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Tiivistelmä 

Pelillisyyttä, virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta on tutkittu laajasti edellisten 

vuosikymmenten aikana. Ei kuitenkaan ole olemassa selkeää näkymää nykyisestä 
tietämyksestä liittyen erityisesti virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen 
pelillistämisen tukena. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, miten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn 
todellisuuden hyödyistä on raportoitu käyttäjien motivoinnissa ja sitouttamisessa osana 

pelillistettyjen palvelujen käyttöä. Analyysi tehtiin systemaattisen kartoitustutkimuksen 
avulla, jolloin oli mahdollista luoda yleiskuva aiheesta tehtyyn tutkimukseen.  
Kartoitukseen valikoitui haun ja suodatuksen jälkeen 16 artikkelia, joiden perusteella 

tutkimuskenttää jäsennettiin. Artikkelit luokiteltiin sovellusalueiden, pelillisten 
elementtien, tutkimustyypin ja julkaisuvuoden perusteella. 

Sovellusalueiden osalta tutkimuskentän fokus oli erityisesti koulutuksen ja opetuksen 
alalla. Pelillisten elementtien osalta tutkituimpia elementtejä olivat palaute ja avatar. 
Myös perinteisesti yleiset elementit kuten pisteet ja eteneminen olivat vahvasti 

edustettuna. Vallitseviksi tutkimusten tyypeiksi tunnistettiin ratkaisuehdotukset ja 
arviointitutkimukset.  

Olemassa olevasta tutkimuksesta oli mahdollista nähdä nouseva trendi julkaisumäärissä. 
Ensimmäinen tutkimuskysymykseen liittyvä tutkimus julkaistiin 2013, jonka jälkeen 
vuosittaiset julkaisumäärät ovat nousseet. Sovellusalueiden osalta ensimmäiset 

tutkimukset käsittelivät tekniikkaa ja koulutusta. Tämän jälkeen tutkimuskenttä on 
vähitellen laajentunut kaikille tunnistetuille aloille. 

Tässä tutkimuksessa esitetty yleiskuva aikaisemmasta tutkimuksesta toimii johdatuksena 
tutkimuskenttään. Tutkimusalueesta löydettiin myös joitain aukkoja ja näin ollen myös 
jatkotutkimuskohteita. Pelillisten elementtien osalta tarina ja tutkiminen olivat 

vähemmän tutkittuja elementtejä. Tutkimustyypiltään yksikään artikkeleista ei ollut 
validointitutkimus.  

Avainsanat 
Pelillistäminen, virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, systemaattinen kartoitustutkimus  

 

Ohjaaja 
Dosentti, yliopistonlehtori Raija Halonen 

 



3 

 

Alkusanat 

Kiitän dosentti, yliopistonlehtori Raija Halosta tämän työn ohjauksesta. Kiitokset myös 

kaikille tutkijoille, joiden työn tuloksiin tämä tutkielma nojaa. 



4 

 

Sisältö  

Tiivistelmä......................................................................................................................... 2 

Alkusanat........................................................................................................................... 3 
Sisältö ................................................................................................................................ 4 
1. Johdanto........................................................................................................................ 5 

2. Aikaisempi tutkimus..................................................................................................... 7 
2.1 Virtuaalitodellisuus .............................................................................................. 7 

2.2 Lisätty todellisuus ................................................................................................ 8 
2.3 Pelit ja motivaatio ................................................................................................ 9 
2.4 Pelilliset elementit.............................................................................................. 11 

2.5 Pelillistämisen sovellusalueet ............................................................................ 14 
2.6 Pelillistäminen ja virtuaalitodellisuus ................................................................ 15 

2.7 Pelillistäminen ja lisätty todellisuus................................................................... 16 
2.8 Kirjallisuuskatsaukset ........................................................................................ 18 

3. Tutkimusmenetelmä ................................................................................................... 21 

3.1 Systemaattinen kartoitustutkimus ...................................................................... 21 
3.2 Systemaattisen kartoitustutkimuksen kulku....................................................... 23 

3.3 Toteutus.............................................................................................................. 27 
4. Tulokset ja tulkinta ..................................................................................................... 31 
5. Pohdinta ...................................................................................................................... 38 

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin....................................................................... 38 
5.2 Tulosten vertailu aikaisempiin tutkimuksiin...................................................... 39 

5.3 Tutkimusmenetelmään liittyvät näkökohdat ...................................................... 41 
5.4 Seuraukset .......................................................................................................... 41 

6. Yhteenveto.................................................................................................................. 43 

Lähteet ............................................................................................................................. 45 
Liite A. Kartoitustutkimukseen valikoidut artikkelit ...................................................... 49 

 



5 

 

1. Johdanto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, miten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn 

todellisuuden hyödyistä on raportoitu käyttäjien motivoinnissa ja sitouttamisessa osana 
pelillistettyjen palvelujen käyttöä. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana pelillistämistä on käytetty hyväksi muun muassa 

opetuksen, terveydenhuollon ja markkinoinnin aloilla, mutta monesti pelillistäminen on 
kumminkin jäänyt pintapuoliseksi valmiiden elementtien lisäämiseksi palveluihin ja näin 

hyödytkin ovat jääneet vähäisiksi (Huotari & Hamari, 2012). Näin ollen on olemassa 
tarve tehokkaalle pelillisyydelle sekä tavoille suunnitella pelillisyyttä . 
Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat jo vuosia olleet laajasti käytössä ja uusia 

sovelluksia julkaistaan jatkuvasti. Niinpä onkin olemassa tarve ymmärtää, kuink a 
pelillisyyttä voidaan suunnitella erityisesti näille ympäristöille. On siis olemassa tarve 

ymmärtää miten lisätty todellisuus voisi tukea pelillisyyttä ja miten pelillisyyttä voitais iin 
suunnitella tehokkaasti ja systemaattisesti virtuaalitodellisuutta tai lisättyä todellisuutta 
käyttäville sovelluksille. 

Palveluiden pelillistämisessä on kyse ihmisten motivoimisesta ja sitouttamisesta tiettyjen 
palveluiden piiriin käyttämällä peleistä tuttuja keinoja (Deterding, Dixon, Khaled & 

Nacke, 2011). Pelillistämistä on käytetty jo vuosia onnistuneesti muun muassa 
markkinoinnin apuna sitouttamaan asiakkaita tietyn yrityksen asiakkaiksi (Nicholson, 
2015). Virtuaalitodellisuudella viitataan etäläsnäoloon, joka on ollut osa pelejä jo 

vuosikymmeniä (Steuer, 1992). Lisätyllä todellisuudella taas tarkoitetaan sitä, että 
käyttäjä pystyy samanaikaisesti aistimaan todellisen maailman, kun hänelle heijastetaan 

virtuaaliobjekteja (Azuma, 1997). On jo olemassa tutkimusta, jossa lisätyn todellisuuden 
tekniikat ja pelillisyys on yhdistetty, mutta suhdetta ei ole tutkittu tarkemmin. 

Tutkimusongelma muotoiltiin kysymykseksi: Miten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn 

todellisuuden hyödyistä on raportoitu käyttäjien motivoinnissa ja sitouttamisessa osana 
pelillistettyjen palvelujen käyttöä? Tutkimusongelmaa lähdettiin ratkaisemaan neljän 

avustavan tutkimuskysymyksen avulla. Mikä on olemassa olevan tutkimuksen fokus 
liittyen virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen pelillistämisen tukena? Mikä on 
tutkimuksen tyyppi, jota on tehty liittyen virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn 

todellisuuteen pelillistämisen tukena? Mitä trendejä voidaan tunnistaa nykyisestä 
tutkimuksesta liittyen virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen pelillistämisen 

tukena? Mitkä ovat aukot nykyisessä tutkimuksessa liittyen virtuaalitodellisuuteen ja 
lisättyyn todellisuuteen pelillistämisen tukena? 

Näihin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan systemaattisella kartoitustutkimukse lla.  

Systemaattisen kartoitustutkimuksen avulla aihealueesta on mahdollista saada karkea 
yleiskuva ja näin on mahdollista löytää ne aiheet, joista on olemassa paljon tietoa, sekä 

ne kohdat, joista tutkimustietoa ei ole saatavilla (Kitchenham & Charters, 2007).  Tämän 
lisäksi kartoituksen avulla voidaan saada selville minkä tyyppisiä tutkimuksia alalla on 
tehty ja minkälaisia tuloksia niistä on saatu (Petersen, Feldt, Mujtaba & Mattsson, 2008). 

Lisäksi kartoitustutkimuksen avulla on mahdollista selvittää kanavat, joissa alan 
tutkimusta julkaistaan. Systemaattisen kartoituksen avulla on mahdollista myös tunnistaa 

jatkotutkimuskohteita, sekä löytää aiheita kirjallisuuskatsauksille. (Kitchenham & 
Charters, 2007.)   
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Olemassa olevaa tutkimusta jäsennettiin sovellusalueiden, pelillisten elementtien ja 
tutkimustyyppien kautta. Sovellusalueiden osalta fokus oli erityisesti koulutuksen ja 
opetuksen alalla. Sovellusalueista edustettuna eivät olleet joukkoistaminen ja 

ohjelmistotuotanto. Pelillisten elementtien osalta tutkituimpia elementtejä olivat palaute 
ja avatar. Myös perinteisesti yleiset elementit kuten pisteet ja eteneminen olivat vahvasti 

edustettuna. Vallitseviksi tutkimustyypeiksi tunnistettiin ratkaisuehdotukset ja 
arviointitutkimukset. Yhden julkaisun tyyppi oli filosofinen artikkeli. Tutkimustyypiltään 
yksikään julkaisuista ei ollut validointitutkimus, kokemusraportti tai mielipideartikkeli. 

Olemassa olevasta tutkimuksesta oli mahdollista nähdä nouseva trendi julkaisumäärissä. 
Ensimmäinen tutkimuskysymykseen liittyvä tutkimus julkaistiin 2013, jonka jälkeen 

vuosittaiset julkaisumäärät ovat olleet nousussa.  Sovellusalueiden osalta ensimmäis issä 
tutkimuksissa keskityttiin tekniikkaan ja opetukseen. Tämän jälkeen tekniikka ja opetus 
ovat olleet tutkimuksissa sovellusalueina, mutta tutkimuskenttä on laajentunut myös 

muille tunnistetuille aloille. 

Tämä työ käyttää hyväksi kandidaatintyöni (Karvonen, 2018), suppeaa 

kirjallisuuskatsausta liittyen pelillisyyden motivoivaan vaikutukseen. 

Tämä tutkimusraportti on jäsennelty niin, että johdannon jälkeen raportoidaan 
aikaisempaa tutkimusta liittyen virtuaalitodellisuuteen, lisättyyn todellisuuteen, sekä 

pelillistämiseen ja pelien motivoivaan vaikutukseen. Luvussa kolme kuvataan 
systemaattinen kartoitustutkimus teorian tasolla sekä dokumentoidaan tutkimuksen 

kartoitusprosessi. Luvussa neljä käydään tulokset läpi, viidenteen lukuun sisältyy 
pohdinta ja luvussa kuusi on yhteenveto. 
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2. Aikaisempi tutkimus 

Tässä luvussa esitellään aikaisempaa tutkimusta liittyen pelillistämiseen, 

virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen. Ensimmäiset kaksi alalukua esittelevät 
erilaisia määritelmiä virtuaalitodellisuudelle ja lisätylle todellisuudelle. Alaluvut kolme, 
neljä ja viisi käsittelevät pelillistämisen määritelmää, pelillisiä elementtejä sekä erilais ia 

sovellusalueita, joissa pelillisyyttä on käytetty hyväksi. Alaluvuissa kuusi ja seitsemän 
taas luodaan lyhyt katsaus siihen, kuinka virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta 

käytetään pelillisyyden kanssa tukemaan toisiaan.  

2.1 Virtuaalitodellisuus 

Steuer (1992) määritteli virtuaalitodellisuuden läsnäolon ja etäläsnäolon käsitteiden 

kautta. Hänen mukaansa läsnäololla viitataan ihmisen kokemukseen ympärillä olevasta 
fyysisestä ympäristöstä. Vastaavasti etäläsnäolo taas Steuerin määritelmän mukaan 

viittaa välilliseen kokemukseen ympäristöstä, joka aikaansaadaan, jonkin välittäjän 
kautta. Näin ollen virtuaalitodellisuus määritellään hänen mukaansa ympäristöksi, jossa 
vastaanottaja kokee etäläsnäolon. (Steuer, 1992.) 

Virtuaalitodellisuus on Bellin (2008) määritelmän mukaan kokonaisuus, jonka 
muodostuminen vaatii usean palasen läsnäolon. Hänen mukaansa virtuaalitodellisuuden 

täytyy olla yhtäaikaista, sekä pysyvää kaikille osallistujille. Pysyvyydellä määritelmässä 
viitataan virtuaalitodellisuuden jatkuvuuteen: vaikka yksi osallistuja lähtis i 
virtuaalitodellisuudesta, se jatkaa olemassaoloaan. Bellin mukaan myös ihmiset ja niiden 

muodostama verkko ovat keskeisiä käsitteitä virtuaalitodellisuuden määritelmässä. Hän 
totesi, että ihmiset kommunikoivat ja toimivat toisten ihmisten ja ympäristön kanssa 

virtuaalitodellisuudessa. Hänen mukaansa tämä ihmisten välinen vuorovaikutus 
virtuaalitodellisuudessa tapahtuu avattarin kautta, joka on mikä tahansa ihmisen 
digitaalinen edustaja virtuaalitodellisuudessa. Määritelmän mukaan 

virtuaalitodellisuuden olemassaolo vaatii myös tietokoneita, jotka ovat samassa verkossa 
ja pitävät yllä virtuaalitodellisuutta ja siinä tapahtuvaa kommunikaatiota ja tapahtumia.  

Schroederin (2008) virtuaalitodellisuuden määritelmässä korostuu käyttäjän kokemus 
muualla olemisesta. Schroederin mukaan virtuaalitodellisuudessa käyttäjä kokee 
olevansa jossain toisessa ympäristössä kuin hän todellisuudessa on ja lisäksi   käyttäjän 

on mahdollista olla vuorovaikutuksessa tämän ympäristön kanssa. Schroederin 
määritelmä vaatii myös, että tämä ympäristö on tietokoneen muodostama.  

Benford, Greenhalgh, Reynard, Brown ja Koleva (1998) esittivät, että jaettujen tilojen 
teknologiat ovat hajautettuja elektronisia ympäristöjä, joissa käyttäjät voivat hyödyntää 
spatiaalisia ominaisuuksia, kuten liikettä ja rajoja kommunikaationsa apuna. He 

luokittelivat jaetut tilat kahden eri ulottuvuuden avulla, kuten Kuvassa 1 on esitetty.  
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Kuva 1. Jaettujen tilojen luokittelu keinotekoisuuden ja siirtymän perusteella (Benford ym., 1998).  

Kuvassa 1 pystyakselille on merkitty keinotekoisuuden aste ja vaaka-akseli kuvaa 
siirtymän määrää. Benfordin ja muiden mukaan todellisuus on sekä fyysinen että 

paikallinen ja vastakohtana sille on virtuaalitodellisuus, joka on synteettinen ja etäinen. 
Etäläsnäolosta heidän mukaansa puhutaan, kun käyttäjä viedään etäällä olevaan 

ympäristöön teknologian avulla. Lisätyn todellisuuden he määrittelevät paikalliseks i, 
johon on lisätty keinotekoisia objekteja. 

2.2 Lisätty todellisuus 

Azuman (1997) mukaan lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan sitä, että käyttäjä pystyy 
samanaikaisesti aistimaan todellisen maailman, kun hänelle heijastetaan 

virtuaaliobjekteja. Siten todellisuutta hänen mukaansa vain täydennetään, eikä korvata 
kokonaan. Lisäksi Azuma mainitsee lisätyn todellisuuden olevan myös reaaliaikainen ja 
interaktiivinen.  

Milgram ja Kishino (1994) esittivät lisätyn todellisuuden osana virtuaalista jatkumoa. 
Kuvassa 2 on esitetty tarkemmin virtuaalinen jatkumo ja sen osat.  

Kuva 2. Pelillisten elementtien abstraktiotasot (Milgram & Kishino, 1994). 
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Kuvasta 2 nähdään, kuinka virtuaalisen jatkumon vasemmassa laidassa on todellinen 
ympäristö ja oikeassa laidassa virtuaalinen ympäristö. Todellinen ympäristö koostuu 
Milgramin ja Kishinon mukaan objekteista, jotka ovat kaikilta osin todellisia, kun taas 

virtuaalisen ympäristön objektit ovat täysin virtuaalisia. Näiden ääripäiden väliin jää 
heidän mukaansa sekoitettu todellisuus, joka koostuu sekä todellisista objekteista, että 

virtuaalisista objekteista. Tämän sekoitetun todellisuuden he näkevät edelleen jatkumona, 
jonka vastakkaisissa päissä ovat lisätty todellisuus ja lisätty virtuaalisuus. Lisätyllä 
todellisuudella taas heidän mukaansa käsitetään todellisuus, jota on lisätty virtuaalis il la 

objekteilla, kun taas lisätty virtuaalisuus on virtuaalisuutta, jota on lisätty todellis il la 
objekteilla.  

Caudell ja Mizell (1992) esittivät konseptin, joka hyödyntää lisättyä todellisuutta 
lentokoneiden kokoonpanossa. Konseptin teknisen toteutuksen pohjana on läpinäkyvä 
näyttö, joka kykenee heijastamaan tietokoneella tuotettuja kaavioita lentokoneen osien 

päälle. Konseptilla pyritään tehostamaan kokoonpanoa ja karsimaan kuluja. Caudellin ja 
Mitchellin mukaan nämä tavoitteet saavutettaisiin karsimalla lukuisia erilaisia malleja ja 

kaavioita, joita kokoonpanossa on perinteisesti käytetty. Tämän jälkeen lisätyn 
todellisuuden tekniikoita on käytetty esimerkiksi tiedetaitojen opettamiseksi lapsille 
(Bressler & Bozdin, 2013) ja liikenneturvallisuuden lisäämiseksi (Schroeter, Oxtoby & 

Johnson, 2014). Terveydenhuollon alalla lisättyä todellisuutta on tutkittu esimerk iks i 
autismikirjon häiriöiden hoidossa, kuten Liu, Salisbury, Vahabzadeh ja Sahin (2017) 

kehittäessään älylasisovellusta autismikirjon häiriöiden hoidon tueksi. 

2.3 Pelit ja motivaatio 

Deterdingin ja muiden (2011) mukaan pelillistäminen on peleissä käytettyjen elementt ien 

käyttämistä ei-pelillisissä yhteyksissä. Heidän määritelmänsä erottaa pelillistämisen 
peleistä omaksi käsitteekseen, vaikkakin pelillistämisen tavoitteena on pelillinen 

kokemus. Kuvasta 3 nähdään, kuinka pelillistäminen eroaa muiden aihepiiriin liittyvistä 
käsitteistä.  
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Kuva 3. Pelillistäminen sijoitettuna pelaaminen/leikkiminen ja osat/kokonaisuus akseleille 
(Deterding ym., 2011). 

Deterdingin ja muiden (2011) mukaan pelaaminen/leikkiminen-akselilla pelillistäminen 
sijoittuu pelaamisen puolelle, kun taas lelut ja leikkisä suunnittelu ovat enemmän 

leikkimisen puolella. Kokonaisuus/osat-akselilla pelillistäminen taas sijoittuu enemmän 
osien puolelle, verrattuna leluihin ja hyötypeleihin. Tällä heidän mukaansa tarkoitetaan 
sitä, että pelillistämisessä kyse on vain pelillisten elementtien käytöstä verrattuna 

kokonaisen pelin tai lelun suunnitteluun. 

Zichermann ja Cunningham (2011) määrittelivät pelillistämisen peliajattelun ja 

pelimekanismien prosessiksi, jonka tarkoituksena on sitouttaa käyttäjiä ja ratkaista 
ongelmia. Tämä määritelmä on huomattavan joustava ja sopii lähes mihin tahansa 
tilanteeseen, jossa ihmisten käytöksellä ja motivaatiolla on merkitystä ongelman 

kannalta. Esimerkkinä Zichermann ja Cunningham käyttävät parsakaalin syöttämistä 
lapselle. Tämän aktiviteetin voi heidän mukaansa pelillistää vertaamalla parsakaalia 

lentokoneeseen, joka on laskeutumassa lapsen suuhun, sekä tarjoamalla jälkiruokaa 
palkkioksi parsakaalin syömisestä.  

Seaborn ja Fels (2015) tunnistivat kirjallisuuskatsauksessaan pelillistämisen sisältävän 

kaksi oleellista ainesosaa. Ensimmäiseksi pelillistämistä käytetään ei-viihteellis i in 
tarkoituksiin. Toiseksi pelillistäminen hakee vaikutteita peleistä, mutta ei pyri saamaan 

aikaan pelejä vaan pelillisiä järjestelmiä. He tarkentavatkin pelillisyyden määritelmää. 
Heidän mukaansa pelillistäminen on pelillisten elementtien tahallista käyttöä pelillisen 
kokemuksen saavuttamiseksi ei-pelillisissä tehtävissä ja konteksteissa. Pelillis inä 

elementteinä tässä pidetään kaavoja, objekteja periaatteita, malleja ja metodeja, jotka ovat 
saaneet vaikutteensa suoraan peleistä. 
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2.4 Pelilliset elementit 

Yksi käytetyimmistä pelillisistä elementeistä ovat Dennyn (2013) mukaan virtuaaliset 
saavutukset, eli niin kutsutut arvomerkit. Hänen mukaansa arvomerkeillä palkitaan 

pelaajia, jotka suorittavat sovelluksen määrittelemiä tehtäviä. Ensimmäisen kerran 
arvomerkkejä käytettiin Dennyn mukaan laajamittaisesti ja onnistuneesti Xbox Live -

alustassa vuonna 2005. Tämän jälkeen arvomerkkejä on käytetty laajasti ja onnistunees t i 
hyväksi eri sovelluksissa, kuten Stack Overflow -kysymys-vastaus-sivustolla tai 
Foursquare -paikkatietopalvelussa (Denny, 2013).  

Myös pisteitä voidaan käyttää pelaajien palkitsemiseen, mutta pisteiden jakamisella voi 
olla muitakin tarkoituksia kuin pelkästään palkitseminen. Pisteet voivat tarjota 

informaatiota pelaajan tekemisistä, ja samoin ne voivat toimia myös palautekanavana. 
Pisteiden jakaminen mahdollistaa myös tasojen ja pistetaulukoiden käyttämisen. Pisteitä 
keräämällä pelaajat voivat edetä tasolta toiselle.  Pistetaulukot taas mahdollistavat sen, 

että pelaajat voivat verrata menestymistään toisten pelaajien menestymiseen, jolloin 
pelillistettyyn sovellukseen saadaan jonkinlainen sosiaalinen tekijä mukaan. (Nicholson, 

2015.) 

Kapp (2012) mainitsi tarinat ja tarinallisuuden yhdeksi tärkeäksi pelilliseksi elementiks i, 
jota pelillistämisessä voidaan hyväksikäyttää. Hänen mukaansa suurin osa peleistä 

perustuu löyhästi jonkinlaiseen tarinaan. Tarinoiden käyttämisen vaikeus on kummink in 
hänen mukaansa siinä, että niiden tulisi olla jollain tavalla yhteydessä pelaajan tekemisiin. 

Lisäksi tarinoilta hänen mukaansa vaaditaan usein epälineaarisuutta, koska niiden tulis i 
olla ymmärrettäviä suhteessa pelaajan aikaisempiin valintoihin ja tekoihin. 

Hamarin ja Koiviston (2013) tutkimuksessa käytettiin sosiaalisia elementtejä käyttäjien 

motivoimiseksi fyysiseen harjoitteluun. Tutkimuksessa käyttäjien oli mahdollista haastaa 
toisiaan kaksinkamppailuun ja näin kilpailla toisiaan vastaan. Lisäksi käyttäjillä oli 

mahdollisuus antaa toisilleen palautetta ”tykkäämällä” tai kommentoimalla muiden 
saavutuksia tai päivityksiä. Tutkimuksessa päädyttiin siihen tulokseen, että sosiaalis il la 
tekijöillä on vahva vaikutus asenteisiin pelillistettyjä palveluita kohtaan, sekä 

aikomukseen käyttää niitä. 

Werbach ja Hunter (2012) jakoivat pelilliset elementit kolmeen abstraktiotasoon. Heidän 

mukaansa pelillisyyden suunnittelussa tulisi lähteä ylimmältä tasolta ja alemman 
abstraktiotason elementit valitaan vasta, kun ylempi taso on määritelty, kuten kuvasta 4 
nähdään.  
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Kuva 4. Pelillisten elementtien abstraktiotasot (Werbach & Hunter, 2012). 

Ensimmäiseksi Werbachin ja Hunterin mallissa määritellään korkeimmalle 
abstraktiotasolle sijoittuvat dynamiikat, eli suunnittelun periaatteet, joita ovat rajoitteet, 

tunteet, tarina, eteneminen ja suhteet. Heidän mukaansa suunnitteluperiaatte iden 
valitsemisen jälkeen, voidaan niiden perusteella valita seuraavan abstraktiotason 
elementit, eli mekaniikat, joita ovat muiden muassa haasteet, kilpailu, palaute ja 

palkinnot. Kun nämä mekaniikat ovat tiedossa, voidaan edelleen valita alimman 
abstraktiotason komponentit, kuten saavutukset, arvomerkit, pisteet ja pistetaulukot.  

Deterding ja muut (2011) jaottelivat pelilliset elementit viiteen abstraktiotasoon 
järjestettynä konkreettisimmasta abstrakteimpaan. Tämä jaottelu on esitetty tarkemmin 
taulukossa 1. 
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Taulukko 1: Pelillisten elementtien tasot (Deterding ym., 2011, s. 12). 

Taso Tason nimi Kuvaus Esimerkki 

1 Pelikäyttöliittymän 
suunnittelukaavat 

 

Yleiset toimivat vuorovaikutussuunnittelun 
komponentit ja suunnitteluratkaisut 
tiettyihin ongelmiin, sisältäen 
prototyyppitoteutukset. 

Arvomerkki, 
pistetaulukko, taso 

2 Pelisuunnittelun kaavat 
ja mekaniikat 

Toistuvat pelisuunnittelun osat, jotka 
koskevat pelaamista 

Aikarajoite, rajalliset 
resurssit, vuorot 

3 Pelisuunnittelun 
periaatteet ja 
heuristiikat 

Arvioivat suuntaviivat 
suunnitteluongelman lähestymiseen tai 
suunnitteluratkaisun analysointiin. 

Jatkuva peli, selkeät 
tavoitteet, erilaiset 
pelityylit 

4 Pelimallit Pelikomponenttien tai pelikokemuksen 
käsitteelliset mallit  

MDA-malli; haaste, 
fantasia, uteliaisuus; 
pelisuunnittelun 
atomit; CEGE 

5 Pelisuunnittelun 
metodit 

Pelien suunnittelukohtaiset käytänteet ja 
prosessit 

Pelitestaus, 
pelikeskeinen 
suunnittelu, 
arvotietoinen 
pelisuunnittelu 

 

Deterdingin ja muiden (2011) mukaan alimmalla tasolla ovat pelikäyttöliittymän 
suunnittelukaavat, joita ovat yksittäiset komponentit ja suunnitteluratkaisut, kuten 
arvomerkit ja tasot. Seuraavalla tasolle he ovat sijoittaneet pelisuunnittelun kaavat ja 

mekaniikat, kuten pelien aikarajoitukset ja pelaajien vuorottain toimiminen. Kolmanne lla 
ovat pelisuunnittelun periaatteet ja heuristiikat, joita ovat esimerkiksi pelaajalle 

tarjottavat erilaiset pelityylit ja selkeät tavoitteet. Neljännellä tasolla ovat pelimallit, kuten 
MDA-malli, joka käsitteellistää pelit kolmeen osaan. Tasolle 5, eli ylimmälle 
abstraktiotasolle sijoittuvat heidän mukaansa pelisuunnittelun metodit, kuten 

pelikeskeinen suunnittelu ja pelitestaus. 

Game Ontology Project määritteli hierarkian ja rakenteen pelien sisältämille konsepteille 

(Zagal, Mateas, Fernandez-Vara, Hochhalter & Lichti 2005). Tämän mallin tavoitteena 
on sen laajennettavuus: uusia pelejä analysoimalla voidaan löytää uusia lisäyksiä malliin 
Ontologian korkeimman tason elementit ovat käyttöliittymä, säännöt, tavoitteet, 

entiteetti, ja entiteetin manipulointi (Zagas ym., 2005). Taulukossa 2 on esitetty 
yksittäinen elementti mallissa. 
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Taulukko 2: Esimerkkielementti ontologiassa - "Omistaa" (Zagal ym., 2005). 

Nimi Omistaa 

Ylempi elementti Entiteetin manipulointi 

Alempi elementti Pyydystää, Hallita, Vaihtaa 

Selite Entiteetit voivat omistaa toisia entiteettejä. Omistajuus voi muuttaa 
omistajan tai omistettavan ominaisuuksia. Omistajuutta voidaan käyttää 
suorituskyvyn kuvaamiseen. Omistaminen ei ole koskaan pysyvää. 
Entiteetin omistaminen voi muuttua monilla tavoilla. 

On tärkeää huomioida omistamisen ja käyttämisen ero. Esimerkiksi 
Super Mario Bros -pelissä Marion törmätessä sieneen, se käytetään 
välittömästi, jolloin omistajuutta ei synny. 

Vahva esimerkki Super Mario World -pelissä Mario voi kerätä sieniä, jolloin Mario 
omistaa nämä entiteetit ja voi käyttää niitä myöhemmin. 

Heikko esimerkki Ico:ssa pelaaja suojelee Yorda -nimistä tyttöä. Vaikka Ico ei suoraan 
ohjaa Yordaa, vaikuttavat hänen tekonsa vahvasti Yordaan. Näin 
voidaan argumentoida, että Ico itse asiassa omistaa Yordan. 

 

Yksittäinen elementti koostuvat nimestä, selitteestä, ylemmän tason elementistä ja 
mahdollisista alemman tason elementeistä sekä peleissä esiintyvistä heikoista ja 

vahvoista esimerkeistä. Heikkojen esimerkkien tarkoituksena on kuvata peleissä 
esiintyviä rajatapauksia. Alemman tason elementit ovat yksityiskohtaisempia tapauksia 

ylemmän tason elementeistä. (Zagal ym., 2005) 

Monet ovat yrittäneet luoda listoja pelillisistä elementeistä, joita voidaan hyödyntää 
pelillistämisen saralla. Näille listoille yhteistä on yleensä se, että ne sisällyttävät itseensä 

kaikista tyypillisimmät elementit, kuten pisteet, pistetaulukot ja arvomerkit. Sen jälkeen 
listat kuitenkin poikkeavat toisistaan merkittävästi sen mukaan minkä strategian avulla 

ne on koostettu ja mitä nimitystä kustakin elementistä käytetään. (Sailer, Hense, Mandl 
& Klevers, 2013.)  Deterding ja muut (2011) huomauttivat, että pelillisen elementin 
määritteleminen riippuu sekä määrittelijästä että kontekstista. 

2.5 Pelillistämisen sovellusalueet 

Lentoyhtiöt ja hotellit ovat käyttäneet pelillisiä elementtejä markkinoinnin apuna jo 

vuosikymmeniä (Nicholson, 2015). Pelillistämistä käytetään kaikkein eniten hyväksi 
markkinoinnin saralla lisäämään asiakkaiden lojaaliutta ja sen lisäksi brändien 
vahvistamiseen (Blohm & Leimeister, 2013). Nicholsonin (2015) mukaan esimerk iks i 

tietyn hotelliketjun käyttäjät saavat pisteitä palkinnoksi yövyttyään ketjun hotelleissa ja 
nousevat tasolta toiselle näiden pisteiden avulla. Hänen mukaansa näillä tasojennousulla 

taas voidaan saavuttaa kyseisen hotelliketjun tarjoamia konkreettisia palkintoja tai ei-
mitattavia hyötyjä. Mikäli tällaiseen järjestelmään lisätään vielä pistetaulukko, voidaan 
pelaajien välillä yrittää saada kilpailua aikaan (Nicholson, 2015).  
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Zichermann ja Cunningham (2011) käyttivät Health Month -sivustoa esimerkkinä 
pelillistämisestä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon alalla. Heidän mukaansa Health 
Month -sivuston tarkoituksena on motivoida käyttäjiään elämään terveellisempää elämää 

pelillisyyden avulla. Kyseisen sivuston järjestelmä käyttää hyväkseen muun muassa 
pistejärjestelmää, sekä yhteisöllisiä elementtejä käyttäjiensä motivointiin (Zichermann & 

Cunningham, 2011).  

Koulutus on yksi sovellusalue, jossa Simõesin, Redondon ja Vilasin (2013) mukaan 
pelillistäminen voi olla tehokas keino lisäämään oppilaiden motivaatiota ja sitoutumista. 

Heidän mukaansa pelillistämisen potentiaali tällä alalla on suuri, koska oppilaiden 
motivaatiota voidaan nostaa lisäämällä opetukseen elementtejä peleistä. He mainits ivat 

tällä olevan se etu, että oppilaiden motivaatiota voidaan nostaa ilman kokonaisen pelin 
rakentamista, vaan on riittävää, että peleistä tuodaan ainoastaan elementit ja käytetään 
niitä hyväksi. 

Neeli (2012) mainitsi pelillistämisen potentiaalisena keinona työntekijö iden 
motivoimiseen. Hänen mukaansa työntekijöiden sitoutuminen työhönsä on kriittinen 

tekijä palvelualalla ja ennustaa organisaation menestymistä. Koska pelillistäminen 
määritelmällisesti pyrkii lisäämään sitoutumista, voisi sillä olla Neelin mukaan 
positiivisia vaikutuksia muun muassa organisaation tuottavuuteen. 

Hamarin ja Koiviston (2013) tutkimuksessa pelillistämistä käytettiin ihmisten 
motivointiin fyysisen harjoittelun saralla. Heidän mukaansa tutkimuksessa seurattu 

Fitocracy-niminen sovellus on yksi maailman suurimpia pelillistettyjä sovelluksia. Myös 
Zichermann ja Cunningham (2011) tunnistivat fyysisen harjoittelun yhdeksi 
sovellusalueeksi, jossa pelillistämistä hyödynnetään. Esimerkkinä he käyttivät Nike Plus 

-sovellusta, joka pyrkii motivoimaan pelaajia juoksuharjoitteluun. 

Koulutuksen, terveyden ja markkinoinnin lisäksi Seaborn ja Fels (2015) pitivät sosiaalis ia 

verkostoja ja yhteisöpalveluja yhtenä isoimmista pelillistämisen sovellusalueista. Yksi 
käytetyimpiä esimerkkejä tällä saralla on heidän mukaansa Foursquare-
paikkatietopalvelu, joka on nauttinut suurta suosiota julkaisunsa jälkeen. Myös 

joukkoistaminen on yksi sovellusalueista, joissa pelillistämistä on heidän mukaansa 
käytetty paljon hyväksi. Esimerkkinä he pitivät erilaisia kuvantunnistusaplikaatio ita, 

kuten UbiAsk -sovellusta, jossa tarkoituksena on kääntää kuvia, joita matkailijat lataavat 
palveluun. 

2.6 Pelillistäminen ja virtuaalitodellisuus 

Esimerkkejä virtuaalitodellisuuden hyödyistä pelillistämisen apuna voidaan löytää 
mielenterveyden hoitoon keskittyvistä tutkimuksista (Garcia-Palacios, Botella, Hoffman 

& Fabregat, 2007; Gamito ym., 2010). Garcia-Palacios ja muut (2007) tutkivat 
pelkotilojen siedätyshoitoa virtuaalitodellisuuden avulla. Heidän tutkimuksessaan 76 % 
kohdehenkilöistä valitsi virtuaalitodellisuuden avulla toteutettavan hoidon perinteisen 

siedätyshoidon sijasta. Lisäksi he huomasivat, että virtuaalisiedätyshoidosta 
kieltäydyttiin harvemmin kuin perinteisestä siedätyshoidosta. Heidän mukaansa 

virtuaalinen vaihtoehto valittiin useimmiten sen vuoksi, että todelliset pelon kohteet 
tuntuivat vaikeammin kohdattavilta kuin virtuaalistetut ärsykkeet. Tutkimuksessa 
huomattiin myös, että osallistujat kokivat virtuaalitodellisuuden innovatiiviseksi ja 

puoleensavetäväksi, joka oli myös joillekin syy valintaan.  
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Virtuaalisiedätyshoitoa käytettiin hoitokeinona myös Gamiton ja muiden (2010) 
tutkimuksessa. He kokeilivat sitä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa 
sotaveteraaneilla ja totesivat sen vähintään yhtä tehokkaaksi hoidoksi kuin perinteisen 

siedätysmenetelmän. Kuvassa 5 on esitetty hoidon eteneminen kerrasta toiseen.  

 

 

Kuva 5. Virtuaalisiedätyshoidon hoitosuunnitelma (Gamito ym., 2010). 

Kuvasta 5 nähdään, kuinka ärsykkeen intensiteettiä korotetaan, kun hoidossa edetään. V 
kirjaimella on merkitty simuloitua väijytystä, K tarkoittaa kranaatin räjähdyksen 

simulointia ja E evakuoinnin odottamista. Ensimmäisillä hoitokerroilla altistus on 
lyhytaikaista ja yksipuolista, mutta hoitojen jatkuessa altistukset pitkittyvät ja mukana on 

useita erilaisia ärsykkeitä. Virtuaalisiedätyshoidon etuna onkin Gamiton ja muiden 
mukaan sen intensiteetin helppo säädettävyys. Ärsykkeitä voidaan lisätä ja poistaa 
potilaan ja hänen hoitonsa vaatimusten mukaan (Gamito ym., 2010). 

Rendon ja muut (2012) tutkivat dynaamisen tasapainon harjoittamista ikäihmis il lä 
virtuaalitodellisuuspelin avulla. Heidän tutkimuksessaan ikäihmiset harjoitt ivat 

tasapainoaan Nintendo® Wii Fit -ohjelmiston ja tasapainolaudan avulla. Tutkimuksessa 
huomattiin virtuaalitasapainopeli tehokkaaksi harjoitusmuodoksi ja lisäksi huomioit i in 
ikäihmisten halukkuus ja myöntyvyys kyseiseen harjoitusmenetelmään. Li, Chung ja Ho 

(2011) taas tulivat siihen tulokseen, että virtuaalitodellisuuspeleillä kyettiin vähentämään 
syöpäsairaitten lasten masennusoireita. Näin ollen virtuaalitodellisuuspelit voivat olla 
tehokas terapeuttisen leikin työväline myös lasten mielenterveystyössä. (Li, Chung & Ho, 

2011.) 

2.7 Pelillistäminen ja lisätty todellisuus 

Bressler ja Bozdin (2013) tutkivat flow-kokemuksen muodostumista lisätyn 
todellisuuden pelissä. Tutkimuksessa oppilaat käyttivät koulussa älypuhelimia 

pelaamiseen ja näin lisätyn todellisuuden kokemiseen. Tutkimuksessa käytetyn pelin 
tarkoituksena oli opettaa lapsille erilaisia tiedetaitoja, sekä yhteistyötä. Bresslerin ja 
Bozdin mukaan peliä pelanneet lapset kokivat flow-ilmiön kolmen eri tekijän 

seurauksena: löytämisen tunne, halu parempaan suoriutumiseen ja innostumisen purske 
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näyttivät johtavan flow-tilaan. Tutkimuksen pelissä käytetty lisätyn todellisuuden 
tekniikka oli omiaan vahvistamaan flow-kokemusta, koska sen ansiosta pelaaminen oli 
helpompaa ja turhautumista vaikeakäyttöiseen teknologiaan ei päässyt syntymään. 

Tutkijat huomioivat myös, että paikasta toiseen navigoiminen oli helpompaa ja lasten ei 
tarvinnut käyttää kognitiivisia voimavaroja navigoimiseen. 

Lisättyä todellisuutta ja pelillistämistä on tutkittu myös terveydenhuollon apuna, kun Liu 
ja muut (2017) kehittivät digitaalisen apuvälineen autismikirjon häiriöstä kärsiville.  Liun 
ja muiden järjestelmä käyttää hyväkseen älylaseja, joiden avulla se kykenee tarjoamaan 

erilaisia pelillistettyjä lisätyn todellisuuden sovelluksia. Sovellusten tavoitteena on 
valmentaa käyttäjiä tunteiden tunnistamiseen, katsekontaktiin ja itsesäätelyyn. Liu ja 

muut huomasivat, että järjestelmän koekäyttäjien autismioireet helpottuivat ja 
valmennetut taidot olivat kehittyneet verrattuna lähtötasoon. Lisäksi he huomioivat, että 
tämä pelillistetty lisätyn todellisuuden järjestelmä koettiin siedettävyyden ja 

helppokäyttöisyyden lisäksi koukuttavaksi ja hauskaksi. Tutkijat kokivat älylase il la 
tarjottavan lisätyn todellisuuden olevan eduksi, koska käyttäjän ei tarvitse tällöin käyttää 

erillistä laitetta, kuten älypuhelinta, vaan hän voi käyttää molempia käsiä sanattomaan 
viestintään tai muuhun toimintaan.  

Schroeter ja muut (2014) tutkivat, miten lisätyn todellisuuden ja pelillistämisen 

konsepteilla voitaisiin vähentää autonkuljettajien tylsistymistä ja riskinottoa matkan 
aikana. Heidän mukaansa nuorten kuskien tylsistyminen johtaa liialliseen riskinottoon, 

jota voitaisiin vähentää tekemällä turvallisesta ajamisesta stimuloivampaa ja 
mielenkiintoisempaa. Tutkijat loivat kaksi konseptia, joiden tarkoituksena oli vähentää 
ajonaikaisia riskejä. Heidän mukaansa ensimmäisessä konseptissa tuulilas i in 

heijastettavat efektit voisivat saada ajamisen tuntumaan haastavammalta ja 
riskialttiimmalta kuin mitä se todellisuudessa on ja Näin ajajat ottaisivat simuloituja 

riskejä todellisten sijaan. Kuvassa 6 esitetyn toisen konseptin ajatuksena on tarjota 
kuljettajille turvallista stimulaatiota lisätyn todellisuuden kautta silloin, kun he kokevat 
tylsyyttä.  

 

Kuva 6. Muiden autonkuljettajien arviointi liikenteessä (Schroeter ym., 2014). 

Kuvassa 6 nähdään, kuinka turvallisen stimulaation tarjoaminen voitaisiin toteuttaa 
pelillistämisen periaatteita käyttäen. Konseptissa kuljettajien olisi mahdollista pisteyttää 
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ja arvioida toisiaan, suorittaa turvalliseen ajamiseen liittyviä saavutuksia ja katsella 
toistensa saavutuksia. Näin kuljettajat voisivat kilpailla toistensa kanssa ja saada 
palautetta ajamisestaan.(Schroeter ym., 2014.) 

2.8 Kirjallisuuskatsaukset 

Koivisto ja Hamari (2019) loivat katsauksen aiempaan kirjallisuuteen empiirisestä 

tutkimuksesta pelillistämisen saralla. He analysoivat tutkimusmallit ja tulokset 819:sta 
empiirisestä tutkimuksesta, joiden avulla he loivat laajan ja kattavan katsauksen 
tutkimusalueesta. Koivisto ja Hamari pitivät tutkimustulosten ristiriitaisuutta 

merkittävänä ja huomioivat, miten tutkimusmallit poikkesivat tutkimuksesta toiseen. 
Tutkimuksessa mainittiin pisteiden, arvomerkkien ja pistetaulukoiden olevan domino ivia 

elementtejä alan tutkimuksessa, mutta myös virtuaaliset maailmat ja avatarit oli mainittu 
osassa artikkeleita. Koiviston ja Hamarin mukaan tuoreet kehitysaskeleet ja onnistumiset 
virtuaalitodellisuuden teknologioiden ja muiden immersiivisten todellisuutta lisäävien 

tekniikoiden saralla voivat tarjota uusia suuntia pelillisyyden tutkimukselle. Lisäksi he 
mainitsivat, että joitain tuloksia on jo julkaistu liittyen virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn 

todellisuuteen pohjautuvaan pelillisyyteen. 

Virtuaalitodellisuudesta on tehty sekundaaritutkimusta muun muassa koulutuksen alalla 
(Freina & Ott, 2015; Howard, 2017). Freina ja Ott (2015) tutkivat kirjallisuus-

katsauksessaan immersiivisen virtuaalitodellisuuden käyttöä oppimisen tukena. He 
huomioivat immersiivisen virtuaalitodellisuuden lisäävän oppijoiden motivaatiota ja 

osallistumista sen pelimäisen lähestymistavan vuoksi. Howardin (2017) kirjallisuus-
katsaus puolestaan käsitteli virtuaalitodellisuuden avulla tehtäviä kuntoutushoitoja.  
Kuvasta 7 nähdään, kuinka Howard summaa ehdotetut virtuaalikuntoutushoitojen 

vaikutusmekanismit yhteen kaavioon. 

 

Kuva 7. Ehdotetut virtuaalikuntoutusohjelmien onnistumista ennustavat vaikutusmekanismit  

(Howard, 2018). 

Howardin (2017) mukaan virtuaalikuntoutushoito-ohjelmat mahdollisesti lisäävät 
käyttäjien innostusta ja sitä kautta motivaatiota. Motivaatio taas vaikuttaa suoraan 

kuntoutustuloksiin eli motorisiin toimintoihin, tasapainoon, askellukseen ja 
voimantuottoon. Muut tutkimuksessa esitetyt virtuaalikuntoutushoito-ohjelman hyödyt 

olivat fyysinen ja psyykkinen tarkkuus, jotka puolestaan johtivat parempiin 
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kuntoutustuloksiin. Howard huomioi myös, että on olemassa tuloksia siitä, että pelillisten 
elementtien käyttö voisi johtaa lisääntyneeseen motivaatioon. Lisäksi hän esitti, että 
virtuaalitodellisuus on itsessään kuntoutujia motivoiva elementti, koska he kokevat sen 

mielenkiintoisena ja jännittävänä.  

Lisätyn todellisuuden tutkimuksista on tehty kirjallisuuskatsauksia muun muassa 

koulutuksen saralla (Akçayır & Akçayır, 2017; Chen, Liu, Cheng & Huang, 2017).  
Akçayırin ja Akçayırin tutkimuksessa luotiin katsaus kirjallisuuteen, jossa lisättyä 
todellisuutta käytettiin opetuksessa. He löysivät ristiriitaisia tuloksia: toisinaan lisätyn 

todellisuuden eduksi luettiin sen helppokäyttöisyys ja toisinaan taas sen 
vaikeakäyttöisyys. Katsauksessa huomioitiin myös, että lisätyn todellisuuden koettiin 

vähentävän kognitiivista kuormaa joissain tutkimuksissa, mutta toisaalta osa 
tutkimuksista piti vaikutusta kognitiivista kuormaa lisäävänä. Myös Chen ja muut (2017) 
tutkivat opetuksen ja koulutuksen alalla tehtyä tutkimusta liittyen lisättyyn todellisuuteen. 

He pitivät suurimpina lisätyn todellisuuden hyötyinä sen motivoivaa vaikutusta ja 
parempia oppimistuloksia. He löysivät todistusaineistoa lisätyn todellisuuden 

vaikutuksesta oppilaiden motivaatioon, sitoutumiseen, nautintoon ja asenteisiin. 
 
Kavanagh, Luxton-Reilly, Wuensche ja Plimmer (2017) tekivät kirjallisuuskatsauksen 

virtuaalitodellisuuden käytöstä koulutuksessa. He löysivät katsauksessaan yhdeksän eri 
syytä virtuaalitodellisuuden käytölle opetuksen tukena (Kuva 8).  

 

Kuva 8. Raportoidut syyt virtuaalitodellisuuden käytölle opetuksen tukena (Kavanagh ym., 2017).  

Kuvan 8 mukaisesti syyt on jaettu pedagogisiin tekijöihin sekä sisäisiin tekijöihin.  
Sisäisiä tekijöitä ovat: konstruktivismi, yhteistyö, pelillistäminen ja muut pedagogiset 

tekijät. 13 tutkimusta 90:stä olivat toteuttaneet jonkinlaista pelillisyyttä virtuaali-
todellisuuden kanssa nostamaan motivaatiota. Kavanagh ja muut (2017) pitivät tätä 
pienenä lukuna, koska virtuaalitodellisuus assosioituu usein peleihin ja pelillisyyteen. 

Kaikki 13 tutkimusta pitivät pelillisyyttä potentiaalisena nautintoa nostavana tekijänä ja 
edelleen motivoivana elementtinä.  

Martinho, Carneiro, Corchado, ja Marreiros (2020) tutkivat pelillistämisen käyttöä 
vanhustenhuollon apuna. He loivat systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aihealueeseen 
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103:n löydetyn artikkelin perusteella. Heidän mukaansa pelillisyyden käyttö 
vanhustenhoidon apuna tulevaisuudessa vaikuttaa lupaavalta. Pelillisyyden käyttö voi 
johtaa personoidumpiin vanhustenhoidon ratkaisuihin, mukauttamalla vanhuksen 

tarvitseman avun hänen mielenkiinnon kohteidensa, kykyjensä ja ympäristönsä 
perusteella. Tämä personointi puolestaan edesauttaa hyvinvointia, terveyttä, herättää 

kiinnostusta ja positiivista kanssakäymistä, helpottaa sosiaalista kanssakäymistä ja 
vähentää monien sairauksien vaikutusta. He mainitsivat myös, että innovatiiviset 
toiminnot kuten virtuaalitodellisuus saivat aikaan todella positiivisia tuloksia liittyen 

käyttäjien säilyttämiseen, harjoitusohjelmien noudattamiseen sekä muiden tehtävien 
suorituskykyyn. Pelillisyyden käytön ongelmana vanhustenhuollossa on kuitenkin 

ikäihmisten opettaminen ja motivointi järjestelmien ja teknologioiden käyttöön. Tähän 
tarvitaan usein terveydenhuollon ammattilaisen läsnäoloa. 
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3. Tutkimusmenetelmä 

Tässä luvussa esitellään systemaattinen kartoitustutkimus. Ensimmäiseksi käydään läpi 

systemaattisen kartoitustutkimuksen merkitystä, haasteita sekä eroavaisuuks ia 
systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen. Tämän jälkeen käydään yksityiskohtaisemmin 
läpi systemaattisen kartoitustutkimuksen vaiheet. Viimeisessä alaluvussa esitellään 

tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset, sekä raportoidaan artikkelien hakeminen ja 
seulonta. 

3.1 Systemaattinen kartoitustutkimus 

Systemaattisen kartoitustutkimuksen tarkoituksena on luoda yleisnäkymä 
tutkimusalueesta (Kitchenham & Charters, 2007). Tämän lisäksi kartoituksen avulla 

voidaan saada selville minkä tyyppisiä tutkimuksia alalla on tehty ja minkälaisia tuloksia 
niistä on saatu (Petersen ym., 2008). Petersenin ja muiden (2008) mukaan tutkimukset 

voidaan myös kartoittaa suhteessa julkaisuvuoteen, jolloin saadaan selville muutokset 
julkaisutiheydessä kyseisellä ajalla. Lisäksi he mainitsivat, että kartoitustutkimuksen 
avulla on mahdollista selvittää kanavat, joissa alan tutkimusta julkaistaan.  

Systemaattista kartoitustutkimusta käytetään tutkimusalueen jäsentämiseen (Petersen 
ym., 2015) Kitchenhamin ja Chartersin (2007) mukaan systemaatt isen 

kartoitustutkimuksen avulla tutkimusalueesta on mahdollista saada karkea yleiskuva. 
Näin voidaan löytää ne aihealueet, joista on olemassa paljon tietoa, sekä ne kohdat, joista 
tutkimustietoa ei ole saatavilla. Heidän mukaansa systemaattisen kartoituksen avulla on 

mahdollista myös tunnistaa jatkotutkimuskohteita, sekä löytää aiheita 
kirjallisuuskatsauksille. 

Kitchenham, Budgen ja Brereton (2011) tunnistivat kartoitustutkimuksissa useita 
hyötyjä, jotka auttavat tulevaa tutkimusta. Heidän mukaansa yksi yleisimpiä etuja on 
ajansäästö, joka saavutetaan kartoitustutkimusta seuraavissa tutkimuksissa. Myös 

ymmärrys aihealueesta ja siihen liittyvästä kirjallisuudesta voisi heidän mukaansa 
muodostua selkeämmäksi, jolloin myös tutkimuskysymysten muotoilu olisi helpompaa. 

Lisäksi he huomioivat, että monia osia kartoitustutkimuksesta voidaan käyttää uudelleen 
jatkotutkimuksessa. Esimerkiksi kartoitustutkimuksessa käytetyt hakumerkkijonot 
voisivat olla käyttökelpoisia jatkotutkimuksessa.  

Wohlin ja muut (2013) mainitsivat, että systemaattisen kartoitustutkimuksen yksi 
haasteista on luokittelun kaoottisuus. Heidän mukaansa kartoitustutkimuksen tulokset 

riippuvat käytetystä luokittelusta, joka taas voi olla tutkijan oman tulkinnan varassa. 
Samankaltaisia ongelmia heidän mukaansa voidaan havaita myös artikkelien 
hakuvaiheessa ja seulonnassa. Wohlinin ja muiden mukaan näille vaiheille ei ole 

määritelty selkeitä standardeja, jolloin niiden sisältö vaihtelee tutkijan oman näkemyksen 
mukaan. Kitchenham ja muut (2011) varoittivatkin, että kartoitustutkimuksen tulee olla 

perusteellista ja täsmällistä, jotta sitä voidaan käyttää perustana jatkotutkimukselle.    

Kartoitustutkimusta käytetään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen sijasta, kun 
tutkitusta menetelmästä tai teknologiasta ei ole tarpeeksi todistusaineistoa tai aihealue on 

hyvin laaja (Kitchenham & Charters, 2007). Taulukossa 3 on näkyvillä erot näiden 
kahden tutkimusmenetelmän välillä. 
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Taulukko 3. Systemaattisen kartoitustutkimuksen ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen erot  
(Kitchenham ym., 2011, s. 640). 

Katsauksen 

elementit 

Systemaattinen 

kartoitustutkimus 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

Tavoitteet Kirjallisuuden luokittelu ja 
temaattinen analyysi tietystä 
aihealueesta 

Parhaiden käytäntöjen löytäminen 
tietystä proseduurista, teknologiasta, 
metodista tai työkalusta.  

Tutkimuskysymys Yleinen - liittyy trendeihin. 
Minkä tyypistä tutkimusta on 
tehty? Kuka on tehnyt? Kuinka 
paljon on tehty?   

Erityinen – liittyy empiiristen 
tutkimusten tuloksiin. Onko metodi 
A parempi kuin metodi B? 

Tutkimusprosessi Aihealue määrittää Määrittyy tutkimuskysymyksen ja 
siihen liittyvän spesifin teknologian 
kautta. 

Rajaus Laaja - kaikki aihealueeseen 
liittyvät artikkelit sisällytetään 
tutkimukseen, mutta vain 
luokitteludata kerätään. 

Keskittynyt – vain 
tutkimuskysymykseen liittyvät 
empiiriset artikkelit kerätään. 
Artikkeleista poimitaan 
yksityiskohtaiset tutkimustulokset.  

Hakustrategia Usein melko löyhä. Haku saattaa 
rajoittua vain tiettyihin 
tietokantoihin tai 
aikakausjulkaisuihin. 

Erittäin tiukka – kaikki oleelliset 
artikkelit tulisi löytää. Haun lisäksi 
artikkeleita voidaan etsiä 
lähdeluetteloista tai konsultoimalla 
alan tutkijoita. 

Laadun arviointi Ei keskeinen. Monimutkaista, 
koska haun tuloksena voi löytyä 
sekä empiirisiä että teoreettisia 
julkaisuja. 

Tärkeää varmistua siitä, että tulokset 
perustuvat korkealaatuisimpaan 
todistusaineistoon. 

Tulokset Joukko aiheeseen liittyviä 
artikkeleita, jotka on luokiteltu 
moninaisiin ulottuvuuksiin. 

Keskeisten artikkelien tulokset 
kootaan, jotta voidaan vastata 
tiettyyn tutkimuskysymykseen.  

 

Yksi keskeisimpiä eroja kartoitustutkimuksen ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
välillä on Kitchenhamin ja muiden (2011) mukaan tutkimuskysymyksessä. Heidän 

mukaansa systemaattisessa kartoitustutkimuksessa tutkimuskysymys on hyvin yleinen ja 
tarkoituksena on kartoittaa laajaa aihealuetta. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
tavoite on heidän mukaansa taas hyvin erityinen ja tarkasti kohdennettu kuten: Onko 

metodi A parempi kuin metodi B? Tutkimuskysymyksen lisäksi he löytävät eroja 
tutkimusten tavoitteista, prosessista rajauksesta, hakustrategiasta, laadun arvioinnista ja 

tuloksista. 
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3.2 Systemaattisen kartoitustutkimuksen kulku 

Petersenin ja muut (2008) määrittelivät prosessin, jonka mukaan systemaatt inen 
kartoitustutkimus suoritetaan ohjelmistotuotannon kontekstissa. Kartoitustutkimuksessa 

edetään vaiheesta toiseen, kuvan 9 tapaan. Jokaisesta vaiheesta saadaan tulos, joka toimii 
pohjana seuraavalle vaiheelle, kunnes lopulta päädytään systemaattiseen karttaan. 

 

 
Kuva 9. Systemaattisen kartoitustutkimuksen kulku (Petersen ym., 2008). 

Petersenin ja muiden (2008) mukaan systemaattinen kartoitustutkimus aloitetaan 

tutkimuskysymyksen määrittämisellä, jonka tuloksena saadaan rajattua katsaus. Tämän 
jälkeen haetaan artikkelit tietokannoista ja saaduista artikkeleista poimitaan asiasanat, 

joista muodostuu luokittelukaavio. Tämän jälkeen suoritetaan itse datan haku ja kartoitus, 
jonka tuloksena on systemaattinen kartta. 

Artikkelien haun tarkoituksena on löytää kaikki todistusaineisto, joka on oleellista 

tutkimuskysymyksen kannalta (Kitchenham & Charters, 2007). Wohlin ja muut (2013) 
mainitsevat kumminkin, että artikkelien määrä ei itsessään ole tärkein kriteeri. Haun 

tuloksena tulisi heidän mukaansa pikemminkin olla artikkeleita, jotka edustavat alalla 
tehtyä tutkimusta. Paré, Trudel, Jaana, ja Kitsiou (2015) huomioivatkin, että tutkimuksen 
laatu ei juurikaan ole riippuvainen haun kattavuudesta, vaan pikemminkin hakuprosessin 

selkeydestä, sekä löydettyjen artikkelien merkityksestä tutkimuskysymyksen 
näkökulmasta. Tärkeää heidän mukaansa on riittävän todistusaineiston löytäminen, jotta 

tutkimuskysymykseen voidaan vastata. 

Petersen ja muut (2015) pitävät ongelmana sitä, että alalla tehty tutkimus ei ole hyvin 
tunnettua ennen hakua ja haku täytyykin tehdä nykyisen rajallisen tietämyksen valossa.  

Heidän mukaansa alalla tehtävää tutkimusta voidaan kumminkin alustavasti ymmärtää 
paremmin tarkastelemalla olemassa olevia alakategorioita tai asiantuntijoiden laatimia 

luokitteluja. Myös alan tärkeimmät julkaisukanavat tulisi heidän mukaansa käydä läpi 
artikkeleita hakiessa ja lisäksi voi olla hyödyllistä tarkastella vuosittaisia julkaisumäärien 
muutoksia ja niiden syitä. 

Keskeiset artikkelit haetaan tietokannoista hakumerkkijonojen avulla (Petersen ym., 
2008). Hakusanat merkkijonoon voidaan Kitchenhamin ja Chartersin (2007) mukaan 

valita järjestämällä jono populaation, intervention, vertailun ja tulosten perusteella.  
Heidän mukaansa ohjelmistotuotannon kontekstissa populaatio voi olla esimerkiksi tietty 
ohjelmistotyyppi, tietynlaiset ohjelmistoyritykset tai tietty rooli ohjelmistotuotannossa.  

Interventiolla he tarkoittavat välinettä, teknologiaa tai proseduuria, joka pyrkii 
ratkaisemaan tietyn ongelman. Vertailulla he taas tarkoittavat sitä menetelmää, johon 

tutkittavaa menetelmää verrataan. Tulosten tulisi olla sellaisia tekijöitä, joilla on 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401217305169#bib0525
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merkitystä intervention käyttäjille, kuten esimerkiksi tuotantokustannusten lasku tai 
vähentyneet tuotantokustannukset (Kitchenham & Charters, 2007). 

Kaikista löydetyistä artikkeleista Petersenin ja muiden (2008) mukaan seulotaan ennalta 

määrättyjen kriteerien avulla ne, jotka ovat relevantteja tutkimuskysymyksen kannalta. 
Kun asiaankuuluvat artikkelit on seulottu, suoritetaan asiasanojen poiminta tiivistelmistä, 

joka heidän mukaansa tapahtuu lukemalla tiivistelmät ja etsimällä asiasanoja ja 
konsepteja, joista ilmenee artikkelin kontribuutio ja konteksti. Seuraavaksi artikkeleista 
löydetyt asiansanat yhdistetään, jotta saataisiin selville korkean tason ymmärrys 

tutkimuksen luonteesta ja kontribuutiosta. Tämä auttaa Petersenin ja muiden mukaan 
selvittämään kategoriat, jotka edustavat koko alalla tehtyä tutkimusta. Avainsano ista 

johdetaan siis systemaattisen kartan kategoriat ja tuloksena on luokittelukaavio. Mikäli 
tiivistelmistä ei ole mahdollista poimia avainsanoja, voidaan heidän mukaansa myös 
käyttää hyväksi artikkelin johdantoa ja tuloskappaletta.  

Kun luokittelukaavio on saatu valmiiksi, seulotut artikkelit järjestetään kaavioon ja 
jokaisen artikkelin yhteyteen luodaan pieni selite siitä, miksi artikkeli kuuluu tiettyyn 

kategoriaan (Petersen ym., 2008). Tämän prosessin edetessä, luokittelukaavio 
muokkautuu tarpeen mukaan. Kaavioon voidaan Petersenin ja muiden (2008) mukaan 
luoda uusia kategorioita, vanhoja voidaan poistaa, niitä voidaan jakaa useampaan osaan 

tai yhdistää. Saadun kartan analysointi perustuu heidän mukaansa artikkelien lukumääri in 
kategorioissa. Näin on mahdollista nähdä, mitkä kategoriat ovat hyvin edustettuina 

aikaisemmassa tutkimuksessa ja mitkä on jätetty vähemmälle huomiolle (Petersen ym., 
2008). 

Petersen ym., (2015) mainitsivat kaksi erilaista tapaa luokitella artikkelit. Ensimmäinen 

on kiinteä jaottelu, jolloin jaottelu ei ole juurikaan riippuvainen aihealueesta. Kiinteässä 
jaottelussa artikkelit voidaan luokitella esimerkiksi tutkimustyypin ja tutkimuksen 

kohteena olevan intervention mukaan. Petersenin ja muiden (2008) tunnistamia 
interventiotyyppejä ovat: prosessi, metodi, malli, työkalu ja mittari.  

Tutkimustyyppien luokitteluun Petersen ym., (2015)  suosittelevat Wieringan, Maidenin, 

Meadin ja Rollandin (2006) esittämää jaottelua. Heidän esittämänsä luokat 
tutkimustyypeille on nimetty ja esitetty tarkemmin taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Tutkimustyyppien luokittelu (Wieringa ym., 2006). 

Tutkimustyyppi Selite 

Arviointitutkimus Ongelman tutkinta tai tekniikan toteutus käytännössä. Tutkimuksen 
kontribuutio ei ole niinkään tekniikka itsessään vaan uusi tieto, joka 
ilmiöstä saadaan selville. 

Ratkaisuehdotus Ratkaisutekniikan ehdotus ja sen perustelu. Ei kumminkaan sisällä 
täysimittaista validointia. 

Validointitutkimus Tutkii uuden ratkaisun ominaisuuksia. Ratkaisuehdotus on saatettu 
jo esittää aikaisemmin muualla, mutta sitä ei ole vielä toteutettu 
käytännössä. 

Filosofinen artikkeli Esittää uuden tavan ajatella asioista. Esimerkiksi uusi käsitteellinen 
viitekehys. 

Mielipideartikkeli Sisältää tekijän esittämän mielipiteen. 

Kokemusraportti Sisältää asioita, jotka tekijä on oppinut henkilökohtaisten 
kokemustensa kautta. 

 

Wieringan ja muiden (2008) tunnistamia tutkimustyyppejä ovat: arviointitutkimus, 
ratkaisuehdotus, validointitutkimus, filosofinen artikkeli, mielipideartikkeli ja 

kokemusraportti. 

Toinen Petersenin ja muiden (2015) mainitsema tapa luokitella artikkelit, on 
aihesidonnainen. Aihesidonnaisessa luokittelussa voidaan käyttää SWEBOK-luokitte lua 

tai erilaisia standardeja, kuten ISO/IEC tai IEEE. Yleisempää heidän mukaansa 
kumminkin on, että luokittelu syntyy tutkittavien artikkelien perusteella. 

Frekvenssien visualisointiin voidaan käyttää esimerkiksi kuplakaaviota. (Petersen ym., 
2008). Kuvassa 10 on kuplakaavio kartoitustutkimuksesta, jossa Mujtaban, Peterssen, 
Feldt ja Mattson (2008) kartoittivat olemassa olevaa tutkimusta ohjelmistotuotannon 

vaihtelusta sen eri vaiheissa. 
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Kuva 10: Systemaattinen kartta kuvattuna kuplakaavion avulla (Mujtaba ym., 2008, s. 5).
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Y-akselilla on luokiteltu vaihtelun tyyppi ja x-akseli on jaettu kahteen osaan, joissa 
luokitellaan intervention tyyppi, sekä tutkimuksen tyyppi. Näin on saatu aikaan kaksi 
hajontakuviota, joiden törmäyskohdissa on esitetty niiden artikkelien frekvenssi, jotka 

sopivat y- ja x-akselin kategorioihin. Huomattavaa on, että luokitteluiden summat eivät 
ole samat, koska sama artikkeli voidaan kartoittaa useampaan eri kategoriaan saman 

luokittelun sisällä. Mikäli luokitteluja olisi enemmän kuin kolme, voitaisiin ne kuvata 
samaan kaavioon useammalla hajontakuviolla tai useammalla kuplakaaviolla, jolloin olisi 
mahdollista kuvata erilaisia luokittelukombinaatioita (Mujtaba ym., 2008). 

3.3 Toteutus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida aikaisempaa tutkimusta liittyen, 

virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen pelillisyyden tukena. Tutkimuskysymys 
oli: 

Miten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden hyödyistä on raportoitu käyttäjien 

motivoinnissa ja sitouttamisessa osana pelillistettyjen palvelujen käyttöä? 

Tutkimusongelmaa lähdettiin tarkentamaan avustavien tutkimuskysymysten avulla. 

Tarkoituksena oli selvittää aikaisemman tutkimuksen fokus, aukot, tyyppi sekä trendit. 
Avustavat tutkimuskysymykset olivat: 

Mikä on nykyisen tutkimuksen fokus liittyen virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn 

todellisuuteen pelillistämisen tukena? 

Mitkä ovat aukot nykyisessä tutkimuksessa liittyen virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn 

todellisuuteen pelillistämisen tukena?  

Mikä on nykyisen tutkimuksen tyyppi liittyen virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn 
todellisuuteen pelillistämisen tukena?  

Mitä trendejä voidaan tunnistaa nykyisestä tutkimuksesta liittyen virtuaalitodellisuuteen 
ja lisättyyn todellisuuteen pelillistämisen tukena? 

Näihin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan systemaattisella kartoitustutkimukse lla.  
Prosessi alkoi tietokantojen valinnalla ja hakutermien muotoilulla. Tutkimukset päätettiin 
hakea Scopus ja IEEExplore tietokannoista. Haku rajoitettiin muutamaan kattavaan 

tietokantaan selkeyden vuoksi. Taulukossa 5 on esitetty hakutermit, joita käytettiin 
artikkelien hakemiseen tietokannoista.  

Taulukko 5. Tietokannoissa käytetyt hakutermit 

Tietokanta Hakutermi Tulosten 

lukumäärä 

Scopus TITLE-ABS-KEY(({virtual reality} OR{ augmented reality}) 
AND gamif* AND (motivat* OR engag*)).  

411 

IEEExplore (”virtual reality” OR ”augmented reality”) AND gamif* AND 
(motivat* OR engag*) 

34 
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Taulukosta 5 nähdään, että Scopuksesta artikkeleita löydettiin 411 kappaletta ja 
IEEExplore -tietokannasta 34 kappaletta. Molemmissa tietokannoissa haku kohdistett iin 
otsikkoon tiivistelmään ja indeksointitermeihin. Hakujen jälkeen tulokset suodatettiin 

hylkäyskriteerien avulla, joita olivat: 

1. Tutkimus ei ole englanninkielinen. 

2. Tutkimus on sekundaaritutkimus. 
3. Tutkimus on kaksoiskappale. 
4. Tutkimuksen tiivistelmässä ei mainita yhteyttä pelillistämisen ja 

virtuaalitodellisuuden tai lisätyn todellisuuden kanssa. 
5. Tutkimuksesta ei ole saatavilla kokotekstiä Oulun ylipiston kirjastosta tai Google 

scholarista. 
6. Tutkimuksen kontribuutio ei käsittele yhteyttä pelillistämisen ja 

virtuaalitodellisuuden tai lisätyn todellisuuden kanssa. 

 

Suodattamisen helpottamiseksi kaikki löydetyt artikkelit siirrettiin RefWorks -

viitteidenhallintaohjelmaan. Tämän jälkeen tulokset suodatettiin hylkäyskritee r ien 
avulla. Kuvassa 11 esitellään toteutunut suodatusprosessi. 

 

Kuva 11. Artikkelien suodatus. 

Kuvan 11 mukaisesti artikkeleita löydettiin Scopuksesta 411 ja IIIExplorerista 34 eli 

yhteensä 445 kappaletta. Ensimmäiseksi artikkeleista hylättiin kaikki, jotka eivät olleet 
englanninkielisiä. Seuraavaksi suodatettiin pois sekundaaritutkimukset sekä 
kaksoiskappaleet. Tämän jälkeen artikkelien tiivistelmät luettiin, ja hylättiin sellaiset 

artikkelit, joiden tiivistelmästä kävi ilmi, ettei artikkeli käsittele pelillistämisen yhteyttä 
virtuaalitodellisuuden tai lisätyn todellisuuden kanssa. Seuraavaksi hylättiin sellaiset 
artikkelit, joista ei ollut kokotekstiä saatavilla. Kokotekstejä etsittiin Oulun yliopiston e-

aineistoista ja Google Scholar -palvelusta. Viimeisessä vaiheessa luettiin artikkelien 
kokotekstit, joiden perusteella tehtiin lopullinen seulonta. Kaikkiaan artikkeleita jäi 

seulontaprosessin jälkeen jäljelle 16 kappaletta. 
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Eniten artikkeleita hylättiin tiivistelmän perusteella. Monessa tapauksessa hylkäys 
tapahtui, koska artikkeli käsitteli aihealueita esimerkiksi lääketieteen, taloustieteen, 
koulutuksen tai jonkin tietyn teknisen innovaation näkökulmasta sen sijaan, että 

motivoivaan vaikutukseen olisi itsessään otettu kantaa lainkaan. Joissain tapauksissa 
pelillistäminen esiintyi avainsanoissa, mutta artikkelissa itsessään ei käsitelty ilmiö itä 

pelillistämisen teorioiden kautta. Osa artikkeleista puolestaan käsitteli puhtaasti pelejä, 
vaikka pelillistäminen oli mainittu otsikkotasolla. Samoin avainsanoissa saatettiin 
mainita virtuaalitodellisuus vaikkei artikkeli käsitellyt virtuaalitodellisuutta, kuten se 

tässä tutkimuksessa käsitetään. Osassa tutkimuksista taas pelillisyys nähtiin työkaluna, 
jonka tarkoitus oli motivoida virtuaalitodellisuuden tai lisätyn todellisuuden käyttöön. 

Tähän tutkimukseen valittiin vain sellaiset artikkelit, jotka tutkivat virtuaalitodellisuuden 
ja/tai lisätyn todellisuuden vaikutusta pelillistämisen tukena. 

Seuraavassa vaiheessa tutkimukseen valikoituneista 16 artikkelista kerättiin tiedot, joiden 

avulla tutkimuskenttää lähdettiin jäsentämään. 

Taulukko 6. Artikkeleista kerätyt tiedot. 

Kerättävä tieto Selite  

Viite APA-muotoinen viitetieto. 

Julkaisuvuosi Tutkimuksen julkaisuvuosi. 

Sovellusalueet Sovellusalueet, joiden piirissä pelillisyyttä on käytetty hyväksi. 

Tutkimustyyppi Määritetty tutkimustyyppi Wieringan ja muiden (2006) jaottelun 
mukaan. 

Pelilliset elementit Tutkimuksesta tunnistetut pelilliset elementit 

 

Artikkeleista kerättiin viitetieto, julkaisuvuosi, sovellusalue, tutkimustyyppi sekä 
pelilliset elementit (Taulukko 6). Sovellusalueiden luokittelu muodostettiin valikoitujen 
tutkimusten sovellusalueiden perusteella, jolloin jaottelu oli aihealuesidonnainen.  

Pelillisistä elementeistä ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä luokittelua, joten myös 
pelillisten elementtien luokittelu tehtiin valikoitujen tutkimusten perusteella.  

Sovellusaluetietoa ja pelillisiä elementtejä lukuun ottamatta kaikki kerätyt tiedot ovat 
riippumattomia aihealueesta. Aihealueriippumattomassa jaottelussa artikkeleiden 
luokittelu ei ole riippuvainen tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä, vaan tutkimuksen 

yleisistä ominaisuuksista, kuten tutkimustyypistä. Taulukossa 7 on esitetty tässä 
tutkimuksessa käytetty aihealueriippumaton tutkimustyyppien luokittelu. 
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Taulukko 7. Tutkimustyyppien luokittelu (Wieringa ym., 2006). 

Tutkimustyyppi Selite 

Arviointitutkimus Ongelman tutkinta tai tekniikan toteutus käytännössä. Tutkimuksen 
kontribuutio ei ole niinkään tekniikka itsessään vaan uusi tieto, joka 
ilmiöstä saadaan selville. 

Ratkaisuehdotus Ratkaisutekniikan ehdotus ja sen perustelu. Ei kumminkaan sisällä 
täysimittaista validointia. 

Validointitutkimus Tutkii uuden ratkaisun ominaisuuksia. Ratkaisuehdotus on saatettu 
jo esittää aikaisemmin muualla, mutta sitä ei ole vielä toteutettu 
käytännössä. 

Filosofinen artikkeli Esittää uuden tavan ajatella asioista. Esimerkiksi uusi käsitteellinen 
viitekehys. 

Mielipideartikkeli Sisältää tekijän esittämän mielipiteen. 

Kokemusraportti Sisältää asioita, jotka tekijä on oppinut henkilökohtaisten 
kokemustensa kautta. 

 

Tutkimukset luokiteltiin Taulukon 7 mukaan arviointitutkimuksiin, ratkaisuehdotuks i in, 
validointitutkimuksiin, filosofisiin artikkeleihin, mielipideartikkeleihin ja 

kokemusraportteihin.  

Tietojen kerääminen tapahtui lukemalla ensin julkaisun otsikko ja tiivistelmä. Mikäli 
tietoa ei löytynyt otsikon ja tiivistelmän perusteella, siirryttiin lukemaan tutkimuksen 

johdanto ja yhteenveto. Jos tietoa ei voitu kerätä tämänkään jälkeen tai tutkimuksen 
luokka jäi epäselväksi, luettiin julkaisu kokonaisuudessaan. 

 



31 

 

4. Tulokset ja tulkinta 

Tässä luvussa esitetään systemaattisen kartoitustutkimuksen tulokset. Valikoiduista 16 

tutkimuksesta kerätyistä tiedoista esitetään julkaisuvuosi, sovellusalue, tutkimustyypp i 
sekä pelilliset elementit. Lisäksi esitetään kuplakaavioilla, miten tutkimusten 
sovellusalueet jakaantuvat julkaisuvuosille, sovellusalueiden jakaantuminen 

tutkimustyyppien mukaan sekä sovellusalueiden jakaantuminen pelillisten elementt ien 
mukaan. 

Ensimmäiseksi julkaisuista poimittiin julkaisuvuodet, joiden frekvenssit on esitetty 
kuvassa 12. 

 

Kuva 12. Tutkimusten lukumäärät julkaisuvuosittain. 

Kuvassa 12 on esitetty y-akselilla tutkimusten määrä ja x-akselilla julkaisuvuos i. 
Ensimmäinen löydetty tutkimus oli julkaistu vuonna 2013. Sen julkaisun aiheena oli 

opiskelijoiden luovuuden kehittäminen pelillisyyden ja virtuaalimaailmojen avulla. 
Tutkimusartikkelissa arvioitiin kyselyn ja havaintojen perusteella, miten 
virtuaalimaailmat vaikuttivat opiskelijoiden motivaatioon ja sitoutumiseen pelillistetyl lä 

kurssilla. Seuraava tutkimus oli julkaistu vuonna 2014, minkä jälkeen seuraava julkaisu 
ilmestyi vuonna 2017. 

Valikoiduista tutkimuksista yhdenkään julkaisuvuosi ei ollut vuosi 2015 tai 2016. Eniten 
tutkimuksia julkaistiin vuonna 2020, jolloin niitä ilmestyi viisi kappaletta. Kuvasta 12 on 
nähtävissä nouseva trendi julkaisujen lukumäärässä, lukuun ottamatta vuotta 2021, joka 

ei ole kokonaisuudessaan edustettuna aineistossa. Haku tehtiin maaliskuussa 2021, johon 
mennessä sinä vuonna oli julkaistu yksi asiaan liittyvä artikkeli.  

Seuraavaksi tutkimuksista analysoitiin sovellusalueet. Sovellusalojen luokittelu syntyi 

tutkittujen artikkelien perusteella, eikä perustunut mihinkään aikaisempaan kiinteään 
luokitteluun. Kuvassa 13 on esitetty 16 valikoidun tutkimuksen luokittelu eri 

sovellusalueisiin.  
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Kuva 13. Tutkimusten lukumäärät sovellusalueiden mukaan. 

Valikoiduista 16 tutkimuksesta tunnistettiin yhteensä kahdeksan sovellusaluetta. Opetus 
oli suosituin tutkimuksissa esiintyvä sovellusalue. Kaikista tutkimukseen valikoitune ista 

julkaisuista kahdeksassa käsiteltiin pelillisyyttä opetuksen kontekstissa. Seuraavaksi 
yleisimmät sovellusalueet olivat tekniikka ja ympäristö. Loput tutkimuksista tunniste tut 

sovellusalueet olivat terveydenhuolto, työpaikka, navigointi, näyttely/esillepano ja 
mainonta.  

Sovellusalojen osalta tutkimuskenttä näyttää olevan moninainen, koska 16 valikoidusta 

artikkelista oli mahdollista löytää kahdeksan selkeästi erillistä sovellusaluetta. Ainoa 
tutkimuksista selvästi esille nouseva sovellusalue oli opetus, joka oli yhtenä 

sovellusalueena kahdeksassa tutkimuksessa. 

Kuvassa 14 on esitetty pelillisten elementtien lukumäärät tutkimuksissa. 15 tutkimuksesta 
oli mahdollista tunnistaa vähintään yksi pelillinen elementti. Yhdessä tutkimuksessa ei 

mainittu yhtään tiettyä elementtiä.  Elementtien luokittelu syntyi tutkittavien artikkelien 
perusteella, eikä perustunut aikaisempiin luokitteluihin. Tutkimuksista tunnistett i in 

yhteensä 11 erillistä luokkaa, joihin löydetyt elementit oli mahdollista jaotella. 
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Kuva 14. Tutkimusten lukumäärät pelillisten elementtien mukaan 

Yleisin tutkimuksista tunnistettu pelillinen elementti oli palaute. Palaute mainitt i in 
pelillisyyden yhteydessä yhteensä kahdeksassa tutkimuksessa. Seuraavaksi yleisimmät 

elementit olivat pisteet ja avatar, jotka mainittiin seitsemässä tutkimuksessa. 
Yhteistoiminta ja eteneminen olivat mukana kuudessa tutkimuksessa ja erilais ia 

palkintoja käytettiin hyväksi viidessä tutkimuksessa. Loput tutkimuksista tunniste tut 
pelillistetyt elementit olivat tulostaulukko, arvomerkit, kilpailu, tutkiminen ja tarina. 

Seuraavaksi tutkimukset jaettiin tutkimustyyppeihin olemassa olevan kiinteän luokitte lun 

perusteella. Kuvassa 15 on esitetty tutkimustyyppien esiintyminen valikoiduissa 
artikkeleissa. 

 

Kuva 15. Tutkimusten lukumäärät tutkimustyypeittäin. 
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Tutkimuksissa yleisin tutkimustyyppi oli ratkaisuehdotus, joita oli kahdeksan kappaletta. 
Seitsemän tutkimusta oli tyypiltään arviointitutkimuksia. Yhden tutkimuksen tyyppi oli 
filosofinen. Tutkimustyypit ovat valikoiduissa 16 tutkimuksessa selvästi painottuneet 

ratkaisuehdotuksiin ja arviointitutkimuksiin. 

Kuvassa 16 on esitetty kuplakaavion avulla tutkimusten jakautuminen sovellusalueen ja 

tutkimustyypin mukaan. 

 

Kuva 16. Tutkimusten lukumäärät sovellusalueen ja tutkimustyypin mukaan.  

Kuvassa 16 on esitetty x-akselilla tutkimuksista tunnistetut sovellusalueet ja y-akselilla 

tutkimustyypit. Leikkauskohdissa on esitetty kuplan avulla niiden artikkeleiden 
lukumäärä, jotka on luokiteltu leikkauskohtaan osuvaan sovellusalueeseen ja 

tutkimustyyppiin.   

Yksikään artikkeleista ei ollut tyypiltään validointitutkimus, kokemusraportti tai 
mielipideartikkeli. Ratkaisuehdotukset jakaantuivat suhteellisen tasaisesti eri 

sovellusaloille. Arviointitutkimuksissa oli nähtävissä enemmän hajontaa, koska ne 
jakaantuivat neljälle sovellusalalle. Ympäristö, työpaikka, tekniikka ja opetus olivat 
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edustettuina arviointitutkimuksissa, kun taas mainonta, navigointi, näyttely/esitys ja 
terveydenhuolto eivät olleet sovellusalueena yhdessäkään tutkimuksessa.  

Kuvassa 17 on esitetty kuplakaaviolla tutkimusten jakautuminen sovellusalueittain eri 

julkaisuvuosille. 

 

 

Kuva 17. Tutkimusten lukumäärät sovellusalan ja julkaisuvuoden mukaan.  

Kuvassa 17 on esitetty x-akselilla tutkimuksista tunnistetut sovellusalueet ja y-akselilla 
julkaisuvuodet. Leikkauskohdissa on esitetty niiden artikkeleiden lukumäärä, jotka on 

luokiteltu tiettyyn sovellusalueeseen ja julkaisuvuoteen. Ensimmäisen kerran 
virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden vaikutusta pelillisyyteen tutkittiin 2013, 

jolloin sovellusalueena olivat tekniikka ja opetus. Tämän jälkeen tekniikka ja opetus ovat 
olleet tutkimuksissa sovellusalueina, mutta tutkimuskenttä on laajentunut myös muille 
aloille. Kuvassa ei ole esitetty vuosia 2015 ja 2016, jolloin ei julkaistu yhtään asiaan 

liittyvää tutkimusta. 

Kuvassa 18 on esitetty kuplakaaviolla tutkimusten jakautuminen sovellusalueittain ja 

pelillisten elementtien mukaan.
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Kuva 18. Tutkimusten lukumäärät sovellusalueen ja pelillisten elementtien mukaan.



37 

 

 

Kuvassa 18 on esitetty x-akselilla tutkimuksista tunnistetut sovellusalueet ja y-akselilla 
tutkimuksista tunnistetut pelilliset elementit. Leikkauskohdissa on esitetty niiden 

artikkeleiden lukumäärä, jotka on luokiteltu tiettyyn sovellusalueeseen ja käyttävät 
tiettyjä pelillisiä elementtejä. Suurimmat frekvenssit löytyvät opetus – avatar 

yhdistelmästä ja opetus – pisteet yhdistelmästä. Muuten tutkimukset näyttäis ivät 
jakaantuvan tasaisesti koko kaaviolle. Yleisimpien kategorioiden yhdistelmät ovat jonkin 
verran yleisempiä, kuin muut yhdistelmät. Samoin harvinaisempien kategorioiden 

yhdistelmien frekvenssit ovat pienempiä, kuin muiden yhdistelmien.  
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5. Pohdinta 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto löydöksistä, vertailu aikaisempaan tutkimukseen, 

menetelmään liittyvä pohdinta sekä seuraukset. Ensimmäisessä alaluvussa esitetään 
vastaukset tutkimuskysymyksiin. Toinen alaluku käsittelee tämän tutkimuksen löydöksiä 
suhteessa aikaisempaan tutkimukseen. Kolmannessa alaluvussa esitetään menetelmälliset 

näkökohdat. Neljäs alaluku käsittelee tämän tutkimuksen tulosten seuraamuksia. 

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin  

Tämän tutkimusraportin tutkimuskysymyksenä oli: 

Miten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden hyödyistä on raportoitu käyttäjien 
motivoinnissa ja sitouttamisessa osana pelillistettyjen palvelujen käyttöä? 

Tutkimuskysymystä lähdettiin selvittämään systemaattisen kartoitustutkimuksen avulla. 
Kartoitukseen valikoitui kahdesta tietokannasta yhteensä 16 tutkimuskysymykseen 

liittyvää julkaisua, joiden perusteella tutkimuskysymystä lähdettiin tutkimaan. 
Tutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan neljän avustavan tutkimuskysymyksen 
avulla, ja ne esitellään seuraavaksi. 

Mikä on nykyisen tutkimuksen fokus liittyen virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn 
todellisuuteen pelillistämisen tukena? 

Tutkimuksen fokusta jäsennettiin kahden eri ulottuvuuden kautta. Sovellusalueiden osalta 
tutkimuksen fokus oli erityisesti koulutuksen ja opetuksen alalla. Myös tekniikka ja 
ympäristö olivat yleisiä sovellusalueita.  

Pelillisten elementtien osalta tutkituimpia elementtejä olivat palaute ja avatar. Myös 
perinteisesti yleiset elementit kuten pisteet ja eteneminen olivat vahvasti edustettuna. 

Tämän lisäksi yhteistoiminta ja palkinnot oli mainittu suuressa osassa tutkimuksia. 

Mitkä ovat aukot nykyisessä tutkimuksessa liittyen virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn 
todellisuuteen pelillistämisen tukena?  

Tutkimustyypiltään yksikään julkaisuista ei ollut validointitutkimus, kokemusraportti tai 
mielipideartikkeli. Sovellusalueista edustettuna eivät olleet joukkoistaminen ja 

ohjelmistotuotanto. 

Mikä on nykyisen tutkimuksen tyyppi liittyen virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn 
todellisuuteen pelillistämisen tukena?  

Tähän tutkimukseen valikoiduissa julkaisuissa vallitseviksi tutkimusten tyypeiksi 
tunnistettiin ratkaisuehdotukset ja arviointitutkimukset. Yhden julkaisun tyyppi oli 

filosofinen artikkeli. 

Mitä trendejä voidaan tunnistaa nykyisestä tutkimuksesta liittyen virtuaalitodellisuuteen 
ja lisättyyn todellisuuteen pelillistämisen tukena? 
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Olemassa olevasta tutkimuksesta oli mahdollista nähdä nouseva trendi julkaisumäärissä.  
Ensimmäinen tutkimuskysymykseen liittyvä tutkimus julkaistiin 2013, jonka jälkeen 
vuosittaiset julkaisumäärät ovat olleet suurempia.   

Sovellusalueiden osalta ensimmäisissä tutkimuksissa keskityttiin tekniikkaan ja 
opetukseen. Tämän jälkeen tekniikka ja opetus ovat olleet tutkimuksissa sovellusalue ina, 

mutta tutkimuskenttä on laajentunut myös muille tunnistetuille aloille. 

5.2 Tulosten vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 

Tämän kartoitustutkimuksen sovellusaluekategorioiden frekvensseistä löytyy joitain 

yhtäläisyyksiä ja eroja verrattuna aikaisempaan tutkimukseen pelillisyyden, 
virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden tutkimuksesta. Valikoiduissa artikkele issa 

opetus oli yleisin sovellusaluekategoria. Tämä on linjassa Koiviston ja Hamarin (2019) 
pelillisyyttä tutkivan kirjallisuuskatsauksen kanssa, jossa opetus on selkeästi yleisin 
sovellusalue. Myös Seaborn ja Fels (2015) pitävät opetusta yleisimpänä sovellusalueena 

pelillisyyden tutkimuksessa.  

Lisätyn todellisuuden tutkimuksessa opetus on enenevän kiinnostuksen kohteena (Chen 

ym., 2017). Myös Akçayır & Akçayır (2017) huomioivat opetuksen yleisyyden 
sovellusalueena lisätyn todellisuuden tutkimuksessa. Opetus on suosittu sovellusa lue 
myös virtuaalitodellisuuden tutkimuksessa (Kavanagh ym., 2017).  

Koiviston ja Hamarin (2019) mukaan pelillisyyttä sovelletaan erityisesti aloilla, joissa 
tarvitaan pitkäjänteisyyttä tulosten aikaan saamiseksi. Heidän mukaansa nämä alat 

sisältävät usein oppimista tai erilaisten tapojen tai käyttäytymisen muutoksen 
kehittämistä. Myös tässä tutkimuksessa nousivat esille sellaiset alat kuten esimerk iks i 
opetus, terveydenhuolto, ympäristö ja työpaikka. Opetuksen yleisyyttä sovellusalueena 

Koivisto ja Hamari (2019) selittävät sillä, että pelit ovat luonteeltaan oppimista edistäviä 
ja taitoja kehittäviä. Myös koulutuksen rakenne on samantapainen joidenkin pelillisten 

elementtien kanssa: kouluissa edetään tasoittain ja jokaisesta tasosta annetaan palautetta. 
Näin ollen he pitävät pelillisyyttä luonnollisena koulutuksen ja opetuksen apuvälineenä. 

Opetuksen kiinnostusta ja yleisyyttä virtuaalitodellisuuden sovellusalueena selitetään 

virtuaalitodellisuuden immersiivisellä vaikutuksella sekä syvemmillä oppimistuloks il la 
(Kavanagh ym., 2017). Lisätyn todellisuuden osalta oppiminen ja koulutus ovat 

sovellusalueena yleistyneet mobiililaitteiden kehityksen myötä (Akçayır & Akçayır, 
2017). 

Aikaisemmasta kirjallisuudesta löytyy muutama sovellusalue, jotka eivät nousseet esille 

tässä tutkimuksessa. Yksikään tähän tutkimukseen valikoituneista artikkeleista ei 
käsitellyt ohjelmistotuotantoa tai pelillistettyjen ohjelmistojen tuotantoa, mutta Koiviston 

ja Hamarin (2019) katsauksessa nämä ovat yleisiä. Seaborn ja Fels (2015) pitävät 
opetusta, terveydenhuoltoa ja joukkoistamista kolmena suurimpana pelillistämisen 
tutkimuksen sovellusalueena. Tähän tutkimukseen valikoituneista artikkeleista yksikään 

ei liittynyt joukkoistamiseen.  

Tässä tutkimuksessa löydettiin nouseva trendi tutkimuksen määrässä liittyen 

virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen pelillisyyden tukena. Tämä on linjassa 
Koiviston ja Hamarin (2019) katsaukseen, jossa pelillisyyden tutkimuksen määrä 
nähdään nousujohteisena. Sekä Akçayır ja Akçayır (2017) että Chen ja muut (2017) 
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löysivät selkeästi nousevan trendin julkaisujen määrässä liittyen lisättyyn todellisuuteen.  
Myös Howard (2017) huomioi virtuaalitodellisuuden tutkimuksen nousujohteisuuden 
terveydenhuollon ja erityisesti kuntoutushoitojen alalla.  

Tässä tutkimuksessa suosituimmaksi pelilliseksi elementiksi nousi palaute. Tämä eroaa 
merkittävästi Hamarin, Koiviston ja Sarsan (2014), Koiviston ja Hamarin (2019) sekä 

Sailerin (2014) löydöksistä, joiden mukaan pisteet, arvomerkit ja tulostaulukot ovat 
selkeästi yleisimpiä pelillisiä elementtejä. Sailerin (2014) tutkimuksessa korostui välitön 
palautteen antaminen, joka nähdään tehokkaana keinona vahvistaa tai heikentää 

käyttäytymismalleja. Sailerin mukaan palaute voi myös auttaa flow-tuntemuksen 
muodostumista ja sitä kautta motivaation syntymistä ja vahvistumista. Palautteen yleisyys 

tässä tutkimuksessa voikin johtua lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden 
vuorovaikutuksellisesta luonteesta, joka mahdollistaa ja helpottaa palautteen antamista. 

Tässä tutkimuksessa seuraavaksi yleisimmät pelilliset elementit olivat pisteet ja avatar. 

Pisteiden yleisyys pelillisenä elementtinä ei ole yllättävää, sillä monet tutkimukset 
(Seaborn & Fels, 2015; Koivisto & Hamari, 2019; Mekler, Brühlmann, Tuch, & Opwis, 

2015) pitävät pisteitä selkeästi suosituimpana pelillisenä elementtinä. Meklerin ja muiden 
(2015) mukaan pisteiden yleisyys johtuu niiden helposta sovellettavuudes ta : 
pistejärjestelmä on helposti lisättävissä monentyyppisiin järjestelmiin ja sovelluks i in. 

Pisteet eivät kuitenkaan olleet yleisin elementti tässä tutkimuksessa, toisin kuin 
aikaisemmissa tutkimuksissa.  

Zagal ja muut (2005) pitävät pisteitä keinona tarjota käyttäjille palautetta. Yksi syy sille, 
että pisteet eivät olleet yhtä suosittuja tässä kartoituksessa verrattuna aikaisempaan 
pelillisyyden tutkimukseen, voi olla se, että virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus 

tarjoavat luonnollisen palautekanavan, jolloin pistejärjestelmän toteuttaminen ei ole 
itsestäänselvyys. Myös pisteisiin vahvasti liittyvä elementti tulostaulukko on 

aliedustettuna tässä tutkimuksessa verrattuna aikaisempaan pelillisyyden tutkimukseen.  

Tässä tutkimuksessa avatarit olivat yksi suosituimpia pelillisiä elementtejä valikoiduissa 
16 tutkimuksessa. Tämä eroaa Koiviston ja Hamarin (2019) löydöksistä selkeästi, sillä 

heidän tutkimuksessaan avatarit eivät ole yhtä yleisiä, kuin erilaiset sosiaaliset ja 
saavutuksiin perustuvat elementit. Tämä eroa voidaan selittää virtuaalitodellisuuden 

luonteella, johon avatarit elimellisesti liittyvät. Bellin (2004) määritelmä sisällyttää 
avatarit osaksi virtuaalitodellisuutta. Hänen mukaansa virtuaalitodellisuudessa avatarit 
ovat ihmisen väline vuorovaikutukselle virtuaalitodellisuudessa. Samoin Kosterin (2004) 

määritelmässä avatarit nähdään edustajina ihmisille virtuaalisessa tilassa. 

Pelillisten elementtien luokittelun osalta tämä tutkimus eroaa Koiviston ja Hamarin 

(2019) tutkimuksesta, jossa virtuaalitodellisuus ja virtuaalimaailmat nähdään yhtenä 
pelillisenä elementtinä, jonka tarkoituksena on käyttäjien motivointi. Heidän mukaansa 
tämä tapahtuu immersion kautta samaan tapaan, kuin tarinoilla ja avatareilla on 

immersiivinen vaikutus. Myös Kavanaghin ja muiden (2017) löydöksissä immersio oli 
yleisin syy virtuaalitodellisuuden käytölle opetuksen kontekstissa.  

Sosiaalisten elementtien osalta tämä tutkimus vastaa aikaisempia pelillisyyttä sekä 
virtuaalitodellisuutta tutkivia katsauksia. Martinho ja muut (2020) huomioivat sosiaaliset 
elementit ja erityisesti sosiaaliseen kansakäymiseen liittyvät elementit yleisinä pelillis inä 

elementteinä liittyen pelillisyyden käyttöön vanhustenhoidossa. Koiviston ja Hamarin 
(2019) tutkimuksessa sosiaaliset elementit olivat yleisiä pelillisiä elementtejä. 
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Yhteistoimintaa korostavat elementit ovat heidän katsauksessaan selkeästi yleisemp iä, 
kuin käyttäjien väliseen kilpailuun perustuvat elementit. Myös tässä tutkimuksessa 
yhteistoiminta oli suositumpi elementti, kuin kilpailu. Kavanaugh ja muut (2017) 

huomioivat yhteistoimintaan kannustavat elementit yleisinä pedagogisina syinä käyttää 
virtuaalitodellisuutta osana opetusta. 

5.3 Tutkimusmenetelmään liittyvät näkökohdat 

Tässä tutkimuksessa artikkeleitten haku rajoitettiin muutamaan kattavaan tietokantaan. 
Tämä tehtiin selkeyden vuoksi, kuten Paré ja muut (2015) suosittelevat. On kuitenkin 

mahdollista, että osaa asiaan liittyvistä artikkeleista jäi valikoitumatta tähän 
tutkimukseen, koska tietokantojen määrä haluttiin pitää pienenä  

Artikkeleitten suodatusvaiheessa tiivistelmän perusteella hylättiin artikkeleita, jotka eivät 
käsitelleet virtuaalitodellisuutta, kuten se tässä tutkimuksessa ymmärretään. 
Avainsanoissa saatettiin mainita virtuaalitodellisuus vaikkei artikkeli käsitellyt 

virtuaalitodellisuutta, kuten se käsitetään Steuerin (1992), Schroederin (2008) tai Bellin 
(2008) määritelmässä.  

 
Suodatusvaiheessa hylättiin artikkeleita, koska pelillisyyttä käytettiin kuvaamaan 
ilmiöitä, jotka eivät vastaa pelillisyyden määritelmiä. Joissain tapauksissa pelillistäminen 

esiintyi avainsanoissa, mutta artikkelissa itsessään ei käsitelty ilmiöitä pelillistämisen 
teorioiden kautta. Osassa hylätyistä artikkeleista käytettiin termiä pelillisyys, vaikka 

niissä käsiteltiin puhtaasti pelejä. Nämä epäselvyydet voivat johtaa myös joidenkin 
asiaankuuluvien tutkimusten piiloon jäämiseen. Hamari ja muut (2014) pitävät 
pelillisyyden tutkimuksen kirjallisuutta osittain vaikeasti löydettävänä. Heidän mukaansa 

on potentiaalisesti olemassa tutkimuksia, jotka käsittelevät pelillisyyttä kuvaavia ilmiötä, 
mutta käyttävät eri termistöä. 

Myös Seaborn ja Fels (2015) ovat huomioineet käsitteelliset epäselvyydet pelillisyyden 
tutkimuksessa. Heidän mukaansa olemassa oleva tutkimus ei noudata pelillisyyden 
teoreettista pohjaa tai määritelmiä. Lisäksi teorian ja käytännön välillä on kuilu: Teoria 

on vailla empiriaa ja käytäntö ei noudata teoriaa. Landers ja Armstrong (2015) 
huomioivat näiden käsitteellisten epäselvyyksien vaivaavan erityisesti pelillisyyden 

tutkimusta koulutuksen alalla. Heidän mukaansa useat tutkimukset saattavat tutkia samaa 
pelillistä elementtiä tai ilmiötä, mutta se nimetään eri tavoilla eri tutkimuksissa.  

Ei ole olemassa olevaa yleisesti käytettyä luokittelua pelillisille elementeille (Dicheva , 

Dichev, Agre & Angelova, 2015), mikä vaikeuttaa vertailua tutkimusten välillä. 
Esimerkiksi Sardi ja muut (2017) käyttävät Zichermannin ja Cunninghamin (2011) 

luokittelua, Dicheva yhdistelmää Zichermannin ja Cunninghamin ja Deterdingin (2011) 
luokittelusta, Martinhon (2020) luokittelu ei noudata kumpaakaan näistä ja Hamari ja 
Koivisto (2019) muodostavat oman luokittelunsa tutkittavien artikkelien perusteella.  

5.4 Seuraukset 

Tässä tutkimuksessa on jäsennetty tutkimuskenttää liittyen virtuaalitodellisuuteen ja 

lisättyyn todellisuuteen pelillisyyden tukena. Näin on saatu yleiskuva tutkimusalueesta ja 
lista siihen liittyvistä tutkimuksista. Myös aukot olemassa olevassa tutkimuksessa on 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401217305169#bib0525
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tunnistettu. Nämä seikat helpottavat tulevaa aiheeseen liittyvää tutkimusta. Tulevien 
tutkimusten on helpompaa hahmottaa olemassa olevaa tietämystä, luoda uusia 
tutkimuskysymyksiä ja tunnistaa keskeiset tutkimukset, joita aiheesta on jo olemassa.  

Lisäksi tämä tutkimus ja löydetyt artikkelit toimivat johdantona alaan sellais il le 
tutkijoille, jotka eivät siihen vielä ole perehtyneet. 

Tutkimukseen valikoituneista artikkeleista yksikään ei ollut validointitutkimus. Tämä 
kertoo siitä, että olemassa olevan tutkimuksen tuloksia ei ole vahvistettu täysimittais il la 
validointitutkimuksilla.  On siis olemassa tarve olemassa jo saatujen tulosten 

validoinnille. 

Tutkimuksessa tunnistettiin joitain haasteita liittyen pelillisyyden tutkimukseen. 

Tutkimusalueeseen liittyviin käsitteiden epäselvyyksiin ja yhtenäisen luokitte lun 
puutteeseen voidaan tulevassa tutkimuksessa helpommin varautua, kun nämä haasteet 
ovat jo ennalta tiedossa. 
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6. Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, miten olemassa olevassa 

kirjallisuudessa on raportoitu virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden hyödyistä 
pelillisyyden tukena. Tämä analyysi tehtiin systemaattisen kartoitustutkimuksen avulla. 
Kartoitukseen valikoitui 16 artikkelia, joiden perusteella tutkimuskenttää jäsennettiin. 

Olemassa olevaa tutkimusta jäsennettiin sovellusalueiden, pelillisten elementtien ja 
tutkimustyyppien kautta. Sovellusalueiden osalta fokus oli erityisesti koulutuksen ja 

opetuksen alalla. Sovellusalueista edustettuna eivät olleet joukkoistaminen ja 
ohjelmistotuotanto. Pelillisten elementtien osalta tutkituimpia elementtejä olivat palaute 
ja avatar. Myös perinteisesti yleiset elementit kuten pisteet ja eteneminen olivat vahvasti 

edustettuna. Vallitseviksi tutkimustyypeiksi tunnistettiin ratkaisuehdotukset ja 
arviointitutkimukset. Yhden julkaisun tyyppi oli filosofinen artikkeli. Tutkimustyypiltään 

yksikään julkaisuista ei ollut validointitutkimus, kokemusraportti tai mielipideartikkeli. 

Aikaisemmasta tutkimuksesta oli mahdollista nähdä nouseva trendi julkaisumäärissä. 
Ensimmäinen tutkimuskysymykseen liittyvä tutkimus julkaistiin 2013, jonka jälkeen 

vuosittaiset julkaisumäärät ovat olleet nousussa.  Sovellusalueiden osalta ensimmäis issä 
tutkimuksissa keskityttiin tekniikkaan ja opetukseen. Tämän jälkeen tekniikka ja opetus 

ovat olleet tutkimuksissa sovellusalueina, mutta tutkimuskenttä on laajentunut myös 
muille tunnistetuille aloille. 

Valikoitujen tutkimusten hakuun ja suodatukseen liittyy rajoitteita. Artikkelien haku 

tehtiin tietyillä merkkijonoilla ja tietyistä tietokannoista, joten on mahdollista, että osa 
asian kuuluvista artikkeleista ei valikoitunut mukaan kartoitukseen. Pelillisyyden 

tutkimuksen sanasto ei ole yhtenäistä, joten merkkijonojen ja seulonnan perusteella 
valikoitiin vain ne tutkimukset, jotka käyttivät tiettyä sanastoa. On myös mahdollista, että 
tietokantojen valinta sulki pois joitain asiaan kuuluvia tutkimuksia.  Lisäksi tutkimukseen 

valikoitiin vain sellaisia artikkeleita, joihin oli pääsy ilmainen pääsy Oulun Yliopiston 
kirjastopalveluiden kautta.  

Mikäli tutkimukseen ei valikoitunut kaikkia tai valtaosaa asiaan kuuluvista tutkimuksista, 
herää uusi riski tutkimuksen laadulle. Kuudentoista artikkelin perusteella on vaikea tehdä 
yleistyksiä koko tutkimuskentästä. Muutama katveeseen jäänyt tutkimus voi muuttaa 

sovellusalueiden tai pelillisten elementtien frekvenssejä niin, että tulokset muuttuis ivat 
merkittävästi. Myös luokittelut olisivat voineet muodostua erilaisiksi pienillä muutoksil la 

valikoituneisiin tutkimuksiin. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista tunnistaa joitain 
jatkotutkimuskohteita. Tietyt pelilliset elementit olivat edustettuna vain muutamassa 

valikoidussa tutkimuksessa. Esimerkiksi tarina ja tutkiminen oli mainittu vain pienessä 
osassa tutkimuksia. Virtuaalitodellisuus vaikuttaisi kumminkin luonnolliselta tavalta 

tukea sellaisia elementtejä, kuten tarina ja tutkiminen.  Tämä onkin mahdollinen 
tutkimuskohde tulevalle tutkimukselle. 

Tässä tutkimuksessa löydettiin selkeitä aukkoja sovellusalueissa liittyen 

virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen pelillisyyden tukena. Aikaisemmissa 
pelillisyyteen liittyvissä tutkimuksissa joukkoistaminen ja ohjelmistotuotanto oli 

tunnistettu merkittäviksi sovellusalueiksi, mutta tässä tutkimuksessa ei löydetty yhtäkään 
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niihin liittyvää tutkimusta. Jatkossa on siis aiheellista laajentaa tutkimuskenttää näille 
aloille. Tutkimustyyppijaottelun perusteella havaittiin, että yksikään valikoiduista 
artikkeleista ei ollut validointitutkimus. Tämä kertoo siitä, että arviointitutkimuksissa ja 

ratkaisuehdotuksissa löydettyjä tuloksia ei ole validoitu. On siis olemassa tarve validoida 
aikaisemmin saadut tulokset täysimittaisilla validointitutkimuksilla. 
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