ne kehittävät kykyjämme. [4][16] Fyysisten harjoitteiden lisäksi pelit katta-
vat laajan kirjon tapoja kehittää henkisiä ominaisuuksia. Peleissä tyypillisiä kehittyviä
asioita ovat esimerkiksi motoriikka, hahmotuskyky, tilannetaju ja muisti. [16] Peleil-
lä on myös epäsuora oppimishyötyvaikutus: Innostunut pelaaja voi kiinnostua pelin
kautta jostain asiasta ja alkaa opiskella tai harjoitella sitä myös pelin ulkopuolella. [16]

Jotkin historialliset pelit ovat tarkoituksellisesti suunniteltu kehittämään pelaajan-
sa taitoja ja kykyjä. [17][18] Hyvin tunnettuna esimerkkinä shakki on hyvin vanha
strategiapeli, jota ei voida varmuudella väittää kehitetyn opetustarkoituksiin, mutta si-
tä tiedetään käytetyn sotilasjohdon strategisen ja taktisen ajattelun harjaannuttamiseen
kautta historian. Matemaattisia ja kielellisiä perustaitoja lapsille ja opiskelijoille opet-
tavia tietokonepelejä on ollut olemassa 1970-luvulta lähtien. [19][20][21][22] Myös
yksinomaan nuorille ja aikuisille suunnattuja opetuspelejä on, mutta ne ovat jääneet
lasten opetuspelejä vähemmälle huomiolle. Joitakin kokeiluja on jopa korkeakouluo-
piskelijoille oppimisvälineeksi tarkoitetuista peleistä, sekä pelejä, joiden varsinainen
tarkoitus on selvittää optimaalisia menetelmiä tietokonepelaamisen kautta tapahtuvaan
opetukseen. [18][23] Chen ja Wang arvioivat interaktiivisuuden olevan avainasemassa
tietotekniikka-avusteisessa opetuksessa, koska korkea vuorovaikutuksen määrä mah-
dollistaa opiskelijoiden kehittyvän itsenäisiksi opiskelijoiksi tehokkaasti. [24]

Usein hyötypelit ovat määritelmällisesti vakavia pelejä, joskin rajanveto on usein
hankalaa. Vakavat pelit eli serious games on pelien alatyyppi, jonka päätarkoitus ei ole
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viihde. Vakavan pelin yleisesti tunnustettua yhtä määritelmää ei ole. Dörner ja Spier-
ling määrittävät vakavaksi peliksi sellaisen, jolla on viihteellisen ajanvietteen tarjoa-
misen lisäksi vähintään yksi muu tehtävä. [25] Yleensä vakavan pelin kohderyhmä on
tarkoin määritelty. [25][26]

Tunnettu historiallinen esimerkki vakavasta pelistä on Moksha Patam - Suomeksi
Käärmeet ja tikapuut, englanniksi Snakes and ladders. Kyseessä on muinainen intia-
lainen peli, joka opettaa pelaajilleen moraalikäsitystä. Pelissä eteneminen perustuu ar-
paonneen, mutta matkalla maaliin on eteenpäin vieviä tikkaita ja taaksepäin kuljettavia
käärmeitä. [27] Kuva 1 esittää Moksha Patam -lautaa.

Kuva 1: Käärmeet ja tikapuut -peli 1800-luvulta.

Eräs tunnetuimmista uusista hyötypeleistä on Plantville, jonka Siemens on tuottanut
työntekijöitään ajatellen. Kyseinen peli asettaa pelaajan tehtaanjohtajaksi ja peli simu-
loi todellisen tehtaan toimintaa. Johtajan tulee huolehtia toiminnan jatkuvuudesta ja
kehittämisestä. [28]

Toinen moderni esimerkki on Keep Cool -lautapeli, jossa pelaajat hallinnoivat val-
tioita ja torjuvat ilmastonmuutosta talouden kautta. [29] Ilmaston lämpenemisen tor-
junta on viime vuosina inspiroinut pelintekijöitä siinä määrin, että ilmastonmuutospeli
luetaan jopa omaksi hyötypelien alatyypiksi. [30]

Tutkijaryhmät ovat tehneet useita opetuspelejä tutkiakseen erilaisten pelien vaiku-
tusta oppimisprosessin eri osa-alueisiin. Tutkimusten aiheina ovat olleet esimerkiksi
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opetuspelin synnyttämät tunnereaktiot. [31] Japanissa on jopa tutkimusmielessä kehi-
tetty tutkijanuraa simuloiva peli, jossa saattoi voittaa usealla eri tavalla saavuttamalla
tietyt kriteerit täyttäviä uratavoitteita, kuten tietty määrä julkaistuja papereita. Tehdyssä
tutkimuksessa sen voittoon johtaneita strategioita arvioitiin vertaamalla niitä mahdol-
lisuuksiin pyrkiä samanlaiseen suoritukseen oikeassa elämässä ja vastaavuus havaittiin
melko hyväksi. [32]

Opetukseen tarkoitettuihin peleihin kohdistuu myös kritiikkiä, koska ne eivät usein
ole kovin tehokkaita opetuksen välineitä. [20] Toisaalta yleensä niitä pidetään erittäin
tehokkaana, koska hyvin toteutettuna niillä on kyky pitää motivaatio korkealla. [24]
Koska pelit motivoivat pelaajaa olemalla monin tavoin palkitsevia, ne eivät sen vuok-
si ole pitkäaikaisen oppimisprosessin kannalta ongelmattomia: Esimerkiksi Lepper,
Greene ja Nisbett ovat havainneet että kun esikoululaiset saivat palkkion värikynien
käytöstä, he myöhemmin leikkivät niillä vähemmän kuin verrokkiryhmä, joka ei saa-
nut palkkiota. Värikynät menettivät houkuttavuuttaan, kun aiemmin tarjottua palkintoa
ei ollut enää tarjolla. [33]

2.3. Pelisuunnittelu

Pelisuunnittelu itsessään on moniulotteinen poikkitieteellinen prosessi, joka sisältää
matemaattis-loogisia, psykologisia ja taiteellisia elementtejä. Hyötypeleissä on lisäksi
tarpeen huomioida että pelillisyys on vain keino saavuttaa päämäärä. Yhtäläinen suun-
nittelupanostus tulee antaa halutun hyötytavoitteen toteutumiseksi. Eräskin pikkulap-
sille hygieniakäsitystä opettava peli epäonnistui tarkoituksessaan, koska siinä yhdis-
tettiin keskenään samanlaiset kuvat. Lasten hygieniaoppimisprosessi käynnistyi vasta,
kun peli muutettiin sellaiseksi, että lasten tuli yhdistää toisiinsa liittyvät kuvat, kuten
käsi ja saippua. [34] Tietokonepelien kehityksessä vaaditaan varsinaisen pelisuunnitte-
lun lisäksi hyvin laaja-alaista ohjelmistoteknistä osaamista ja ymmärtämistä. [35]

Tässä diplomityössä ei käsitellä syvällisesti pelisuunnittelun laajaa aihepiiriä, mut-
ta tehdään kuitenkin katsaus joihinkin pelisuunnittelutekniikoihin, jotka ovat merki-
tyksellisiä myös työssä toteutetun pelin luomisessa, sekä tarkastellaan kuinka pelaajat
saadaan kiinnostumaan pelistä.

Deterdingin kokoama tasomalli (taulukko 2) kuvaa pelisuunnittelun ja pelien ele-
menttien konkretiatasot ja erottelee toisistaan pelimekaniikan ja käyttöliittymä- ja pe-
lisuunnittelumallit.
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Taulukko 2: Pelisuunnitteluelementtien tasot. [36]

Taso Kuvaus Esimerkkejä
Pelirajapintojen sun-
nittelumallit

Yleiset, onnistuneet vuorovaiku-
tussuunnittelukomponentit ja rat-
kaisut tunnettuun ongelmaan tie-
tyssä asiayhteydessä, mukaanlu-
kien prototyyppitoteutukset.

Suoritusmerkit
Ranking-listaus
Tasot

Pelisuunnittelumallit
ja -mekaniikka

Pelikokemusta koskevat, yleisesti
toistuvat pelin suunnittelun alueet

Aikarajoitukset
Resurssirajoitukset
vuorot

Pelisuunnittelun peri-
aatteet ja heuristiikka

Arvioivat ohjenuorat suunnitte-
luongelmaa lähestymiseen ja rat-
kaisun analysointiin

Pitkäkestoinen peli
Selkeät tavoitteet
Pelityylien vaihtelu

Pelimallit Pelikokemuksen ja pelin osien
konseptimallit

MDA
haasteet
fantasia
uteliaisuus;
pelisuunnittelun osat
(eli atomit)
CEGE

Pelisuunnittelumetodit Suunnitelmakohtaiset käytännöt ja
prosessit

Pelitestaus
Pelaamiskeskeinen
suunnittelu
Arvotietoinen
pelisuunnittelu

2.3.1. MDA

Robin Hunicken [37] ryhmä on esitellyt MDA framework-nimisen tavan tietokonepe-
lien ymmärtämisen formaaliksi lähestymistavaksi. Sen tavoitteena on saattaa yhteen
pelisuunnittelu, -kehitys, -kritiikki ja -tutkimus. Tämän kehikon muodostavat käsit-
teet mekaniikka, dynamiikka ja estetiikka. (eng. Mechanics, Dynamics ja Aesthetics)
Hunicke esittää että pelejä luovat pelisuunnittelijat ja kehitystiimit ja niitä kuluttavat
pelaajat. Tuottaja-kuluttaja-mallin mukaan pelituotteen elinkaari on kuten useimmilla
muillakin kulutustuotteilla: Kuluttajat ostavat ja käyttävät niitä ja lopulta hylkäävät ne.

MDA [37] formalisoi pelien kulutuksen jakamalla ne osiin säännöt, systeemi ja
hauskuus (rules, system, fun) kuvassa 2 esitetyllä tavalla. Vastaavasti pelisuunnittelun
komponenteiksi esitettään mainittuja mekaniikkaa, dynamiikkaa ja estetiikkaa. Meka-
niikka kuvaa pelin komponentit tietomallien ja algoritmien tasolla. Dynamiikka kuvaa
pelin suoritusaikaisen toiminnan ja käyttäytymisen vasteena pelaajan syötteisiin. Este-
tiikka esittää toivotut pelisuorituksen aikana pelaajassa syntyvät tunnevasteet. MDA:n



15

avulla voidaan muodostaa estetiikkatavoitteet, luoda niitä tukeva dynamiikka ja sitten
määrittää sen mukainen mekaniikka. (Katso kuvat 3 ja 4.)

Rules System Fun

Kuva 2: MDA:n kulutusmalli. [37]

Mechanics Dynamics Aesthetics

Kuva 3: MDA:n suunnittelumalli. [37]

M D A

Suunnittelija

Pelaaja

Kuva 4: Tuottajalla ja kuluttajalla on eri perspektiivi peliin. [37]

MDA:n käyttämää sanastoa kuvaamaan pelin estetiikkaa: [37]

• Tuntemus (Sensation), Peli tuottaa aistinautintoa

• Fantasia (Fantasy), Peli ruokkii mielikuvitusta

• Kertomus (Narrative), Peli draamana

• Haaste (Challenge), Peli esteratana

• Toveruus (Fellowship), Peli sosiaalisena ympäristönä

• Tutkimusmatkailu (Discovery), Peli kartoittamattomana maaperänä

• Ilmaisu (Expression), Peli itsensä tutkimisen välineenä

• Alistuminen (Submission), Peli ajanvietteenä
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2.3.2. Iteratiivinen kehitys

Ohjelmistotekniikassa on melko yleistä toteuttaa ohjelmistoa ketterästi vaiheittain.
Usein ketterissä menetelmissä paitsi kehitetään toteutusta eteenpäin lyhyissä pätkissä,
myös annetaan vaatimusten ja tavoitteiden elää sitä mukaa, kun mielikuva valmiista
tuotteesta kirkastuu. [38]

Tietokonepelin kehitysvaiheen pelitestaus voi olla tärkeä osa suunnitteluprosessia.
Varhaisen prototyypin pelaaminen paljastaa konseptin toimivuuden tason ja suuriakin
puutteita on vielä mahdollista korjata. [39] Toteutuksen edetessä pelitestauksen havain-
toihin perustuvat muutokset ovat pienempiä ja yksityiskohtaisempia. [39] Varhaisessa
vaiheessa voidaan vaikuttaa tarvittaessa jopa pelin konseptiin, myöhemmin sääntöi-
hin ja lopuksi, pelin ollessa lähes valmis, muutoksia on järkevää tehdä enää vain pelin
kulkuun vaikuttaviin parametreihin. Tällaisia ovat esimerkiksi numeeriset arvot, ku-
ten vuorojen lukumäärä ja jonkin ostettavan asian hinta. Pelin testaamisen ottaminen
osaksi suunnitteluprosessia antaa näin mahdollisuuden kokeilla ideoiden toimivuutta.
[39]

2.3.3. Pelaajien motivointi

Motivaatio on olennaista oppimisprosessin kannalta. [40][41] Pelit soveltuvat hyvin
oppimisvälineiksi juuri siitä syystä, sillä peli voi helposti luoda pelaajalle halun menes-
tyä pelissä ja sitä kautta oppia, koska pelimenestyksen parantuminen edellyttää oppi-
mista. [17] Pelaajan motivaatio syntyy palkitsemisesta, kun hän onnistuu pelissä voit-
tamaan, menestymään paremmin kuin aiemmin, tai muutoin saavuttamaan jotain eri-
tyistä.

Pelien palkitsemismekanismit käyttävät yleensä abstrakteja asioita, kuten pisteitä,
mutta hyvin yleisesti myös pelin kontekstissa konkreettista, kuten jonkin rakennelman
valmistumista tai parempia kykyjä. [42] Suoran palkitsemisen lisäksi pelien käyttöliit-
tymäsuunnittelussa tehdyt valinnat voivat motivoida pelaajaa jatkamaan pelaamista:
Esimerkiksi tietokonepeleissä usein käytetty nk. progress bar-komponentti antaa vä-
littömän ja jatkuvan palautteen jonkin tavoitteen edistymisestä. Käyttäytymispsykolo-
gian mallit ja pelillistämistä koskevat tutkimukset osoittavat suoraan tällaisten pelira-
kenteiden toimivan tehokkaasti motivaattoreina. [43][44][20] Valitettavan usein varsi-
naisesti opetuspeleiksi suunniteltujen pelien heikkoutena on kehno pelaajan motivaa-
tion ylläpito. [18] Toisaalta puhtaasti viihteeksi tarkoitettu peli voi synnyttää oppimis-
prosessin myös varsinaisen pelaamisen ulkopuolella: Kiinnostavan pelin pelaaja usein
alkaa etsiä pelin aiheesta tietoa myös muualta, mikäli se on jollain tavoin kytköksissä
oikeaan maailmaan. [16]

Pelillistäminen

Motivointi ihmisten leikkimielisyyteen, tavoitehakuisuuteen ja palkinnonsaantihaluun
vetoamalla on pelillistämistä (eng. Gamification). Pelillistäminen voidaan määritel-
lä pelimekaniikan käyttämiseksi muissa kuin peliympäristöissä tai pelimekaniikan
ja -ajattelutavan käyttämiseksi ongelmanratkaisussa tai käyttäjien osallistamisessa.
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[45][46] Pelillistettyjä ympäristöjä voivat olla esimerkiksi www-sivustot, koulutus ja
sosiaalinen media. [36][47]

Tyypillistä pelillistämiselle on edistymisestä tai runsaasta käytöstä palkitseminen.
Erilaiset pisteytysmenetelmät voivat motivoida asiakkaita sitoutumaan paremmin pal-
velun käyttäjiksi. Pelillistämistä käytetäänkin jo varsin yleisesti hankittaessa uusia
asiakkaita tuotteille tai palveluille. Esimerkiksi yritysten kanta-asiakasohjelmat ovat
pelillistämistä. [48] Lentoyhtiöiden ja hotellien pistejärjestelmissä on jopa erittäin sel-
keästi esille tuotuja tasoja, joita asiakas saavuttaa pisteitä keräämällä. Työelämässä
pelillistäminen on edelleen vähäistä, mutta potentiaali on selvästi olemassa ja sen hyö-
dyntäminen on kasvussa. [49][47]

Nick Pelling esitteli pelillistämis-termin vuonna 2002 [50], mutta laajaan tietoisuu-
teen se on alkanut levitä vasta kuluvalla vuosikymmenellä. [36][51] Pelillistämistä si-
nänsä on hyödynnetty jo kauan ennen termin keksimistä ja määritelmän formalisointia.
[36][51]

Vaikka pelillistäminen sinänsä koskee muita kuin varsinaisia pelejä, sitä koskeva
tutkimus tarjoaa varteenotettavia havaintoja peleissä käytetyistä motivointikeinoista.
Pelien kehittämisessä voidaan siis ottaa oppia niistä tuloksista, jotka on saatu analy-
soimalla pelejä pelillistettyjä sovellutuksia luodessa ja parannettaessa. Pelillistämisen
tutkimuksessa tehtyjä havaintoja voidaan sellaisenaan hyödyntää myös pelisuunnitte-
lussa, koska siinä on nimenomaan kyse pelien tutkimisesta sen määrittelemiseksi, mikä
peleissä toimii pelaajan motivaation lähteenä. [36]

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Motivaation lähteitä on kahdenlaisia: sisäsyntyisiä ja ulkoisia. [20][52][53] Peleissä
hyödynnetään enimmäkseen ulkoisia motivaattoreita. On helposti nähtävissä pelien
syvimmän olemuksen rakentuvan ulkoisten motivaattorien ympärille ja käytännössä
kaikkiin peleihin sisältyy niitä. Toisaalta läheskään kaikki pelit eivät aktiivisesti pyri
herättämään pelaajan sisäsyntyisiä motivaattoreita.

Sisäsyntyisiä motivaattoreita ovat esimerkiksi

• Autonomia

• Joukkoon kuuluminen

• Uteliaisuus

• Oppiminen

Ulkoisia motivaattoreita ovat puolestaan esimerkiksi

• Kilpailu

• Ansiomerkit

• Raha

• Pisteet

• Epäonnistumisen pelko
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• Rangaistuksen pelko

Csikszentmihalyi [54] kuvailee ulkoisesti motivoivaa tekemistä seuraavasti:

• Tekijä voi muuttaa tekemisen vaikeustasoa omaa kykyään vastaavaksi

• Tekemisen voi helposti eristää keskittymisen häiriötekijöistä

• Suorituskyvyn mittaamiseen on selkeät määreet

• Tekeminen antaa konkreettista palautetta tekijän suoriutumisen tasosta

• Tekemisessä tulisi olla laaja kirjo haasteita, jotta tekijä voi selvittää omia omi-
naisuuksiaan monipuolisen tiedon perusteella

Motivaation säilyttäminen

Kiinnostuksen herättäminen peliä kohtaan on suhteellisen helppoa. Tutkimuksessa on
havaittu maalin ja pisteytyksen olevan eräitä tärkeimpiä tekijöitä tietokonepelin syn-
nyttämän kiinostuksen lähteitä. [20][55] Esteettinen miellyttävyys koettiin myös tär-
keäksi. [20][55] Motivaation antaminen tietokonepelin pelaamiseen ei siis sinällään ole
kovin ongelmallista, mutta pelaajan kiinnostuksen säilyttäminen saattaa olla hyvinkin
haasteellista, vaikka peli olisikin saatu muotoiltua pelaajien mieleiseksi lyhyellä täh-
täimellä. Peleissä, kuten kaikissa muissakin tuotteissa, käyttäjien ymmärtäminen on
tärkeää tuotteen luojalle sen haluttavuuden takaamiseksi. Mikäli tuote ei vastaa käyttä-
jien tarpeeseen, käyttäjät menettävät kiinnostuksensa. Siksi kun tuotekonsepti on valit-
tu, sen testaaminen koekäyttäjillä varhaisessa vaiheessa on erittäin hyödyllistä, kunhan
ollaan valmiita muuttamaan sitä tulosten mukaisesti. [47]

Deterdingin ominaisuuslistasta saadaan kenties käytetyin ja toimivin tapa pitkäaikai-
sen kiinnostuksen ylläpitämiseen: nouseva vaikeustaso. [6] Tutkimuksissa on havaittu
pelaajien panostavan peliin maksimaalisesti kun kilpakumppanit ovat samaa osaamis-
tasoa. Panostuksen katsotaan tässä yhteydessä kattavan peliin käytetyn ajan, pelikerto-
jen määrän ja kuhunkin pelikertaan paneutumisen tason. [53][56][57][58] Vastaavas-
ti tätä voitaisiin yleistää tarkoittamaan sopivaa vaikeustasoa kokonaisuutena. Pelaajan
taidon karttuessa pelin tulisi yhä tarjota pelaajalle sopivaa haastetta. [22][59]

Peli myös tulisi suunnitella sellaiseksi, että pelaajat tuntisivat sen etenevän sulavasti
ja keskeytymättömänä tapahtumaketjuna. Tällöin heidän mielenkiintonsa säilyy ja he
keskittyvät ja paneutuvat peliin paremmin. Csikszentmihalyi kuvaa tätä olotilaa flowk-
si. [53]

Tasapaino

Jotta peli olisi mielekästä ajanvietettä, täytyy suunnittelussa kiinnittää huomiota pe-
lin tasapainotukseen: Pelin vaikeus tulee olla kohderyhmälle sopiva [59][39] ja monen
pelaajan pelin tapauksessa pelimekaniikan tulisi toimia antaen jokaiselle osallistujalle
yhtäläinen mahdollisuus menestyä. [39] Jos pelissä on useita keinoja päästä tavoittee-
seen, hyvin tasapainotetussa pelissä yksi pelistrategia ei ole ylivoimainen. [39]
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Ollakseen tasapainoinen, moninpelin ei tarvitse olla kaikille pelaajille identtinen -
toimiva tasapaino voidaan saavuttaa joko symmetrian tai epäsymmetrian kautta. Sym-
metrisessä pelissä kaikilla pelaajilla yhtäläiset mahdollisuudet voittaa antamalla kai-
kille sama lähtötilanne ja samat säännöt ja tavoitteet. Epäsymmetrisessä pelissä näin ei
tarvitse olla ja kukin heistä tarvitsee erilaisen strategian voittaakseen. Useissa peleis-
sä voi jopa valita haluamansa voittoon johtavan tavoitteen. Suurin osa toisia pelaajia
vastaan pelattavista tietokonepeleistä on epäsymmetrisiä. [39]

Esimerkkinä erittäin epäsymmetrisestä pelistä käy tunnettu lautapeli Scotland yard.
Siinä yksi pelaaja pelaa kaikkia muita vastaan pakenemalla heitä. Pakenija voittaa,
mikäli onnistuu väistelemään muita pelaajia loppuun asti. Pelissä on kiinteä aikaraja
siten, että peliä pelataan korkeintaan tietty määrä vuoroja. Pelilauta on epäsymmetri-
nen, kiinniottajalla ja pakenijoilla on keskenään eri määrät eri liikkumismuotoja käy-
tettävissään ja kiinniottajia useita. Lisäksi pakenija näkee kiinniottajat, mutta he nä-
kevät pakenijan vain muutaman vuoron välein. Kiinniottajat kuitenkin näkevät, mitä
kulkuneuvoa pakenija on kulloinkin käyttänyt. Scotland yard on siis paitsi pelilaudan
muodon, myös pelaajien sääntöjen ja tavoitteiden osalta epäsymmetrinen. Se on kui-
tenkin hyvin tasapainotettu peli, jossa parhaimmillaan molemmilla osapuolilla on ta-
savertainen mahdollisuus voittaa. Tämä tasapaino kuitenkin asettuu jompaan kumpaan
suuntaan pelaajien määrästä riippuen, koska suurempi kiinniottajien määrä vaikeuttaa
pakenijan asemaa.
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3. PELIN PROTOTYYPPI

Tässä kappaleessa on esitetty yleistason vaatimusmäärittelyn kunkin kohdan valittu to-
teutustapa perusteluineen. Käymme myös läpi luokkatason arkkitehtuurin pääkohdat,
sekä toteutuksen oleelliset yksityiskohdat.

3.1. Vaatimusmäärittely ja toteutustavat

Asetetut vaatimukset ovat yleistason kuvauksia siitä, mitä tavoitteita pelille on määrät-
ty. Lisäksi listataan lisävaatimuksia, jotka eivät ole pakollisia, mutta toteutetaan aika-
taulun salliessa tai mahdollisesti jossain myöhemmässä vaiheessa. Kullekin vaatimuk-
selle on lisäksi esitetty tapa, jolla kyseinen vaatimus täytetään toteutuksessa. Teknis-
ten vaatimusten tapauksissa toteutukseen on yleensä useita mahdollisia vaihtoehtoisia
tapoja, jolloin on annettu lyhyt perustelu, miksi kyseinen toteutustapa on valittu.

3.1.1. Vaatimukset

Tässä osiossa listataan vaatimukset, jotka pelin tulee toteuttaa.

Pelin tavoitteet ja voittaminen

Pelin tulee kehittää pelaajan tai pelaajien kykyä hahmottaa rajallisia resursseja, sekä
kehittää henkilökohtaisen toiminnan suunnitelmallisuutta.

Pelin tulee esittää konkreettisella tavalla, kuinka tosielämässä saavutetaan tavoitteita
toisiinsa vaikuttavia asioita tasapainottamalla rajallisilla resursseilla. Konkretian vuok-
si pelillä tulee olla selkeä yhteys arkielämään. Pelissä tulee olla käytettävissä rajalli-
sesti aikaa ja rahaa.

Pelissä tulee olla laajempia tavoitteita, jotka on jaettu tai jaettavissa useampiin pie-
nempiin saavutuksiin.

Toteutus Peliin asetetaan kullekin pelaajalle numeeriset tavoitteet, joiden määreitä
voi kasvattaa toimillaan pelin aikana. Tavoitemääreiden kasvattaminen kuluttaa käy-
tettävissä olevia resursseja, eli aikaa ja rahaa.

Kukin pelaaja vuorollaan käyttää rajallisen määrän aikaa haluamallaan tavalla. Mi-
käli pelaaja ei suunnittele käytettävissään olevan ajan käyttöä riittävän huolellisesti ja
painottaa toimensa huonosti, pelin voittoon tarvittavien tavoitteiden saavuttamisesta
tulee hidasta.

Pelaajien lukumäärä

Peliin tulee voida osallistua enemmän kuin yhden pelaajan kerrallaan. Peliä tulee myös
voida pelata yksin.

Toteutus Pelaajien vähimmäismäärä on yksi ja ylärajaa pelaajien määrälle ei ole.
Hot seat-menetelmä valittiin moninpeliä varten, koska se on selvästi yksinkertaisin to-
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teuttaa, eikä ajankäytön opettelun tavoite vaadi toteuttamaan reaaliaikaisuutta tai peli-
vuorojen samanaikaisuutta.

Yksinpelissä peli aloitetaan lisäämättä yhtä pelaajaa enempää. Peli päättyy, kun ai-
noa pelaaja on saavuttanut asetetut tavoitteet. Tekoälyvastustajia ei ole toteutettu.

Muokattavuus

Peli tulee olla kohtuullisella vaivannäöllä muokattavissa.
Pelin logiikka ei ole tämän vaatimuksen piirissä. Muokattavuudella tarkoitetaan täs-

sä yhteydessä sitä, että minimaalisilla muutoksilla tai ilman muutoksia pelin lähdekoo-
diin voi vaikuttaa pelin sisältöön ja ulkoasuun. Pelissä käytetyt tekstit, kuvat ja äänet
tulevat olla helposti vaihdettavissa toisiin tai niitä voidaan lisätä.

Toteutus Pelin ohjelmallinen rakenne on sellainen, että kunkin peliruudun paramet-
rit määritellään niitä vastaavissa luokissa mahdollisimman yksinkertaista ohjelmoin-
tirajapintaa käyttäen. Määrittely tapahtuu sitä varten suunnitelluissa funktioissa, jotka
ajetaan soveltuvina ajankohtina ohjelmistoarkkitehtuurin toimesta automaattisesti. To-
teutustapa on siis muuttujien niin kutsuttu kovakoodaus. Muuttujien määrittely erilli-
sissä kuvaustiedostoissa on perustellusti yleisesti suositeltava tapa, mutta ohjelmoinnin
monimutkaisuuden kasvamisen vuoksi tässä prototyypissä ei käytetä kuvaustiedostoja.

Kuvatiedostojen tyyppi ja nimeäminen on määritelty siten, että halutut kuvat on
helppo paikantaa tiedostohierarkiasta. Pelissä esiintyvät tekstit ovat myös erillisissä
tiedostoissa, joita on yksi kutakin tuettua kieltä varten. Pelissä ei ole ääniä, joten ääni-
tiedostojen osalta vastaavaa määrittelyä ei tarvita.

Pelin keston säätö

Pelin odotettavissa olevaa kestoa tulee voida säätää ennen pelin aloittamista.

Toteutus Pelin kesto riippuu asetetuista tavoitteista ja pelaajan toimien vaikutta-
vuusarvosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Kullakin vuorolla käytettävissä olevan ajan
määrä ja asioiden vaikuttavuuskertoimet, eli kuinka paljon mikin tekeminen tai han-
kinta nostaa tai laskee mitattuja tavoitemääreitä, ovat sisäänrakennettuna pelissä. Näin
ollen pelin arvioidun keston asettaminen tapahtuu muokkaamalla asetettuja tavoitteita.
Mitä korkeammat tavoitteet, sitä kauemmin peli kestää.

Kohdealusta

Pelin tulee olla pelattavissa mahdollisimman monella eri käyttöjärjestelmällä. Pelin
täytyy toimia vähintään Windows- Linux- ja OSX-käyttöjärjestelmien uusimmilla va-
kailla versioilla.

Kannettaviin laitteisiin suunniteltujen Android- ja iOS-käyttöjärjestelmien tuki ei
ole välttämätöntä, mutta se on eduksi sovittamisen näille mahdollistamiseksi.

Toteutus Junes kirjoitetaan kokonaisuudessaan java-kielellä Java SE-ympäristöön.
Ohjelmaa kirjoittaessa käytetään ominaisuuksia, jotka on esitelty Javan versiossa 6,
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joten se on varhaisin Java-ympäristön versio, jolla ohjelmaa voidaan suorittaa. Java-
koodia on mahdollista suorittaa vaadituissa Linux-, OSX- ja Windows-versioissa. Li-
säksi Java SE-ohjelma on portattavissa Android-matkapuhelinalustalle kohtuullisella
työmäärällä.

Valinta perustuu kahteen pääasialliseen syyhyn: Näin peli toimii mahdollisimman
laajassa valikoimassa käyttöjärjestelmiä ja laitealustoja sellaisenaan, tai mahdollisim-
man vähillä muutoksilla. Toisekseen aiotut ominaisuudet oli suhteellisen helppoa to-
teuttaa valitulla teknologialla, koska jo vakiokokoonpanossaan ilman erillisiä laajen-
nuksia Java Runtime Environment (JRE) tukee kaikkia vähimmäisvaatimuksien to-
teuttamiseen tarvittavia ominaisuuksia.

Helppous tukea useita kieliä pelin käyttöliittymässä on myös yksi ratkaisuperusteis-
ta toteutusteknologiaa valitessa. Esillä olleiden vaihtoehtojen tukea kielilokalisaatiolle
käsitellään kappaleessa 3.1.2.

Muita harkittuja vaihtoehtoja olivat HTML5, Qt, sekä jonkin pelimoottorin käyttö.
Jokaisessa vaihtoehdossa on omat etunsa ja haittansa, eikä mikään edellä mainituista
teknologiavaihtoehdoista ole tähän tarkoitukseen yksiselitteisesti paras.

3.1.2. Lisävaatimukset

Tässä osiossa listataan asiat, jotka eivät ole pakollisia toteutettavia, mutta jotka olisivat
käyttäjän tai mahdollisten tulevien laajennustoteutuksien kannalta hyvä toteuttaa.

Asetusten tallennus

Käyttäjän muokkaamat ohjelman asetukset tulevat olla tallennettavissa tai tallentua au-
tomaattisesti ilman erillistä valintaa. Tallennetut asetukset otetaan käyttöön aina ohjel-
man käynnistyessä.

Toteutus Kyseessä on prototyyppi, joten käyttäjän tekemiä asetusten muokkauksia
ei ole välttämätöntä kyetä tallentamaan. Asetusten tallennusominaisuus jätetään tois-
taiseksi toteuttamatta. Peli toteutetaan kuitenkin siten, että asetusten tallentaminen ja
lukeminen ovat myöhemmin helposti toteutettavissa.

Pelitilanteen tallennus

Pelin tilanne tulee olla tallennettavissa siten, että pelaamisen voi keskeyttää sammutta-
malla ohjelma ja meneillään ollutta peliä voi jatkaa ohjelman uudelleenkäynnistyksen
jälkeen.

Toteutus Pelissä ei ole tässä vaiheessa mahdollisuutta tallentaa pelitilannetta myö-
hemmin jatkamista varten. Kuten asetusten tallennusominaisuus, pelin arkkitehtuuri
suunnitellaan siten, että pelitilanteen tallentaminen tai lataus on mahdollista toteuttaa.
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Kielituki

Pelin tulee tukea useampaa eri kieltä ja uusien kielten lisääminen tuettuihin tulee olla
mahdollista muuttamatta ohjelmakoodia.

Toteutus Toteutus on tehty javalla, joten kielilokalisaation toteuttamiseksi on valittu
sen standardikirjastoon kuuluva ResourceBundle. Käytännössä valittu toteutusalusta
määrittää miten kielituki voidaan teknisesti toteuttaa. Vastaavasti mahdollisuudet to-
teuttaa tukea eri kielille vaikuttavat toteutusalustan valintaan, koska kielituki on halut-
tu mahdollisuuksien mukaan toteuttaa käyttämättä erillistä apukirjastoa.

3.2. Pelin kuvaus

Tässä kappaleessa kuvataan, millainen toteutettu peli on. Pelityypin yleiskuvauksen li-
säksi käsitellään myös yksityiskohtaisempi yleiskatsaus pelin sääntöihin ja toimintaan.

3.2.1. Pelityyppi

Junes toimii lautapelityyppisesti. Kuten useimmat lautapelit, myös Junes on vuoro-
pohjainen peli, jossa vain yksi pelaaja kerrallaan toimii. Peli voisi olla toteutettu myös
toisenlaisella ratkaisulla, mutta perinteisen lautapelin tyyliseen ratkaisuun on päädytty
erityisesti toteutuksellisista syistä, joita käsitellään tarkemmin vaatimusten kappalees-
sa 3.1.1. Monen pelaajan peleissä tasapainotuksen ja mekaniikan kannalta symmetri-
nen peli on helpoin suunnitella ja toteuttaa, joten sellainen on hyvä lähtökohta.

Peliä pelataan niin kutsutulla hot seat-menetelmällä, joka tarkoittaa sitä, että peliä
voi pelata usea pelaaja samanaikaisesti, mutta he eivät ole vuorovaikutuksessa kes-
kenään tietoverkon välityksellä, vaan pelaavat kaikki samalla laitteella. Kukin pelaaja
pelaa yhden vuoron, jonka jälkeen laitetta käyttävä pelaaja vaihtuu.

3.2.2. Pelin kulku

Pelilauta esittää erilaisia tosielämän paikkoja. Pelissä on kullakin pelaajalla yksi oma
pelihahmo, jota liikutetaan pelilaudalla. Tavoitteena ei ole pelilaudalla liikkuminen,
vaan tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteiden saavuttamista varten pelaajan tulee vuo-
rojensa aikana suorittaa normaaliin elämään kuuluvia asioita, joita varten hahmon tulee
matkustaa pelilaudalla.

Alkuasetelma

Pelissä asetetaan aluksi tavoitteet, joiden määreinä ovat onnellisuus, koulutus, ura ja
varallisuus. Näille määreille asetetaan tarkat numeeriset tavoitemäärät, jotka abstrak-
toivat kunkin pelaajan pelin aikana saavuttamat asiat pisteytettyyn muotoon. Tavoit-
teet asetetaan pelaajakohtaisesti, eikä niiden tarvitse olla pelaajien kesken yhtenevät.
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Tavoitteet asetetaan ennen pelin alkua kuvan 5 esittämässä dialogissa. Alussa jokainen
pelaaja asuu samassa pelilaudan ruudussa.

Kuva 5: Pelaajien alustus pelinaloitusdialogissa.

Vuoron tapahtumat

Kunkin vuoron alussa pelaaja liikuttaa hahmoaan kehämuotoon sijoitettuja ruutuja pit-
kin haluamaansa paikkaan, missä pelaaja suorittaa ruudun mahdollisia toimintoja. Pe-
lissä mahdollisia ruutujen toimintoja ovat

• Lepo

• Työskentely

• Ostaminen, joko tavaran tai elintarvikkeiden

• Rahan lainaaminen ja tavaroiden panttaaminen

• Työpaikan hakeminen

• Asuntoon muuttaminen

Vuoro koostuu rajallisesta määrästä aikaa, jota liikkuminen ja toiminta kuluttavat.
Pelilautaa pitkin voi liikkua vapaasti haluamansa matkan, haluamaansa suuntaan ja
kuinka usein tahtoo - käytettävissä olevan ajan puitteissa. Vuoron päätteeksi tulee pa-
lata kotiin, mutta mikäli pelaaja kuluttaa kaiken aikansa ennen kotiin pääsyä, uupu-
muksesta rangaistaan seuraavalla vuorolla vähennetyllä käytettävissä olevalla ajalla.
Vuorokierron teknisestä toteutuksesta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 3.3.2.
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Pelaajahahmon tulee myös syödä, jotta jaksaisi suorittaa täyden vuoron. Syöminen
tapahtuu vuoron alkaessa, juuri ennen kuin pelaaja aloittaa toimensa. Edellytyksenä
luonnollisesti on, että pelaaja on edellisellä vuorolla ostanut jotain ruokaa. Mikäli pe-
laaja ostaa vuoron kuluessa ruokaa varastoon, se pilaantuu jos pelaajallahahmolla ei ole
käytössään jääkaappia. Ruuan pilaantuminen tarkistetaan vuoron alussa ennen syömis-
tä. Ruuan laadulla ei ole merkitystä ravitsemustasoon.

Kullakin pelaajalla on kotiruutu. Kotiruutuja on kolme vaihtoehtoa, joista voi valita
kulloisenkin maksukyvyn mukaan sopivimman. Kalliimpi vaihtoehto parantaa voitto-
mahdollisuuksia.

Pelissä on myös mahdollista lainata rahaa pankista tai pantata omaisuuttaan, mikäli
pelaaja kokee sen tarpeelliseksi. Syitä rahan tarpeeseen voivat olla esimerkiksi ruuan
loppuminen tai vuokran erääntyminen.

Pelin päättyminen

Peli päättyy, kun jokin pelaajista on saavuttanut hänelle asetetut tavoitteet. Ensimmäi-
nen kaikki ne saavuttanut on pelin voittaja. Voittotilanne julistetaan täyden kierroksen
päätteeksi, jokaisen pelaajan pelattua yhtäläisen määrän vuoroja, joten useampi kuin
yksi pelaaja voi saavuttaa tavoitteensa ja voittaa pelin samanaikaisesti päätyen näin
tasapeliin.

Karkeasti ottaen vapaa-aika ja vapaa-ajalla käytettävä kodin irtaimisto kasvattavat
onnellisuutta, opiskelu kasvattaa koulutustasoa, työnteko kasvattaa varallisuutta ja ar-
vostetumpi työpaikka kehittää uraa. Näillä on myös keskinäisiä riippuvuuksia, kuten
työpaikkojen koulutusvaatimukset ja elintasohankintoihin tarvittava rahamäärä.

3.2.3. Pelilauta

Pelilauta koostuu kuudestatoista ruudusta, jotka kiertävät pelilaudan ympäri. Kukin
ruutu kuvaa yhtä paikkaa, kuten työpaikkoja, kauppoja ja opiskelupaikkoja. Kullakin
ruudulla on omat ominaisuutensa. Kuvassa 6 on näkymä pelilaudasta sellaisena, kuin
pelaajat sen näkevät.

Pelilaudan ruutujen sijoittelu on lievästi epäsymmetrinen: Koti- eli vuoronaloitus-
ruudut sijaitsevat laudan yläreunassa vasemmasta nurkasta reunan keskelle. Luentosa-
lit opintojen suorittamista varten ovat jotakuinkin kotiruutuja vastapäätä. Työssäkäyn-
tiruudut sijaitsevat kotiruutujen molemmin puolin, laudan oikeassa ja vasemmassa reu-
nassa. Kuva 7 havainnollistaa erityyppisten ruutujen sijoittumisen pelilaudalla.

Ruokaostosruutuja on kotiruuduista katsoen molemmin puolin jotakuinkin yhtä kau-
kana kotoa. Ruokaostoksia on siis mahdollista tehdä riippumatta siitä, kumpaan suun-
taan lautaa lähtee kiertämään, tai kummasta suunnasta on saapumassa kotiin. Työpai-
kat eivät siis ruuanhankintateknisin osin ole oleellisesti epätasa-arvoisessa asemassa
toisiinsa nähden.

Pankki, panttilainaamo, työnhakutoimisto ja opintomateriaalikauppa ovat sijoitettu-
na laudalle siten, että kukin sijaitsee laudan eri sivulla.



26

Kuva 6: Pelilauta.

Asuinruutu

Työpaikkaruutu

Pelin aloituspiste

Ruokaa

Opiskeluruutu

Kuva 7: Pelilaudan tasapainotus.
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Kiltahuone Kiltahuone on pelaajan koti pelin alussa. Kiltahuoneella asuminen ei
maksa mitään, mutta vastaavasti myöskään elintasopisteitä siitä ei kerry. Kiltahuoneel-
la on aina jääkaappi. Tosielämässä kiltahuone on yliopistolla jonkin alan opiskelijoiden
ainejärjestön kerhotila.

POSAUS POSAUS-asuntolassa voi asua merkittävästi kiltahuonetta mukavammin.
Elintasopisteitä ajatellen se on Kiltahuonetta parempi vaihtoehto, mutta siellä asumisen
rahoittaminen vaatii jo ajoittaista työssäkäyntiä.

Luksuskämpät Luksusvuokra-asunto on vapaarahoitteisilta markkinoilta vuokrattu
asumisen luksusvaihtoehto. Elintasopistekertymän kannalta täällä asuminen on ehdot-
toman suositeltavaa, mutta vastaavasti työssä täytyy käydä ahkerasti, tai palkkatason
täytyy olla huomattava.

Panttilainaamo Panttilainaamo on epätoivoisen rahankäyttäjän toinen vaihtoehto
Pankin ohella. Panttilainaamo antaa käyttöön rahaa vastineeksi jostain pelaajan omis-
tamasta esineestä. Omaisuutensa voi lunastaa takaisin maksamalla lainan takaisin kor-
koineen.

Ravintola Halpis Halpis myy halpaa ja ravitsevaa ruokaa.

Ravintola Wokkipaja Wokkipajasta voi ostaa hieman tavallista tasokkaampaa opis-
kelijaruokaa.

Prujukauppa Prujukaupasta ostetaan opiskelumateriaalit, jotta kurssit voi nopeam-
min läpäistä onnistuneesti. Ilman kurssimateriaalia opiskeluun käytetty aika tuottaa
vain murto-osan normaalista kurssin edistymisestä.

Bar Kaijo Bar Kaijossa on myytävänä juomia ja ruokaa. Myös matalapalkkaista työ-
tä on tarjolla.

Elektroniikkaliike Elektroniikkaliikkeestä voi ostaa kodinkoneita, kuten tarpeelli-
sen jääkaapin tai viihde-elektroniikkaa huokeaan hintaan.

Tekniikan luentosali Täällä pelaaja voi opiskella tekniikan alojen kursseja, joiden
suoritus on usein vaatimus työpaikan saamiselle. Kurssien suorittaminen kuluttaa vuo-
rolla käytettävissä olevaa aikaa samaan tapaan kuin työssäkäynti.

Kurssien suorittamiseen kuluva aika määräytyy kunkin kurssin laajuuden mukaan.
Kursseja suoritetaan samaan tapaan kuin työnteko tapahtuu, eli käyttämällä siihen ai-
kaa yksi toimintapätkä kerrallaan. Pelaajalle tämä näkyy siten, että luentosalin toimin-
tadialogissa suoritettu suoritusnapin painallus kuluttaa tietyn verran pelaajan käytettä-
vissä olevaa aikaa ja edistää kurssin suoritusta vastaavasti. Mikäli pelaaja ei ole Pru-
jukaupasta ostanut kyseisen kurssin opetusmateriaalia, kurssin opintojen edistyminen
yhtä opiskelusuoritusta kohti on huomattavasti vähäisempi.
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Humanististen tieteiden luentosali Täällä pelaaja voi opiskella humanististen tie-
teiden kursseja. Tämä ruutu vastaa toiminnallisesti täysin Tekniikan luentosalia - vain
kurssivalikoimassa on eroa.

Työvoimatoimisto Työvoimatoimistosta voi tarkistaa senhetkiset avoimet työpaikat
ja hakea niihin. Pelissä on myös asetusvaihtoehto, joka mahdollistaa työpaikkojen haun
myös suoraan työpaikoilta.

Tehdas Tehdas on puhtaasti työpaikka. Työpaikkana Tehdas tarjoaa useita vaihtoeh-
toja ja palkkaus on kautta linjan keskitason yläpuolella.

Pankki Pankki on sekä työpaikka, että rahanlainauspiste. Kuten Panttilainaamosta,
sieltä saa käyttöönsä rahaa, josta kuitenkin tulee maksaa korkoa viikottain. Koron pe-
rintä lakkaa, kun pelaaja maksaa lainan kokonaisuudessaan takaisin. Lainan voi mak-
saa takaisin myös osittain. Maksutapahtuman yhteydessä kerätään korkoprosenttia vas-
taava palvelumaksu.

Työpaikkana Pankki tarjoaa joitakin vaihtoehtoja siivoojasta pankinjohtajaan, joten
palkkatason skaala on täällä laaja.

Tavaratalo Tavaratalo on kauppa, josta voi ostaa niin ruokaa, käyttötavaroita, kuin
alkoholiakin. Tavaratalo tarjoaa myös laajan valikoiman erilaisia työmahdollisuuksia.

Alco Täältä saa valikoida alkoholiostoksiinsa kotiinvietävät pelin kattavimmasta va-
likoimasta. Alcossa on myös mahdollista työskennellä.

3.3. Arkkitehtuuri ja algoritmit

Kappaleessa paneudutaan toteutuksen teknisiin yksityiskohtiin kuvaamalla ohjelma-
koodin rakenne ja toiminta pääpiirteittäin, monikielisyystuen tekniikka, sekä päärutii-
nin ja reitinhaun algoritmit.

3.3.1. Luokkarakenne

Tässä esitellään tärkeimpien luokkien tehtävät. Luokat on ryhmitelty tehtävätyypin
mukaan, eikä jokaista ryhmän luokkaa käsitellä erikseen. Kuva 8 esittää luokkien vä-
liset omistussuhteet ja ryhmittelyn.
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Kuva 8: Logiikkatoteutuksen päärakenne luokkakaaviona.

JunesLogic Pelilogiikan ydin on JunesLogic-luokka, joka aloittaa ja lopettaa pelin,
jakaa sen kiertäviin vuoroihin, sekä sisältää joukon aputoimintoja muualla ohjelma-
koodissa suoritettavia logiikkatoimintoja varten. Ennen pelin alkua JunesLogic myös
alustaa pelin käyttäjän määrittämien asetusten pohjalta.

JunesLogic muuttaa kulloinkin vuorossa olevan pelaajan hahmoinstanssin muuttu-
jia siltä osin, kuin vuoron vaihtumiseen sisältyvät tapahtumat edellyttävät. Esimerkki-
nä tällaisesta on ruuan poistaminen omistuslistalta, koska hahmo syö ja kaiken ruuan
poistaminen pilaantumisen vuoksi, mikäli hahmon käytössä ei ole jääkaappia.

JunesPlayer JunesPlayer on pelaajan hahmoinstanssin luokka. Se sisältää kaikki tie-
dot pelaajan sen hetkisestä pelitilanteesta, eli omistetut tavarat ja ruuan, osittain ja ko-
konaan suoritetut opinnot, kotiruudun, eri alojen työkokemuksen, sekä voittotavoittei-
den tilanteen.

Board- ja GUI-luokat Nämä ovat käyttöliittymän rungon toteuttavat luokat. Ne
huolehtivat yhdessä pelin käyttöliittymän ja siihen olennaisesti kuuluvan pelilaudan
esittämisestä ja toiminnallisuudesta. Näitä ovat pelaajan hahmon, tai ”pelinappulan”
esittäminen laudalla ja sen liikuttaminen, sekä käytettävissä olevan ajan ilmoittaminen
ja pelin valikkorakenteen käsittely.
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Kuva 9: Pelilaudan ruutujen toteutuksen päärakenne luokkakaaviona.

BoardSquare Kukin BoardSquare-luokka toteuttaa yhden pelilaudan ruudun. Pelaa-
jan ohjatessa hahmonsa johonkin pelilaudan ruutuun, kyseisen ruudun toteutus huo-
lehtii ruudun tapahtumien loogisista rutiineista. Toteutukset ovat BoardSquare-tyypin
luokissa hyvän olio-ohjelmointitavan mukaisesti kerroksittain siten, että identtistä toi-
mintoa ei ole toteutettu usempaan luokkaan, vaan luokat periytyvät yläluokista, joissa
on toteutettu niille yhteiset toiminnot. Hierarkia on esitetty kuvassa 9. Laudan ruutu-
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jen toimintoja ovat hyödykkeiden ostaminen, opiskelu, rahan lainaaminen ja vastaavat
kullekin ruudulle ominaiset toiminnot.

Myös BoardSquare-tyypin luokalla on pelilogiikan operaatioita varten pääsy kul-
loinkin vuorossa olevan pelaajan hahmoinstanssiin. Nämä JunesPlayer-luokan ilmen-
tymät pitävät sisällään hahmon muuttujista, eli tavoitteista saavuttamisasteineen, omis-
tuksista, kotiruudusta, koulutuksesta, työpaikasta ja työkokemuksesta. Ruudun toteu-
tusluokka muuttaa pelaajahahmon parametreja pelaajan toimien mukaisesti. Esimerk-
keinä tällaisista operaatioista ovat ruuan ostaminen, joka vähentää pelaajan rahamäärää
ja lisää kyseisen ruuan hahmon omistamien ruokien listaan, tai joidenkin osaamisaluei-
den kokemuksen karttuminen hanmon tehdessä työtä.

StudySquare on opiskelupaikkojen yläluokka. Opiskelupaikkaluokilla on lista kysei-
sessä ruudussa käytävistä opinnoista ja toimintona niissä voi käyttää aikaa opintojen
suorittamiseen.

WorkingSquare-luokat ovat työpaikkoja. Niissä voi työskennellä, jos pelaajahahmo
on saanut toimen kyseisestä ruudusta.

BankSquare on pankkiruutuja varten ja sen toimintoina ovat lainan otto ja takaisin-
maksu.

ShoppingSquare sisältää kaupparuutujen tarvitsemat toiminnot. Kaupoilla on listat
niissä myytävistä tavaroista ja käyttäjälle tarjotaan luonnollisesti toimintona mahdolli-
suus ostaa niitä.

GadgetShoppingSquare on muunnos yleisestä ShoppingSquare-luokasta. Erona on,
ettei se mahdollista tavaran ostamista uudelleen, mikäli pelaajan hahmo on jo aiemmin
ostanut vastaavan tuotteen.

HousingSquare on asumiseen erikoistunut luokka. Sen toimintoina on mahdollistaa
muuttaminen asumaan kyseiseen ruutuun, tai lepääminen, mikäli hahmo jo asuu siellä.

3.3.2. Logiikan toteutus

Pelin toiminnallinen perusalgoritmi on yksinkertainen klassinen vuoropohjaisuus: Pe-
laajien toiminta käsitellään vuorotellen kierroksittain, kunnes yhden tai useamman pe-
laajan voittaminen keskeyttää kierron kierroksen lopussa. Vuoron vaihtumisen ja pe-
laajan toimien käsittelyssä tapahtuvat logiikkaoperaatiot käsittelevät rahaa, asumista,
ruokailua, uupumusta ja mahdollista voittostatusta. Vuorokiertoon liittyvät toiminnot
suoritetaan vuoron alussa ja lopussa. Näitä ovat esimerkiksi uni- ja ruokatilanteen seu-
ranta ja vuokranmaksu. Vuoron alustuksen ja päättymisen välillä, varsinaisen vuoron
aikana, suoritetaan ainoastaan pelaajan syötteeseen perustuvat tapahtumat. Näitä ovat
pelaajahahmon liikkuminen pelilaudalla ja pelilaudan ruuduissa tapahtuvat toimet. Ku-
va 10 esittää pelaajien vuorojen kierrossyklin ohjelmalogiikan.
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Kuva 10: Pelin kierroksen kulku.

3.3.3. Pelilaudalla liikkuminen

Peliin on toteutettu nk. point and click-tyyppinen liikkumistapa. Pelaaja ohjaa hah-
moansa valitsemalla pelilaudan ruudun, johon haluaa liikkua, minkä jälkeen peli sel-
vittää lyhimmän reitin ja liikuttaa hahmon haluttuun kohteeseen.

Reitinhakualgoritmin toteutus

Pelilauta on yksiulotteinen kehä. Koska yhdessä liikkumisessa ruudusta ruutuun on
tasan kaksi kiintopistettä - lähtö- ja kohderuudut - pelilauta voidaan ajatella puuksi.
Kehä katkaistaan kohderuudun kohdalta, jolloin syntyy yksiulotteinen graafi, jonka
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jossain kohdassa on lähtöruutu. Lähtöruutu on puun juurisolmu (root node). Puussa on
kaksi haaraa, joiden solmut (node) eivät haaraudu.

Jos pelaaja haluaa palata takaisin samaan ruutuun, josta oli lähdössä, juurisolmu on
katkaistun kehän jommassa kummassa päässä ja näin ollen puun toinen haara on nollan
solmun mittainen. Käytännössä siis tässä erikoistapauksessa puu on yksihaarainen.

Tällaisen hyvin yksinkertaisen ja käytännössä vakiomuotoisen puun hakualgoritmil-
le riittää, että se kykenee valitsemaan sen suunnan, jota seuraten matka on lyhin. Jokin
yleiskäyttöinen algoritmi, kuten breadth-first tai depth-first olisi siis yliampuva ratkai-
su. Yksinkertaisimman mahdollisen ratkaisun sijaan tässä käytetään kuitenkin hyödyk-
si puun tunnettua rakennetta suunnan valinnassa. Pelilaudan ruudut ovat indeksoitu-
na mielivaltaisesti määritellystä lähtöpisteestä myötäpäivään. Numeerinen indeksointi
mahdollistaa mahdollisimman yksinkertaisen tavan muodostaa reitinhaku matemaatti-
silla operaatioilla. Linkitetyn listan käyttäminen yksinkertaistaisi reitinhakualgoritmia
jonkin verran, mutta ohjelmointiteknisesti kokonaisuus olisi monimutkaisempi.

Algoritmi on kaksiosainen: Ensimmäinen osa käyttää hyödyksi tietoa pelilaudan
koosta lyhyemmän suunnan päättelemiseksi. Toinen osa etenee valittuun suuntaan,
kunnes haluttu kohde on saavutettu. Kuvassa 11 on esitetty suunnanvalintamenetelmä.
Kaavion mistä- ja mihin-muuttujat ovat pelilaudan ruutujen numeerisia indeksiarvoja.
Puoliväli kuvaa matkaa, joka on puolet pelilaudan kokonaan kiertämisen pituudesta.

Mistä < mihin?

kylläei

kyllä

kyllä

ei

ei

ei kyllä

Suunta = vastapäivään Suunta = myötäpäivään

Mihin - mistä <= puoliväli?

Mistä > mihin?

Mistä – mihin > puoliväli?

Kuva 11: Reitinhakualgoritmin suunnanvalintalogiikka aktiviteettikaaviona.

Kulkusuunnan määrittämisen jälkeen lähtöpisteestä edetään ruutu kerrallaan valit-
tuun suuntaan kuvan 12 mukaisesti, kunnes haluttu päätepiste on löytynyt. Kaaviosta
ilmenevä toimintopari, jossa indeksiin lisätään pelilaudan ruutujen kokonaismäärä ja
vastaavasti myöhemmin otetaan jakojäännös, ehkäisee negatiivisen indeksin synnyn ti-
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lanteessa, jossa suunta on vastapäivään ja matkan varrella on ruutu, joka on indeksoitu
listan ensimmäiseksi.

Perillä?

Suunta = myötäpäivään?

Indeksi = indeksi + ruutujen kokonaismäärä

kyllä

kyllä

ei

ei

Indeksi -= 1 Indeksi += 1

Indeksi = indeksi mod(ruutujen kokonaismäärä)

Hae indeksiä vastaava ruutu

Indeksi = tämänhetkisen ruudun indeksi

Kuva 12: Reitinhakualgoritmin logiikka aktiviteettikaaviona.

Ensimmäisen osan kompleksisuus koostuu peräkkäisistä yksinkertaisista ehtolausek-
keista, joten se suoriutuu vakioajassa riippumatta pelilaudan koosta. Toisen osan suo-
ritusmäärä muutoin kasvaa lineaarisesti pelilaudan koon mukaan, mutta käytetty ja-
kojäännösoperaattori monimutkaistaa sitä. Käytännössä kuitenkin huonoimmassakin
tapauksessa jaettava luku on ( 2*<pelilaudan koko> -1 ), eli yksi kokonaisluku ja jään-
nösosa.

3.3.4. Lokalisaatio

Ohjelmiston lokalisaatio, eli paikallisiin oloihin mukautuminen sinänsä voi käsittää lä-
hes mitä tahansa kirjallisesta asusta grafiikkaan ja tarjottaviin ominaisuuksiin. Ylei-
simpiä lokalisoitavia asioita ovat tekstien esittäminen käyttäjän toivomalla kielellä,
mittayksiköt ja ohjelmiston tukemat ominaisuudet. Ominaisuusvalikoiman muokkaa-
minen käyttäjän sijainnin mukaan on suhteellisen yleistä kaupallisissa ohjelmistoissa.
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Junes-pelissä ei ole tarvetta rajoittaa ohjelman ominaisuuksia, tai suorittaa poikkeuk-
sellisia toimintoja käyttäjän kotimaan perusteella. Junes esittää saman grafiikan kaikil-
la kielillä ja kaikissa maissa, joskin pelissä esiintyvät kuvat onkin tarvittaessa helppo
vaihtaa toisiin.

Tekstin lokalisointi

Junes on rakennettu antamaan käyttäjälle mahdollisuus valita kieli, jolla pelissä esiin-
tyvät tekstit esitetään. Esitettävän tekstin halutunkielinen versio noudetaan resurssitie-
dostoista ResourceBundle-luokkaa käyttämällä. ResourceBundle on käytännössä Ja-
van ainoa käytännöllinen vaihtoehto tekstilokalisaation toteuttamiseksi, mikäli halu-
taan välttää kolmansien osapuolten apukirjastojen käyttämistä.

Javan ResourceBundle-luokka tarjoaa rajapinnan tietueen lataamiseen useista vaih-
toehdoista ja sen sisällön käyttämiseksi. Tietueet muodostuvat avain-arvopareista, mi-
kä soveltuu hyvin tietokoneohjelmiston tekstien listaamiseen. Kukin tietue sisältää yh-
den kielen tekstit ja ohjelmasta käsin viitataan kulloinkin haluttuun tekstiin sen avai-
mella.

Haluttu kieli valitaan ohjelman käynnistyksessä. Käyttäjän valinnan perusteella
tekstit antava ohjelmakomponentti lataa tekstitiedoston, joka sisältää valitun kielen
tekstit. Tällä hetkellä valittavissa olevat kielet ovat suomi ja englanti.

ResourceBundle ei itsessään ole kehittynyt tekstilokalisaatiotyökalu, joka auttaisi
muotoilemaan tekstissä esiintyvät muuttujat, kuten lukujen taivutukset, kunkin kielen
mukaisiksi. Muotoilua ei pelin tässä versiossa tehdä siis minkään sitä varten tehdyn
apurutiinin toimesta, vaan tekstiä tulostavan ohjelmakoodin puitteissa siten, että para-
metrien muotoilua olisi tehtävä mahdollisimman vähän. Tämä saavutetaan valitsemal-
la tulostettavat tekstit siten, että ne sisältävät eurooppalaisilla kielillä mahdollisimman
vähän parametrien taivutusta.

teksti = [ ”Laiminlöit läksysi. Peräkkäisiä kertoja on nyt <x>.”,
pelihahmo.läksylaskuri ]

Tämä toteutus ei ota huomioon kieliä, joissa kirjoitussuunta poikkeaa länsimaisesta
vasemmalta oikealle-mallista. Jonkin sellaisen kielen tukeminen vaatisi todennäköises-
ti myös ohjelmallisia muutoksia joihinkin viestidialogeihin, jotta tekstimuotoilu olisi
oikeellista kaikille tuetuille kielille.

3.4. Ohjelmiston kehitysalusta

Kehitysalustana käytettiin tyypillistä PC-yhteensopivaa työasemakonetta, jonka käyt-
töjärjestelmänä on Fedora-Linux ja Java-alustana OpenJDK. Ohjelman suoriutumista
matalan suorituskyvyn laitteistossa arvioidaan myös ajamalla ohjelmaa virtuaaliko-
neessa, jonka suorituskykyä on mahdollista säätää.

Peli testattiin kehittäjän toimesta myös Solaris-, OSX- ja Windows-ympäristöissä ja
OpenJDK:n lisäksi myös Oraclen java-virtuaalikoneella ja kääntäjällä. Projektin läh-
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dekoodi ja suoritettavat JAR-paketit on saatavilla SourceForge-palvelusta osoitteesta
http://junes.sourceforge.net. Junes-projektin lisenssiksi on valittu hyvin yleinen GNU
GPL-lisenssi - tarkemmin sanottuna versio kolme, joka on kirjoitushetkellä tuorein
versio.
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4. ARVIOINTI

Tässä kappaleessa arvioidaan prototyypin suunnittelun ja toteutuksen onnistumista tar-
kastelemalla sen teknisiä ominaisuuksia ja sekä tehdyn käyttäjätutkimuksen tuloksia.

4.1. Laitteistovaatimukset

Pelin laitteistovaatimukset ovat teknisiä rajoitteita sille, millaisella laitteistolla peliä
ylipäätään pystyy pelaamaan. Tavanomaisen PC-tietokoneen suorituskyky on varsin
riittävä pelin pelaamiseksi. Käytettävissä oleva näytön pistemäärä saattaisi estää koko
pelin mahtumisen näyttöruudulle, joten siihen on kiinnitetty erityistä huomiota. Pelin
varaaman muistin määrä on mitattu suoritukseen vaadittavan minimin arvioimiseksi
eri pelaajamäärillä, sekä toteamaan ettei se suorituksen aikana kasvata varaustarvetta
niin kutsutun muistivuodon vuoksi.

Muistinkulutus Taulukko 3 ja siitä muodostettu kuva 13 esittävät pelin käyttämän
RAM-muistin määrän suorituksen eri vaiheissa eri pelaajamäärillä. Luvuista on nähtä-
vissä, että tarvittavan muistin määrä pysyy samassa kokoluokassa pelaajien määrästä
riippumatta.

Taulukko 3: Muistinkulutus megatavuina.

vuoroa pelaajien määrä
pelattu 1 2 3 4

1 81 79 33 81
2 60 61 76 71
3 40 44 61 51
4 75 80 97 37
5 54 55 85 84
6 89 55 72 69
7 64 95 60 61
8 99 84 107 96
9 92 59 89 94
10 72 92 75 71
11 58 93 113 69
12 105 63 106 80
13 70 101 71 90
14 105 84 104 65
15 77 69 85 55
16 57 105 105 57
17 90 92 77 93
18 83 83 78 77
19 83 68 59 67
20 50 103 85 83
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Kuva 13: Pelin muistinkulutus.

Kuvan 13 sahakuvio syntyy virtuaalikoneen sykleittäin suorittamasta muistin sii-
vouksesta (garbage collection), jossa vapautetaan muisti, joka oli varattuna tarpeetto-
miksi muuttuneille objekteille.

Näyttö Junes osaa jonkin verran skaalata päänäyttönsä kokoa. Skaalausta varten on
asetettu kaksi kokoluokitusta pääikkunan kuville. Näytön pikselien määrä tarkistetaan
käyttöjärjestelmältä, ikkunoinnin mahdollisesti käyttämien reunusteiden koko tarkis-
tetaan ikkunointijärjestelmältä ja arvioidaan näiden perusteella, mahtuuko Junes suu-
rimmilla grafiikka-asetuksilla kyseiseen näyttöön. Mikäli ei mahdu, koetetaan pienem-
pää asetusta. Tavoitteena on tulevaisuudessa mahdollistaa käyttäjän asettama ikkunan
koko.
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Taulukko 4: Pääikkunan kuvaelementtien koot pikseleinä. [*]Pelkkä korkeus:Leveys
riippuu käytetystä kuvasta.

Pelilaudan ruutujen koko 100*100 120*120 130*130 140*140 150*150
Pelaajahahmon kuvan
koko keskellä

300*300 360*360 390*390 420*420 450*450

Pelaajahahmon kuvan
koko pelilaudalla[*]

80 96 104 112 120

Koko ikkunan koko 500*500 600*600 650*650 700*700 750*750

Taulukosta 4 näemme että pelilaitteen näytön koon tulee mahdollistaa vähintään
500*500 pisteen kokoisen ikkunan piirtäminen. Lisäksi käyttöjärjestelmän ikkunointi-
järjestelmä todennäköisesti tarvitsee hieman tilaa ikkunan reunoja varten. Pelissä käy-
tetyt dialogit ovat kaikki joko pääikkunaa pienempiä, tai skaalautuvat käytössä olevan
tilan mukaan.

4.2. Käyttäjätestaus

Prototyypin toimivuutta arvioitiin suorittamalla valvotussa, vakioidussa ympäristössä
käyttäjätestaus. Testauksen yhteydessä käyttäjille suoritettiin haastattelu ja he myös
vastasivat kyselyyn. Näillä keinoin pyrittiin saamaan aineistoa vastaamaan tutkimus-
kysymyksiin:

• Miten pelin testikäyttäjät kokevat sen ajankäytön hallinnan harjoittelumenetel-
mänä?

• Kuinka hyvin pelin tarjoamat ongelmatilanteet vastaavat tosielämän tilanteita?

Ennen käyttäjätestausta ryhmä koehenkilöitä, jotka eivät osallistuneet varsinaiseen
tutkimukseen, kokeili peliä ja vastasi samoihin kysymyksiin kuin kokeessa olijat. Hei-
dän antamiensa suositusten perusteella peliä kehitettiin parantamalla pelaajan saamaa
informaatiota pelin etenemisestä ja heidän valintojensa vaikutuksista pelissä. Myös pe-
laajille annettavaa ohjeistusta pelissä alkuun pääsemiseksi lisättiin hieman ja testikäyt-
tötilanteen aikataulutusta ja sisältöä kehitettiin.

4.2.1. Testikäyttäjät

Testikäyttöön osallistui kymmenen henkilöä. Osallistujista puolet ilmoitti olevansa
vahvoja ajankäyttönsä hallitsijoita ja kuusi harrastavansa tietokonepelejä. Osallistu-
jista kuusi oli miehiä ja neljä naisia. Käyttäjätestaukseen osallistujien ikä vaihteli 24
vuodesta 55:een, keskiarvon ollessa 37,2 ja mediaanin 35,5. Testikäyttäjien ikäjakau-
ma on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5: Testikäyttäjien ikäjakauma.

24 31 31 35 35 36 39 40 46 55

4.2.2. Testiympäristö ja -laitteisto

Käyttäjätestaus ja haastattelut pidettiin Oulun yliopistossa Tieto- ja sähkötekniikan tie-
dekunnan tiloissa.

Pelilaitteistona käytettiin kannettavaa Lenovo ThinkPad X2005-tietokonetta, jossa
oli Intelin core 2 duo SL9400-suoritin, 4GB RAM-muistia ja 12,1 tuuman 1280*800-
tarkkuuksinen näyttöruutu. Koneen käyttöjärjestelmänä oli Fedora 23 Linux.

Käyttäjätestaustilanteet haastatteluineen tallennettiin Sonyn digitaaliäänitallentimel-
la. Pelitilanteista kerättiin kuvamateriaalia Sonyn valmistamalla matkapuhelimella.
Osallistujilta kerättiin kirjalliset hyväksynnät materiaalin käyttämiseen tutkimuspro-
jektin tarpeisiin.

4.2.3. Testin kulku

Testikäyttö tapahtui pelaamalla peliä kahden hengen ryhmissä. Kulloissessakin testiti-
lanteessa läsnä oli peliä pelaavan parin lisäksi vain kokeen järjestäjä. Kuvat 14 ja 15
on otettu kahden ryhmän testitilanteista.

Aluksi testikäyttäjille selitettiin lyhyesti pelin kulku ja tarkoitus. Tämän jälkeen aloi-
tettiin peli. Ohjeistusta jatkettiin molempien pelaajien ensimmäisen vuoron aikana esit-
telemällä pelaajille pelin käyttöliittymä ja toiminnot. Ensimmäisen vuoron aikana heil-
le opastettiin myös toimenpiteet, jotka pelaajahahmon tulisi suorittaa pelin lähtemisek-
si jouhevasti liikkeelle. Tämä tarkoitti käytännössä rahan hankkimista joko lainaamalla
tai hankkimalla työpaikka ja työskentelemällä, ruuan ostamista ja vuoron päättämistä
lepäämällä.

Kukin pelitilanne kesti noin 40 minuuttia, minkä aikana ehdittiin saada hyvä tuntuma
siitä, millainen peli on. Aika oli kuitenkin täysin riittämätön saattamaan peliä loppuun
asti, mutta yhden tai molempien pelaajien päätyminen voittajaksi ei ollut oleellista
tämän tutkimuksen kannalta.

Haastattelu suoritettiin joustavasti kahdessa osassa. Haastattelu aloitettiin varsinai-
sen koekäytön aikana ja jälkimmäinen osa sen päätyttyä. Haastatteluun sisältyi kes-
kustelua etukäteen valituista aiheista (ks. kappale 4.2.4), sekä vapaata keskustelua.
Haastattelussa käsiteltyjä asioita ja niiden järjestystä vaihdeltiin hieman siitä riippuen,
mihin kyseinen ryhmä oma-aloitteisesti kiinnitti huomiota. Esimerkiksi jompikumpi
edellä mainittu aihe saatettiin ottaa esille jollain ryhmällä koekäytön aikaisessa haas-
tatteluvaiheessa ja jollain toisella ryhmällä sitä käsiteltiin jälkimmäisessä vaiheessa.

Pelin jälkeen testikäyttäjät täyttivät kyselylomakkeen. Lopuksi suoritettiin jäljelle
jäänyt osuus haastattelusta, minkä jälkeen testikäyttäjät saattoivat vielä vapaasti kertoa
peliin liittyvistä ajatuksistaan ja havainnoistaan, jos jotain ei ollut tullut esille aiemmin.
Lomakkeen täyttöön ja haastattelun loppuosaan käytettiin 10-15 minuuttia.
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Kuva 14: Koekäyttäjiä arvioimassa peliä.

Kuva 15: Koekäyttäjiä arvioimassa peliä.
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4.2.4. Tutkimusaineiston kerääminen

Tutkimusaineistoa kerättiin haastattelun ja kyselyn avulla. Haastattelu oli osittain
strukturoitu, jossa vapaan keskustelun lisäksi haastattelija esitti kahteen etukäteen va-
littuun aiheeseen johdattelevia kysymyksiä. Strukturoidun osuuden kysymykset olivat
seuraavat:

• ”Minkälaisissa tilanteissa huomaat oman ajankäyttösi hallinnan pettäneen?”

• ”Millaisia muita tapoja voisi olla ajankäytön paremman hallinnan opettelemi-
seen?”

Kyselyosuudessa koekäyttäjille annettiin täytettäväksi kyselylomake, joka sisäl-
si esitiedot vastaajien profilointia varten, sekä kymmenen pelin prototyyppiä kos-
kevaa väittämää, joiden paikkaansapitävyyttä tuli arvioida seitsenportaisella Likert-
asteikolla. Kyselykaavakkeen pohjana käytettiin Karuchā Ships Invaders -kielenopettelupeliä
koskevassa tutkimuksessa käytettyä käyttäjäkyselyä. [60]

Esitiedot:

Ikä
Sukupuoli [ mies / nainen / muu]
Harrastatko tietokonepelaamista?
(Tietokoneet, kännykät, tabletit, pelikonsolit, jne) [ kyllä / ei ]
Hallitsetko mielestäsi ajankäyttöäsi hyvin? [ kyllä / ei ]

Väittämät:

Pelin pelaaminen on miellyttävää ja kannustavaa.
Pelin käyttöliittymä on selkeä ja intuitiivinen.
Pelin sujuvuus on hyvällä tasolla.
Pelin ulkoasu on miellyttävä.
Pelissä etenemisen tavoitteet ovat selkeät.
Pelin vaikeusaste on sopiva.
Pelin eteneminen on johdonmukaista.
Pelitilanteen saaminen selville koska tahansa on helppoa.
Peliä pelaamalla on mahdollista oppia hallitsemaan omaa ajankäyttöä paremmin.
Pelin käyttöliittymä on miellyttävä.

o o o o o o o
Täysin

eri
mieltä

Ei
samaa,
eikä eri
mieltä

Täysin
samaa
mieltä
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4.2.5. Tulokset

Käyttäjätestauksessa havaittiin pelin pääsevän tavoitteeseensa kyetä edistämään henki-
lökohtaista ajankäytön hallintaa varsin hyvin. Useimmat testikäyttäjät olivat sitä miel-
tä, että ajankäytön hallinnan oppiminen pelaamalla on mahdollista (katso kuvat 16
ja 26), joskin yksi käyttäjistä oli haastattelussa sitä mieltä, että peli saattaisi jopa hai-
tata sitä koukuttavuutensa vuoksi. Haastattelussa moni arvioi aikataulutuksensa her-
paantuvan toisinaan tai usein, mutta harva osasi eritellä syitä tai tilanteita, joissa heillä
niin käy. Mainittuja syitä olivat sosiaalisen median kaltaiset häiriötekijät ja yhdellä
testikäyttäjällä liiallinen perusteellisuus asioiden tekemisessä.

Testikäyttäjät olivat lähes yksimielisesti sitä mieltä, että pelaaminen oli miellyttä-
vää, kannustavaa (kuva 17) ja sujuvaa (kuva 18), sekä pelin ulkoasu miellyttävä. (Ku-
va 19) Pelin eteneminen koettiin johdonmukaiseksi. (Kuva 20) Kenenkään mielestä
peli ei ollut liian helppo tai vaikea ja jopa neljä kymmenestä koki vaikeustason juuri
sopivaksi kuvan 21 esittämän kyselyn vastausten jakauman mukaan. Haastattelun ai-
kana kaksi testikäyttäjää arvioi pelin vaikeaksi, mutta molempien mielestä se oli hyvä
asia. Haastattelussa monet kertoivat mieltäneensä motivoituvansa ensisijaisesti oman
pelihahmonsa kehittymisestä ja heille kilpailutilanne toista pelaajaa vastaan jäi toissi-
jaiseksi.

Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Täysin samaa mieltä
0
1
2
3
4
5
6
7

Peliä pelaamalla on mahdollista oppia hallitsemaan omaa ajankäyttöä paremmin.

Kuva 16: Käyttäjien vastausjakauma väittämään että peliä pelaamalla voisi olla
mahdollista parantaa ajankäyttönsä hallintaa.
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Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Täysin samaa mieltä
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Pelin pelaaminen on miellyttävää ja kannustavaa.

Kuva 17: Käyttäjien vastausjakauma väittämään pelin pelaamisen olevan miellyttävää
ja kannustavaa.

Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Täysin samaa mieltä
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Pelin sujuvuus on hyvällä tasolla.

Kuva 18: Käyttäjien vastausjakauma väittämään pelin sujuvuudesta.

Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Täysin samaa mieltä
0

1

2

3

4

5

Pelin ulkoasu on miellyttävä.

Kuva 19: Käyttäjien vastausjakauma väittämään pelin ulkoasusta.
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Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Täysin samaa mieltä
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Pelin eteneminen on johdonmukaista.

Kuva 20: Käyttäjien vastausjakauma väittämään johdonmukaisesta pelin kulusta.

Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Täysin samaa mieltä
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Pelin vaikeusaste on sopiva.

Kuva 21: Käyttäjien vastausjakauma väittämään pelin vaikeuden tasosta.

Testikäyttäjät pääosin pitivät pelin käyttöliittymästä, mutta sen selkeys jakoi mieli-
piteitä. Kaikki eivät pitäneet kaikkia suunnitteluratkaisuja intuitiivisina. Tämä ilmeni
sekä haastattelun, että kyselyn vastauksista, kuten kuvista 22 ja 23 nähdään. Käyttöliit-
tymän ongelmana voitaneen pitää pelitilanteen selvittämisen olleen joidenkin mielestä
ongelmallista. (Kuva 24) Kenties pelitilanteen epäselvään esilletuontiin liittyen pelissä
etenemisen tavoitteiden selkeys sai tasaisesti arvostusta huonosta hyvään. (Kuva 25)
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Pelin käyttöliittymä on miellyttävä.

Kuva 22: Käyttäjien vastausjakauma väittämään käyttöliittymän miellyttävyydestä.
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Pelin käyttöliittymä on selkeä ja intuitiivinen.

Kuva 23: Käyttäjien vastausjakauma väittämään käyttöliittymän selkeydestä.
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Pelitilanteen saaminen selville koska tahansa on helppoa.

Kuva 24: Käyttäjien vastausjakauma väittämään pelin tilanteen näkyvyydestä.
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Pelissä etenemisen tavoitteet ovat selkeät.

Kuva 25: Käyttäjien vastausjakauma väittämään pelin tavoitteiden selkeydestä.

Vahvojen ja heikkojen ajankäytön hallitsijoiden välillä ei havaittu merkittävää eroa
siinä, mieltävätkö he pelin hyödylliseksi harjoitellessa ajankäytön hallintaa. Kuva 26
esittää tämän kyselytuloksen.
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Peliä pelaamalla on mahdollista oppia hallitsemaan omaa ajankäyttöään paremmin

Kyllä EiHallitsetko mielestäsi ajankäyttöäsi hyvin?

Kuva 26: Käyttäjien arvio pelin opetuskäyttökelpoisuudesta sen mukaan, kuinka he
arvioivat oman ajankäytön hallinnan kykynsä.

Ne, jotka ilmoittivat harrastavansa tietokonepelaamista, olivat muita kriittisempiä
pelin hyödyllisyyttä kohtaan. Kuten kuvasta 27 ilmenee, heidän mielipiteensä jakaan-
tuivat melko tasaisesti kysyttäessä, voiko peliä pelaamalla oppia hallitsemaan ajankäyt-
töään paremmin. Tutkimusaineistosta ei selviä selkeää syytä tähän. Yksi mahdollinen
syy on heidän vahvemmat ennakkoasenteensa tietokonepelejä kohtaan.
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Peliä pelaamalla on mahdollista oppia hallitsemaan omaa ajankäyttöään paremmin

Kyllä EiHarrastatko tietokonepelaamista?

Kuva 27: Käyttäjien arvio pelin opetuskäyttökelpoisuudesta sen mukaan, pelaavatko
he yleensä tietokonepelejä.



48

5. POHDINTA

Tässä työssä kehitetty hyötypelin prototyyppi pyrki kehittämään käyttäjiensä ajankäy-
tön hallintaa mielekkäällä ja motivoivalla tavalla. Vaikka kyseessä on prototyyppi, voi-
taneen katsoa kuitenkin että tavoitteessa tehdä pelistä mielenkiintoinen on onnistuttu,
sillä kaksi koekäyttäjää toivoi saavansa pelin itselleen pelattavaksi. Tutkimusaineistos-
ta on pääteltävissä prototyypin onnistuneen, koska 70% testikäyttäjistä vastasi kyse-
lyssä prototyypin pelaamisen voivan olla hyödyllistä ajankäytön hallinnan harjoittele-
misessa (kuva 16), 80% piti sen käyttöliittymää miellyttävänä (kuva 22) ja 90% sen
pelaamista miellyttävänä ja kannustavana (kuva 17).

Onnistunut pelisuunnittelu voi toisaalta olla myös haitallista ajankäytön hallinnassa.
Kuten haastattelussa mainittiin ja tutkimuksissa on havaittu [61], liiallinen koukutta-
vuus voi saada pelaajan laiminlyömään velvoitteensa.

Prototyypin ongelmien vastaavuus tosielämään on haastatteluiden perusteella on-
nistunut. Kolme koekäyttäjää ilmoitti sen olevan "ihan niin kuin oikeassa elämässä".
Useat muutkin antoivat vastaavia arvioita, joskin lievemmillä sananmuodoilla. Suun-
nittelun kannalta oli ongelmallista simuloida oikean elämän rutiineja, koska pelin tulisi
olla kiinnostava ja usein arki ei ole kovin vauhdikasta. [62] Yksi haastattelussa annettu
kommentti kertoikin pelin käyneen tylsäksi, kun oli ensin tehnyt huolellisen suunnitel-
man ja sitten toteuttanut sitä.

Käyttäjätestauksesta saatua tutkimustietoa voidaan pitää suuntaa-antavana. Ajan-
puutteen vuoksi tutkimuksen kvantitatiivinen ulottuvuus jäi pieneksi. Ihannetapaukses-
sa koekäyttäjämäärä olisi ollut hyvin suuri ja pelaamisen todellista vaikutusta olisi tar-
kasteltu pitkällä aikavälillä. Kvalitatiivisella tasolla testikäyttäjien ominaisuudet olivat
hyviä. Ikä- ja sukupuolijakaumat ovat kohtuullisen tasaiset ja muiltakin ominaisuuk-
siltaan he olivat suhteellisen heterogeeninen joukko. Kaikilla oli kuitenkin kokemusta
korkeakouluopinnoista ja työelämästä. Ajatellen varsinaista kohderyhmää, eli korkea-
kouluopiskelijoita, käyttäjätestauksen tarkoituksenmukaisuus olisi ollut parempi, jos
19-25-vuotiaiden osuus olisi ollut selvästi suurempi. Toisaalta vanhemmilla koekäyt-
täjilllä oli näkemystä arvioida pelin haasteiden todenmukaisuutta.

Käyttäjälähtöinen ohjelmistoprojekti, kuten peli, on luonteeltaan hyvin monipuoli-
nen. Erityisesti näin on hyötypelien osalta, koska niillä on myös pedagogisia tavoittei-
ta. Tämän prototyypin kohdalta olikin nähtävissä käyttäjätestauksessa että testikäyttä-
jien havaitsemat ongelmat koskivat lähes yksinomaan eksaktien tieteiden ulkopuolisia
asioita. Selvästi eniten kritiikkiä saaneet prototyypin osa-alueet olivat käytettävyys ja
ulkoasu. Molemmat saivat myös kehuja, mutta jokainen käyttäjä osasi nimetä puuttei-
ta käytettävyydessä ja ulkoasu ei miellyttänyt kaikkia. Tämä ei ole yllättävää, koska
prototyypissä ei luonnollisesti kaikki ole loppuun saakka hiottua ja nykyihmiset ovat
tottuneet näkemään suurella budjetilla tehtyä kaupallista tuotantoa. Kuten jo 1970-ja
1980-luvuilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, miellyttävä esilletuonti on tärkeimpiä
pelin vetovoimatekijöitä ja vetovoima puolestaan vaikuttaa suoraan sen hyödyllisyy-
teen. [20][55] Näin ollen ulkoasuun ja käytettävyyteen kohdistuvaa kritiikkiä ei tule
jättää huomiotta.

Käyttäjätesteissä testikäyttäjät ehdottivat useita jatkokehitystarpeita pelille. Niihin
sisältyi sekä kokonaan uusia ominaisuuksia, nykyisen toiminnallisuuden merkittävää
muokkausta, että pieniä parannuksia jo olemassaoleviin asioihin.
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Pelaajien kilpailuasetelmaa voisi korostaa näyttämällä jatkuvasti tai usein pelitilan-
teen vertailua pelaajien kesken, kun se nykyisin on esillä ainoastaan pelaajan erik-
seen halutessa nähdä senhetkinen tilanne. Toisaalta pelin tavoitteena on nimenomaan
pelaajien henkilökohtainen kehittyminen, joten keskinäisen kilpailun korostaminen ei
välttämättä ole tarpeen ja nykyinen toteutustapa saattaa olla jopa parempi tavoitteen
kannalta, koska pelaajat olivat vahvasti motivoituneita jo muista pelaajista irrallisessa
yksilösuorituksessa.

Useat koekäyttäjät toivoivat lisää pelin sisäisiä apukeinoja suunnitelmallisuuden
tueksi. Tärkeimpiä esille tulleita konkreettisia ehdotuksia olivat mahdollisuus asettaa
tavoite halutuksi työpaikaksi ja tavoitteeseen pääsemisen etenemisen seuraaminen, se-
kä mahdollisuus saada selkeää tietoa opintojen kurssien keskinäisistä riippuvuuksista
yhdistettynä tietoon jo käydyistä kursseista. Yleisimmin toivottu lisäys oli saada enem-
män ja tarkempaa tietoa siitä, kuinka paljon mikäkin vaikuttaa mihinkin. Tapahtumat ja
toiminnot, kuten lepo, nukkumattomuus, syömättömyys, syöminen ja juominen vaikut-
tavat vaikuttavat pelaajahahmon tyytyväisyyteen, mutta vaikutuksen tarkkaa määrää ei
kerrota pelaajalle.

Muita toivottuja ominaisuuksia olivat saatavilla oleva tieto ostetuista kurssimateriaa-
leista ja tieto pelilaudan ruutujen sisällöstä jo liikkumista suunnitellessa, jotta pelaaja
voisi välttyä ”tutkimusmatkailulta” pelin alkuvaiheessa. Lisäksi jotkin pelin käyttölii-
tymätoiminnot vaativat selkiyttämistä.
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6. YHTEENVETO

Nuoret aikuiset kohtaavat uusia haasteita siirtyessään itsenäiseen elämään. Tässä diplo-
mityössä pyrittiin hakemaan yhtä mahdollista ratkaisua heidän ajankäyttönsä tehok-
kuusongelmiin konstruktiivisen tutkimusotteen keinoin. Diplomityössä esitetty ratkai-
su on hyötypeli, jonka avulla voi itse harjoitella itseorganisointia. Työn tuloksena suun-
niteltiin ja toteutettiin tietokoneella pelattava hyötypelin prototyyppi.

Prototyyppi päätettiin toteuttaa java-kielellä tavallisissa kotitietokoneissa toimivak-
si. Suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon pelisuunnittelun ja motivoin-
nin tutkimustuloksia ja menetelmiä. Lisäksi hyödynnettiin useissa olemassaolevissa
tietokone- ja lautapeleissä hyväksi havaittuja elementtejä.

Pelissä kullakin pelaajalla oli yksi pelaajahahmo, jota tuli ohjata kohti asetettu-
ja tavoitteita tekemällä valintoja rajallisen aikamäärän käytöstä. Hahmoa liikutetaan
ruuduista koostuvan lautapelimaisen pelilaudan alueella vapaasti. Kukin ruutu esit-
tää paikkaa, kuten koti, kauppa, työpaikka tai oppilaitos. Pelaajat saivat vuorotellen
käyttää tietyn määrän aikaa opiskeluun, työntekoon ja liikkumiseen tehden samalla
ruoka- ja tavaraostoksia. Tavoitteina oli saavuttaa mahdollisimman nopeasti onnelli-
suutta, urapisteitä, varallisuutta ja koulutusta.

Ratkaisun onnistumisen arvioimista varten ensimmäiseksi tutkimuskysymykseksi
määriteltiin, miten pelin testikäyttäjät kokevat sen ajankäytön hallinnan harjoittelume-
netelmänä. Koska peli päädyttiin suunnittelemaan konkreettisesti kohderyhmän elä-
mäntilannetta vastaavaksi, toinen tutkimuskysymys tarkasteli kuinka hyvin pelin tar-
joamat ongelmatilanteet vastaavat tosielämän tilanteita.

Arviointi suoritettiin analysoimalla tutkimusaineistoa, jonka keräämiseksi järjestet-
tiin viisi koekäyttötilannetta. Niissä kaksi pelaajaa kokeili pelin prototyyppiä 40 mi-
nuutin ajan. Tuona aikana he saivat selvän kuvan, millainen peli on ja pystyivät muo-
dostamaan siitä mielipiteen. Heidän tuntemuksensa taltioitiin haastattelulla, jossa kä-
siteltiin heidän ajatuksiaan pelin toimivuudesta, heidän parannusehdotuksiaan, sekä
haastattelun strukturoidussa osassa suoraan tutkimuskysymyksiin liittyviä aiheita. He
täyttivät myös kyselylomakkeen, jossa he arvioivat peliin liittyviä väittämiä seitsenpor-
taisella Likert-asteikolla. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että tällaisen hyötypelin
konsepti henkilökohtaisen ajankäytön hallinnan harjoittelemiseen on toimiva. Tutki-
mustulosten perusteella voidaan niin ikään sanoa pelin prototyypin mallintavan hyvin
todellisen elämän haasteita.
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