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Tiivistelmä 

Tutkielman tavoitteena on tutkia, kuinka yliopiston kampusympäristöä voisi hyödyntää 

peleissä tai pelillistetyissä sovelluksissa, ja siten tukea ja motivoida opiskelijoita heidän 
yliopisto-opintojen aikana. Tutkielmassa tarkastellaan, miten peleistä ja pelillistetyistä 
sovelluksista voidaan suunnitella heille motivoivia käyttää, sekä minkälaisia pelejä ja 

pelillistettyjä sovelluksia on aikaisemmin kehitetty yliopisto- ja oppimisympäristöihin. 
Tutkimusmenetelminä on kirjallisuuskatsaus, määrällinen ja laadullinen tutkimus. 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa on laadullinen ote. Empiirisen osion tulokset nostavat 
esille Oulun yliopistolla opiskelevien tarpeita ja kiinnostusta pelillistettyä sovellusta tai 
peliä kohtaan. Tämän lisäksi empiirisessä osiossa ideoidaan peli-ideoita, jotka voisivat 

vastata esille nousseita tarpeita ja kiinnostusta. 

Pelillistämisellä ja peleillä voidaan motivoida opiskelijoita, mikäli ne ovat huolellises t i 
suunniteltuja. Hyvin suunnitellussa sovelluksessa otetaan huomioon sisäisesti ja 

ulkoisesti motivoivia menetelmiä, sekä hyödynnetään pelisuunnittelua ja heurist ista 
evaluointia jo kehitystyön varhaisessa vaiheessa. Sovelluksen suunnittelussa tulisi myös 
ottaa huomioon kohderyhmän luonne ja käyttäjätyypit, jolloin pelimekaniikkojen 

kehittämisessä voidaan keskittyä kohderyhmälle parhaiten sopiviin mekaniikkoihin.  

Tutkimuksen tulokset tarjoavat korkeakouluopiskelijoille, pelitutkijoille ja -kehittäjil le 
tietoa, mitä opiskelijoille suunnatun pelillistetyn sovelluksen kehityksessä olisi hyvä ottaa 

huomioon. 
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Ohjaaja 
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Lyhenteet 

3D  Three-dimensional / kolmiulotteinen 

AR  Augmented Reality / Lisätty todellisuus 

BLE  Bluetooth Low Energy / lyhyenmatkan langaton likiverkkotekniikka 

FPS  First Person Shooter / Ensimmäisen persoonan ammuntapeli 

GBL  Game Based Learning / Pelin kautta oppiminen 

GPS  Global Positioning System / Maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä 

HOPS  Henkilökohtainen opintosuunnitelma 

iOS  Applen kehittämä käyttöjärjestelmä 

MMORPG Massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli 

OAMK  Oulun Ammattikorkeakoulu 

PoI  Point of Interest / Kohdepiste 

QR  Quick Response / Pikavastaus 

RPG  Roleplaying game / Roolipeli 

VR  Virtual Reality  / Virtuaalitodellisuus 
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1. Johdanto 

Leikkimien ja erilaisten pelien pelaaminen ovat läpi historian liittyneet uuden oppimiseen 

ja harjoitteluun. Viime vuosikymmenet pelillistäminen on ollut paljon puhuttu aihe, johon 
on myös tehty lukuisia tutkimuksia viimeisen kahden vuosikymmenen aikana (Schöbel, 
Saqr & Janson, 2021). Tutkimusten tarkoituksena vaikuttaisi olevan selvittää pelien ja 

leikkien vaikutusta sekä selvittää miten pelien sisältämiä mekaniikoita voitaisiin käyttää 
tehokkaasti mm. käyttäytymisen muuttamiseen, oppimisen, sitoutumisen ja motivoinnin 

parantamiseksi. Nykyään onkin paljon eri tarkoituksiin olevia sovelluksia, joita on 
pelillistetty eli näihin on tuotu pelien sisältämiä elementtejä, mutta eivät varsinaisesti ole 
pelejä (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011). Tällainen on esimerkiksi opiskelijo il le 

suunnattu pelillistetty sovellus, jonka tarkoituksena on perehdyttää ja tukea heidän 
tekemää tutkimustyötä laboratoriossa (Ohira, Sugiura & Nagao, 2016). 

Oulun yliopistolla opiskelijat käyttävät ainakin kahta erilaista mobiililaitteille tehtyä 
sovellusta, joissa kummassakaan ei käytetä pelillistettyjä mekaniikoita. Toinen näistä on 
Oulu Campus Navigator (Oulun yliopisto, 2022), jonka päätarkoituksena on nimensä 

mukaisesti paikantaa luokkahuoneita, luentosaleja ja muita tiloja kuten ravintolo ita 
kampusten alueilta. Toinen sovellus on opiskelijakorttinakin toimiva Tuudo (Tuudo, 

2022), josta opiskelijat löytävät useita tärkeitä tietoja ja työkaluja. Näitä ovat mm. 
lukujärjestys, kursseille ilmoittautuminen, ravintoloiden ruokalistat ja kartta. 

Osaan pelillistetyistä sovelluksista on otettu vain ulkoista motivaatiota ruokkivia 

elementtejä, mutta ihannetilanteessa pelillistetty sovellus olisi sellainen, jossa henkilö 
uppoutuu siihen kokonaisvaltaisesti samalla intensiteetillä kuin oikeata peliä pelatessa 

(Gallego-Durán et al., 2019). Tällöin motivaatio ja kiinnostus tekemiseen kumpuaa sisältä 
päin, toisin sanoen, tekeminen on hauskaa ja mukaansa tempaisevaa, jonka vuoksi pelejä 
ja pelillistämistä haluttaisiin käyttää oppimisen tukena. Kouluissa oppiminen on 

enimmäkseen ollut samanlaista pitkän aikaa, opettaja kertoo asioita ja oppijana yrität 
sisäistää kaiken. Peleissä pelaaja voi yrittää ja kokeilla asioita, kunnes hän onnistuu. 

Yrityskertoja voi olla niin monta kuin hän haluaa ilman, että siitä koituisi hänelle haittaa, 
joka tukee oppijoita tutkimaan, kokeilemaan uusia asioita ja ottamaan riskejä (Plass , 
Homer & Kinzer, 2015). 

Käyttäjän kokemalla kokemuksella voi olla suurikin vaikutus, kuinka he motivoituvat ja 
sitoutuvat käyttämään sovellusta tai opiskelemaan. Ulkoa päin tuleva motivaatio ei 

välttämättä riitä, jos kysymyksessä on esimerkiksi toistuva opettaminen samalla 
menetelmällä eli pelillistämisessä käytetyt kunniamerkit voivat muuttua ennen pitkää 
arvottoman tuntoisiksi. Sisäisesti motivoiva sisältö sen sijaan motivoi käyttäjiä niin 

tehokkaasti, että parhaimmillaan he ovat ns. flow-tilassa (Nakamura, Tse & Shankland, 
2019), jolloin heidän ajantajunsa katoaa ja he ovat todella keskittyneitä tekemiseensä. 

Sovellusta käyttävän henkilön asettuminen introversio–ekstroversio-skaalalle on 
tutkimuksen (Smiderle, Rigo, Marques, Coelho & Jaques, 2020) mukaan vaikutusta 
siihen, että mitkä eri pelillistämisen menetelmät soveltuvat motivoimaan häntä. 

Henkilöiden luonteenpiirteisiin ja käyttäytymiseen liittyen Marczewski (2015) on luonut 
käyttäjätyypeille mallin, jonka perusteella voidaan valita ehdotuksia heille soveltuviks i 

pelimekaniikoiksi. Tondello et al., (2016) kehitti tähän malliin soveltuvan kyselyn, jonka 
tuloksen perusteella voidaan arvioida mihin näistä käyttäjätyypeistä henkilö asettuu. 
Käyttäjätyyppien tietäminen helpottaa suunnitteluvaihetta, johon Gallego-Durán et al. 

(2019) ehdottavat käytettäväksi pelisuunnitteluun perustuvaa pelillistämistä, jonka avulla 
saadaan paremmin kehitettyä sovellus, joka loisi optimaalisen tilan oppia ja kokea. 
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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka yliopiston kampusympäristöä voisi 
hyödyntää peleissä tai pelillistetyissä sovelluksissa, ja siten tukea ja motivo ida 
opiskelijoita yliopisto-opinnoissa. Tutkielman löydöksiä voivat hyödyntää niin 

korkeakouluopiskelijat kuin pelitutkijat ja -kehittäjätkin.  

1.1 Tutkimuskysymys ja -menetelmä 

Tutkielman tavoitteena on tutkia, miten kampusympäristöä voisi hyödyntää pelissä tai 
pelillistetyssä sovelluksessa, jonka tarkoituksena olisi tukea ja motivoida opiskelijo ita 
varsinkin heidän yliopistoelämänsä alkuaikoina. Tutkimuksessa tarkastellaan ympäris tön 

pelillistämistä ja mitä siinä tulisi ottaa huomioon, jotta se olisi käyttäjälle positiivinen 
kokemus. Tutkimusongelma voidaan jakaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

Tutkimuskysymykset liittyvät yliopistomaisen kampusympäristön hyödyntämiseen 
pelissä, pelillistetyssä sovelluksessa, konsepti- tai tutkimustasolla: 

1. Minkälaisia pelejä tai pelillisiä sovelluksia kampusympäristöön tulisi suunnitella? 

1.1. Minkälaisia ominaisuuksia kampusympäristöön tarkoitetuissa peleissä tai 
sovelluksissa tulisi olla? 

1.2. Minkälaisille peleille voisi olla tarvetta kampusympäristössä? 
2. Miten pelien avulla voisi lisätä opiskelijoiden sitoutumista ja motivointia yliopis to -

opiskeluun ja opintojen ajallaan valmistumiseen? 

2.1. Millä tavoin kampusympäristöön suunnitellut pelit ja pelilliset sovellukset 
voisivat edistää opiskelijan sitoutumista ja motivointia opintojen alkuvaiheessa? 

2.2. Millä tavoin kampusympäristöön suunnitellut pelit ja pelilliset sovellukset 
voisivat edistää opiskelijaa opintojen loppuvaiheessa? 

Näihin tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia kirjallisuuskatsauksen (Green, Johnson 

& Adams, 2006), määrällisen tutkimuksen (Bhandari, 2022) ja laadullisen tutkimuksen 
(Aspers & Corte, 2019) avulla. Tutkimuksen empiirisessä osiossa on laadullinen ote. 

Kirjallisuuskatsaukseen on valikoitu lähteitä niiden abstraktin perusteella. Lähteiden 
etsintään on käytetty pääasiassa Oulun yliopiston kirjaston hakukonetta, Google Scholar, 
Semantic Scholar ja aiheeseen liittyviä konferenssijulkaisuja. Hakutermeinä on käytetty 

eri yhdistelminä ja sanamuotoina Gamification, Gamify, Game, Motivation, Engagement, 
Design, Heuristics, Orientation, Student, Environment, Campus ja University.  

Tutkielman empiirisessä osiossa toteutetaan pienimuotoinen kyselytutkimus sekä 

suunnittelutyöpaja. Kyselytutkimuksessa kartoitetaan opiskelijoiden kiinnostusta ja 

tarpeita yliopistokampuksen pelillistämiseen liittyen. Suunnittelutyöpajassa ideoidaan 
yliopistoympäristöön sopivia peli-ideoita ja konsepteja. 

1.2 Tutkimuksen rajaus 

Tämän narratiivisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää miten Oulun 

yliopiston kampusympäristöä voisi hyödyntää opiskelijoiden tukemisessa, motivoinnissa 
edistämään heidän sitoutumista, yhteenkuuluvuutta ja sosialisointia. Kirjallisuuskatsaus  
antaa pohjan antaa pohjan konseptisuunnitelman tekemiselle sekä tutkimuksen empiir isen 

osion suunnitteluun. Konseptisuunnitelmissa pitäydytään ideoiden ja tekstikuvausten 
tasolla, ja siten konseptien visuaalinen suunnittelu ja pelien toteutus rajataan tutkimuksen 

ulkopuolelle.  
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Luonteenpiirteiden ja käyttäjätyyppien ymmärtäminen on tärkeää oppimiseen 
tarkoitettujen pelien suunnittelussa (Marczewski, 2015; Tondello et al., 2016; Gallego -
Durán et al., 2019; Smiderle et al., 2020), ja siksi niitä on tässä tutkielmassa käsitelty 

kirjallisuuskatsauksessa. Empiirisestä osuudesta näiden käsittely on kuitenkin rajattu pois 
eikä siten osallistujien luoteenpiirteitä ja käyttäjätyyppejä ole selvitetty. Nämä rajattiin 

tutkimuksesta pois, koska haluttiin kartoittaa peli-ideoita ja tarpeita peleille ja 
sovelluksille aikaisessa konseptisuunnittelun vaiheessa erilaisten käyttäjäryhmien 
näkökulmista. Käyttäjätyyppien ja luonteenpiirteiden tutkiminen olisi vaatinut 

laajemman otoksen, eikä siihen tämän tutkielman tutkimuskehyksen puitteissa ollut 
tarvetta.   

1.3 Tutkielman rakenne 

Johdannon jälkeisessä luvussa 2 käydään läpi kirjallisuuskatsauksessa löytynyttä tietoa 

peleistä ja pelillistämisestä. Luvussa 3 käsitellään kirjallisuuskatsauksen löydöksiä 

motivaation, sitoutumisen, ihmisluonteiden, käyttäjätyyppien ja pelisuunnitte lun 

merkityksestä pelillistämisessä. Luvussa 4 käsitellään kirjallisuuskatsauksessa löytyne itä 

peleistä ja pelillistettyjä sovelluksia, jotka ovat kehitettyjä yliopisto- ja 

oppimisympäristöihin. Luvussa  5 esitetään toteutettu kyselytutkimus, jossa kartoitettiin 

Oulun yliopistolla opiskelevien ja opiskelleiden tarpeita ja kiinnostusta 

yliopistokampuksen pelillistämiseen liittyen. Luvussa 6 esitetään suunnittelutyöpaja, 

jonka tarkoituksena oli saada peli-ideoita ja konsepteja yliopistoympäristöön liittyen. 

Luvussa 7 esitetään peli-ideoita ja konsepteja kirjallisuuskatsauksen, kyselytutkimuksen 

ja työpajan pohjalta. Luvussa 8 vastataan tutkimuskysymyksiin ja pohditaan tuloksia. 

Luvussa 9 esitetään tutkielman yhteenveto.  
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Tutkimuksen tutkimusprosessi on esitettynä yllä olevassa kuvassa (Kuva 1). 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta luotiin kyselytutkimus. Kyselytutkimuksen ja 

kirjallisuuskatsauksen  pohjalta suunniteltiin työpaja. Näissä kerättyä tietoa ja ilmenne itä 

asioita käytettiin peli-ideoiden ja konseptien luonnissa. Näiden pohjalta vastataan 

tutkimuskysymyksiin, sekä tehdään tutkimuksen yhteenveto. 

 

 

 
Kuva 1. Tutkimusprosessi 
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2. Pelit ja pelillistäminen 

Viimeisten vuosikymmenten aikana on tehty paljon tutkimuksia liittyen pelillistämiseen 

ja kuinka sitä voisi hyödyntää nostamaan ihmisten sitoutumista ja motivaatiota heidän 
tekemisiinsä asioihin. Monet isot yritykset käyttävät pelillistämisen mekaniikoita heidän 
sovelluksissaan, mutta itse käyttäjät eivät tätä välttämättä edes tiedosta (Burke, 2014). 

Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytetään usein tykkäyksiä ja lentoyhtiöt kuten 
Finnair (Finnair, 2022) käyttävät lentopisteitä sekä hopea- ja kultaluokkia kuvaamaan, 

kuinka paljon henkilö käyttää heidän lentopalveluitansa ja sitä kautta saamaan 
erikoisoikeuksia tai alennuksia. 

Syy pelien ja pelillistämisen käyttämiseen opetuksessa on sen vanha metodi, joilla 

yritetään opettaa oppilaita, jotka ovat eläneet koukuttavan ja intensiivisen viihde-
elektroniikan keskellä. Nykyään työmaailmassa tarvitaan kriittistä ajattelutaitoa, 

yhteistyötaitoja, kommunikaatiota ja luovuutta, joita ei tavallisesta opetuksesta ole aina 
mahdollista saada. Hyötypelit, pelien kautta oppiminen, pelillistäminen ja pervasiiviset 
pelit ovatkin nykyään suosittu aihe tutkia, koska näissä käytetään pelien periaatteita 

vaikuttamaan ihmisten oppimiseensa, sitoutumiseen ja kasvattamaan heidän 
motivaatiotansa. (Gonzalo-Iglesia, Lozano-Monterrubio & Prades-Tena, 2018.) 

2.1 Pelillistäminen 

Pelillistäminen (Gamification) on ollut toistakymmentä vuotta paljon puhuttu aihe, jolla 
tarkoitetaan pelien sisältävien suunnitteluelementtien käyttöä muissa kuin 

pelikonteksteissa (Deterding et al., 2011). Pelillistämisen on teknologiayritys Gartnerin 
(2022) mukaan määritelty pelimekaniikkojen ja kokemussuunnittelun käytöksi 

digitaalisen osallistumisen ja ihmisten motivoimisen tavoitteiden saavuttamiseks i. 
Pelimekaniikoilla tarkoitetaan yleisesti peleissä olevia keskeisiä tekijöitä kuten pisteet, 
tulostaulut, hahmot ja kunniamerkit. Kokemussuunnittelulla tarkoitetaan pelaajan 

tekemää taivalta pelissä eli minkälainen on pelin tarinan kulku ja kuinka peliä pelataan. 
Pelillistämisessä osallistuminen tekemiseen tapahtuu digitaalisesti, mikä tarkoittaa, että 

pelaajat ovat vuorovaikutuksessa älypuhelimien, tietokoneiden tai muiden digitaalisen 
laitteiden kanssa. (Gartner 2022.) 

Pelillistäminen on lupaava tapa lisätä käyttäjien sitoutumista ja yhä useammat 

mobiilisovellusten kehittäjät sisällyttävät pelillistämisen käyttäjäkokemuksen 
muuttamiseksi entistä paremmaksi (Bitrián, Buil & Catalán, 2021). Pelillistämisellä on 

myös tutkittu olevan positiivinen vaikutus käyttäjien tarpeiden tyydyttämisessä (Xi & 
Hamari 2019). Hamarin (2019) mukaan pelillistäminen on strateginen pyrkimys parantaa 
järjestelmiä, palveluja, organisaatioita ja toimintoja luomalla samanlaisia kokemuksia 

kuin mitä ihmisillä on pelejä pelatessa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lisäämällä 
pelielementtejä ja pelimekaniikoita ympäristöihin, jotka eivät ole pelejä kuten esimerk iks i 

oppimisalusta Moodle (Moodle, 2022). 

Hamari, Koivisto ja Sarsa (2014) tutkivat pelillistämisen toimivuutta ja he tulivat siihen 
tulokseen, että pelillistämisellä olisi positiivinen vaikutus oppimiseen, mutta sen 

vaikutuksen voimakkuus on vahvasti riippuvainen kontekstista, jossa sitä käytetään, sekä 
käyttäjien luonteesta ja kiinnostuksesta. Tutkimuksessaan he löysivät, että pelillistäminen 

ei välttämättä ole pitkäaikainen ratkaisu vaan, että osa sen vaikutuksesta voisi johtua 
uutuudenviehätyksestä. 
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Pelillistettyyn opetukseen liittyvässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa (León et 
al., 2021) eniten toistuvia pelillistettyjä mekaniikoita olivat: pisteet, kunniamerk it, 
tulostaulut ja palkkiot. Heidän tutkimuksessansa myös huomattiin, että haasteiden ja 

tarinallisen kerronnan merkitys ovat yleistymässä, kun kyseessä on opetukseen liitt yvät 
pelit. 

2.2 Hyötypelit ja pelin kautta oppiminen 

Hyötypelit (serious games) ovat kategoria pelejä, joilla on muukin tarkoitus kuin 
pelkästään viihdyttäminen. Laning (2019) mukaan hyötypelien vetovoima on siinä, että 

ne ovat viihdyttäviä, mukaansatempaavia ja immersiivisiä. Hyötypelit yhdistävät 
oppimisstrategioita, tietämystä ja pelielementtejä opettamaan tiettyjä taitoja ja asenteita. 

Hyötypelejä käytetään opettamisessa, terveydenhoidossa ja ihmisten käyttäytymisen 
muuttamisen tukena. Tästä hyvä esimerkki on peli nimeltä ”Virpa – Palomestari”, jonka 
avulla kouluikäisille lapsille on koulussa opetettu paloturvallisuuteen liittyviä asioita 

pedagogisia menetelmiä hyödyntäen (Somerkoski, Tarkkanen, Oliva, Lehto & Luimula, 
2022). 

Pelin kautta oppiminen eli GBL (game based learning) tarkoittaa pelin pelaamista tietyn 
oppimistuloksen saavuttamiseksi (Plass et al., 2015). Määritelmän mukaan pelien kautta 
oppiminen on suunniteltu tasapainotellen aihealueen oppimistavoitteita ja itse pelin 

pelaamista. Tästä johtuen GBL ja pelillistäminen ovat eri asioita. Näiden kahden termin 
eroavaisuudesta Plass et al. antavat esimerkkinä koulussa annettavat kotiläksyt. 

Pelillistetyistä kotiläksyistä voi saada mm. pisteitä ja merkkejä, kun oppilas saa ne 
valmiiksi. GBL:ssä sen sijaan voisi sisältää pisteitä ja merkkejä, mutta niiden lisäksi 
kotiläksyt olisivat kokonaan uudelleensuunniteltu käyttämällä pelisääntöjä ja 

keinotekoisia konflikteja, jotta niistä tulisi mielenkiintoisempia ja 
mukaansatempaavampia. Pelaamisen kautta oppimisessa henkilöt, joilla on aiempaa 

kokemusta pelien pelaamisesta ovat alttiimpia ottamaan vastaan oppimista heille jo 
entuudestaan tutulla tavalla. Pelien kautta oppimisessa etuna onkin, että virheiden 
tekeminen ei ole vakavaa. Virheiden matalammat seuraukset kannustavat oppijoita 

tutkimaan, ottamaan riskejä ja kokeilemaan uusia asioita. (Plass et al., 2015.) 

Anastasiadis, Lampropoulos ja Siakas (2018) kertovat, että hyötypelien ja digitaalisten 

pelien kautta oppiminen lisää opiskelijan oppimismotivaatiota ja sitoutumista samalla 
kun ne kehittävät opiskelijoiden ajatusmaailmoja. He spekuloivat, että opetuksessa 
keskitytään liikaa faktatietämykseen ja ei tarpeeksi siihen, kuinka tulla toimeen toisten 

kanssa, kykyä tehdä yhteistyötä, kompromisseja ja kehittää yhteenkuulumisen tunnetta. 
Oikein toteutettuna digitaalisia oppimispelejä voidaan käyttää toimivana työkaluna 

opiskelijan oppimisprosessin helpottamisessa ja tehostamisessa. (Anastasiadis et al., 
2018.)  

2.3 Lisätty todellisuus ja virtuaalinen todellisuus 

Pelillistämisen yhteydessä monesti tulee esille lyhenteet AR ja VR. Näillä lyhente il lä 
tarkoitetaan sanoja Augmented Reality (AR) eli lisätty todellisuus ja Virtual Reality (VR) 

virtuaalinen todellisuus (Teknologian Tutkimuskeskus VTT, 2022). AR muuttaa fyysisen 
maailman fyysisen maailman visuaaliseksi ja värikkääksi esimerkiksi älypuhelimen 
kameran kautta yhdistämällä fyysisen ympäristön virtuaalisilla kuvilla ja hahmoil la 

puhelimen näytöllä. Tämä lisätty todellisuus vain lisää käyttäjän kokemusta 
todellisuudesta. Sen sijaan VR vie nämä osatekijät pidemmälle tuottamalla kokonaan 
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tietokoneella luodun simulaation ympäristöstä ja maailmasta. Näissä simulaatioissa vain 
mielikuvitus on rajana, mutta niiden kokemiseen tarvitaan erikoislaitteita kuten käsineitä, 
antureita ja VR-lasit. VR-teknologian käytössä voidaan myös hyödyntää pelaajille tuttuja 

ympäristöjä, jolloin pelaajat voivat käyttää omia mielensisäisiä karttoja suunnistaessaan 
rakennuksen sisällä. (Alavesa et al., 2017; LaValle, 2020.) 

Oulun yliopistolla tehdyssä tutkimuksessa yliopiston eläintieteellisen eläimiä pystyi 
löytämään ja tarkastelemaan yliopiston kampusympäristössä AR- ja VR-teknologian 
avulla toteutetussa käyttäjän osallistamistyökalussa (Florea, et al., 2019). Tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt kertoivat molempien teknologioiden olleen positiivisia kokemuksia 
käyttää. Virtuaalitodellisuus koettiin helppokäyttöiseksi, hauskaksi, innovatiiviseks i, 

sekä helpoksi käyttää. Sen sijaan osallistujat kokivat lisätyn todellisuuden olleen 
voimaannuttava ja leikkisä. Tämän lisäksi tutkimukseen osallistujat toivoivat kätketyn 
sisällön etsimistä laajemmassa mittakaavassa fyysisessä kampuksessa. (Florea, et al., 

2019.) Tässä toteutuksessa eläinmuseon eläimiä oli eri puolilla Oulun yliopiston Tellus 
Innovation Arenan 3D-mallia (Alavesa et al., 2018). Telluksen virtuaalista karttaa (Tellus 

Vr, n.d.) voi tarkastella selaimella. 

 

Kuva 2. Kuvakaappaus Pokémon GO -pelistä. (CC BY 4.0 Janne Mourujärvi). Kuvassa on 

Oulun yliopistolla sijaitseva patsas, joka toimii pelissä PokéStoppina. 

Yllä olevassa kuvassa (Kuva 2) on AR-tekniikkaa hyödyntävästä Pokémon GO -pelistä 
(Niantic, 2022) otettu kuvakaappaus, josta on nähtävissä Oulun yliopiston eteläpuole lla 

sijaitseva patsas, joka toimii pelissä PokéStoppina. Tällaisena PokéStoppina voi toimia 
mikä vain reaalimaailmassa oleva maamerkki, joita ovat esimerkiksi historialliset merkit, 

taideteokset ja leikkikentät. Riittää, että fyysisestä objektista otetaan kuva, annetaan 
kuvalle kuvaus, lähetetään se pelin sisällä ehdokkaaksi, jonka jälkeen odotetaan, että 
toiset pelaajat tarkistavat ja hyväksyvät ehdotuksen. (Niantic, 2022.) 
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Laadon, Inaban ja Hamarin (2021) tekemä tutkimus osoittaa, että vaikka peli sisältäis ik in 
AR-ominaisuuden, sitä ei välttämättä käytetä. Heidän kyselytutkimuksen vastauksien (N 
= 74) perusteella vain 7 % vastanneista käyttivät AR-peleissä AR-ominaisuuks ia. 

Pääsyynä tähän vastaajat kertoivat, että AR-ominaisuuksien käyttäminen hidasti pelissä 
etenemistä verrattuna tavalliseen pelaamiseen. Tämän vuoksi Laato, Inaba ja Hamari 

(2021) suosittelevatkin, että AR-ominaisuuksien tulisi olla motivoivia käyttää, sekä 
niiden käyttäminen tulisi olla nopeaa, jotta se ei olisi hidaste. 

Laato et al. (2021) tutkimuksessa ilmenee, että virtuaalisen ja fyysisen maailman 

kohdepisteiden (point of interest) optimaalinen asettelu ja aktivointikantama on tärkeätä 
virtuaalisissa peleissä, joissa käytetään hyväksi pelaajien sijainteja. Liikkumista 

vaativissa peleissä olisi hyvä olla riittävän laajat aktivointikantamat, jotta pelin 
pelaaminen liikkuessa olisi sulavaa. Pelimekaniikat, jotka vaativat pelaajia olemaan 
kohdepisteissä  pitkän aikaa olisi hyvä suunnitella niin, että aktivointikantamat ovat 

lyhyitä. Tämä mahdollistaa pelaajien sosialisoimisen ja heidän oman fyysisen ympäristön 
tutustumisen. (Laato et al., 2021.) 
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3. Pelit ja pelillisyys sitoutumisen ja motivaation 
edistäjänä 

Tässä luvussa käydään läpi kirjallisuuskatsauksessa esille nousseita asioita, joita tulis i 
huomioida pelien ja pelillistämistä hyödyntävien sovellusten suunnitellussa. Minkäla inen 

merkitys on motivaatiolla ja sitoutumisella, kohderyhmän luonteenpiirteiden merkitys 
suunnittelussa, ja kuinka pelisuunnitteluheuristiikkoja ja pelisuunnittelua voidaan 
hyödyntää sovelluksia kehittäessä. 

3.1 Motivaatio ja sitoutuminen 

Motivaatio on hyvin olennainen osa jokapäiväistä tekemistämme. Pelillistäminen ja pelit 

ovat yksi tapa nostattaa käyttäjän motivaatiota ja sitoutumista. Alsawaierin (2018) 
mukaan pelillistämisessä sitoutuminen ja motivaatio ovat kaksi toisiinsa läheisest i 
liittyviä käsitteitä, jotka osittain menevät päällekkäin sisäisen motivaation ja kognitiivisen 

sitoutumisen osilta. Alsawaier (2018) kertoo, että motivaatio voidaan jakaa viiteen eri 
osaan, näitä ovat sisäinen motivaatio, ulkoinen motivaatio, tehtävän arvo, osaamisen 

uskominen ja menestymisen odotus. Sisäisen motivaatio on osana jokaista ihmistä ja sen 
aktivoi ihmisen kiinnostus, halu voittaa haasteita ja oman osaamisen kehittyminen. 
Ulkoinen motivaatio liittyy elementteihin, jotka eivät suoranaisesti liity tehtävän arvoon, 

kuten kilpaileminen, palkinnot ja arvosanat. Tehtävän arvo on oppijan käsitys siitä, onko 
tehtävästä hänelle hyötyä vai ei. (Alsawaier, 2018.) 

Ulkoisessa motivoinnissa annetaan käyttäjille palkkio jonkin tehtävän tekemisestä keppi 
ja porkkana tyylillä, mutta palkkioiden saamiseen voi turtua ja sen jälkeen vaaditaan aina 
suurempia ja suurempia palkintoja saman hyvänolontunteen saamiseksi. Lopulta 

käyttäjällä ei ole enää syytä jatkaa pelaamista, kun palkkioita ei ole enää saatavilla, tai ne 
eivät enää tunnu tyydyttäviltä. Tämän vuoksi pelillistämisessä tulisi keskittyä 

enemmänkin sisäisen motivaation ruokkimiseen. Sisäisestä motivaation ruokkimisesta on 
kyse, kun ihminen saa esimerkiksi palkintojen ja merkkien sijaan itse tekemästään 
aktiviteetista nautintoa, jonka vuoksi pelejä pelataan viihteen vuoksi. (Landers & Bauer, 

2015.) 

Sisäisen motivaation hyödyntämiseksi ja pelaajakokemuksen parantamiseksi tulis i 

käyttää itseohjautuvuusteorian sisältämiä teorioita, joita ovat omaehtoisuus, pätevyys ja 
yhteisöllisyys (Landers & Bauer, 2015). Omaehtoisuudessa pelaajalla on vapaus tehdä 
itse omat päätöksensä ja päättää pelaako hän vaiko ei eli hänellä ei ole ulkoista pakotetta 

pelata. Pätevyys tehdä asioita kuvastaa sitä, että pelin tulisi olla sopivan haastava 
pelaajalle. Sen ei tulisi olla liian vaikea, muttei myöskään liian helppo. Yhteisöllisyyde llä 

viitataan pelillistämisessä sosiaalisen puolen lisäksi pelaajan tuntemaa yhteyttä peliin eli 
kuinka merkityksellinen sen sisältö on hänelle. (Landers & Bauer, 2015.) 

Opetuskäyttöön kehitetyn pelin tarkoituksena on edistää oppijan kognitiivista 

sitoutumista oppimismekaniikoiden avulla (Plass et al., 2015). Pelit, jotka eivät saavuta 
tätä kognitiivista sitoutumista, eivät todennäköisesti auta opiskelijaa pääsemään 

oppimistavoitteisiin asti. Toisin sanoen, peliä kehittäessä täytyy miettiä, minkäla is ia 
mekaniikoita siinä tulisi olla, jotta niillä saadaan pelaajan kiinnostuksesta otteen ja täten 
heidät sitoutumaan. 
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Hamari et al., (2014) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että opetuskäytössä 
pelillistämisellä oli enimmäkseen positiivinen vaikutus motivaatioon ja sitoutumiseen. 
He myös huomasivat, että pelillistämisellä voi olla tämän lisäksi negatiivisia vaikutuks ia, 

jotka täytyy sitä suunniteltaessa pitää mielessä. Tällaisia vaikeuksia olivat sopivien 
ominaisuuksien suunnittelu, tehtävien arvioinnin vaikeus ja kasvavan opiskelijo iden 

välisen kilpailun positiiviset sekä negatiiviset vaikutukset. (Hamari et al., 2014.) 

Opiskelijan tai kenen tahansa sisäistä motivaatiota voi edesauttaa ns. flow-tila 
(Michailidis, Balaguer-Ballester & He, 2018), joka kuvaa täydellisen uppoutumisen tilaa 

eli tilaa, jossa olet niin uppoutunut siihen, mitä olet tekemässä, on kuin olisit virtauksessa. 
Flow-tilassa henkilöllä on intensiivinen ja tarkka keskittyminen, hän tuntee hallitsevan 

tekemänsä aktiviteetin ja ajankäsitys tuntuu vääristyneelle (Nakamura et al., 2019). 
Esimerkki tällaisesta tilanteesta on, kun alat lukemaan mielenkiintoista kirjaa, tai 
pelaamaan jotain peliä pieneksi hetkeksi. Huomaat kuitenkin kelloa katsoessa sen 

edenneen jo muutaman tunnin vartin sijaan. 

Flow-tilan saavuttamiseksi tarvitaan ensiksi selkeä tavoite tekemiselle, jota kohti voi 

työskennellä. Toiseksi tarvitaan selkeää etenemistä kohti tämän tavoitteen saavuttamista. 
Kolmanneksi tarvitaan selkeä ja välitön palaute tilanteesta auttaa henkilöä ymmärtämään 
mikä on hänen nykyinen tilansa. Lopulta tarvitaan myös haastavuuden ja taitojen 

tasapaino, jotta se ei olisi liian helppoa, muttei myöskään liian vaikeata. (Michailidis et 
al., 2018; Nakamura et al., 2019.) 

3.2 Luonteenpiirteet ja käyttäjätyypit 

Smiderle et al. (2020) tekemässä tutkimuksessa 40 perustutkintoa opiskelevalle tutkittiin 
luonteenpiirteiden vaikutusta oppimiseen, sitoutumiseen ja käyttäytymiseen, kun 

kyseessä on pelillistetty ohjelmoinnin oppiminen. Heidän tutkimustulosten mukaan 
pelillistämisen vaikutus oli riippuvainen käyttäjien luonteenpiirteistä. 

Introverttiopiskelijoiden tulokset olivat korkeammat kontrolli- ja koeryhmässä kuin 
ekstroverttiopiskelijoilla varsinkin, kun kyseessä oli pelillistetyn version 
ohjelmointikoodin tarkkuuden kehittymisen. Tunnolliset opiskelijat selvittivät tehtävät 

molemmissa koeryhmissä tarkemmin, mutta epätunnolliset saivat tilastollises t i 
huonompia tuloksia kontrolliryhmässä. Heidän tekemässään tutkimuksessa havaitt iin, 

että ekstrovertin luonteenpiirteen omaavilla on negatiivinen korrelaatio tulostaulujen 
kanssa. Tämä osoittaa sitä, että tällaisella tulostaululla on enemmän hyötyä introvert il le 
opiskelijalle. (Smiderle et al., 2020.) 

Pelien ja pelillistettyjen sovellusten suunnittelu ja mukauttaminen kullekin käyttäjälle on 
hyvä pitää mielessä, koska personalisoidut sovellukset ovat tehokkaampia motivoimaan 

käyttäjiä kuin sovellus, jossa käyttäjien taipumuksia ei ole otettu huomioon (Rodrigues et 
al., 2021). Pelien ja sovellusten personalisoimista on tehty useita tutkimuksia ja malleja. 
Näistä usein esille nouseva malli on Bartlen (1996) pelaaja topologia Multi-User 

Dungeon -peleille. 

Marczewski (2015) jakaa ihmiset erilaisiin käyttäytymistyyppeihin, kun kyseessä on 

pelillistäminen. Hänen esittämän pelillistämisen käyttäjätyypit Hexad-mallin 
tarkoituksena on kattaa monenlaisia eri pelillistettyjä järjestelmiä. Tätä mallia voidaankin 
käyttää apuna pelillistetyn sovelluksen kustomoinnissa, jos esimerkiksi kyselyiden 

perusteella tiedetään sovelluksen kohderyhmä, jolloin suunnittelijat voivat suunnite lma 
käyttäytymistyypille soveliaita ja motivoivia elementtejä. Nousiaisen et al. (2020) 

tutkimuksessa huomattiin, että yleisimmät havaitut käyttäjätyypit eivät olleet 
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aikaisemmin tutkimuksissa samoja, joten kohderyhmän tunteminen on tärkeää, jotta 
Hexad-mallia voidaan käyttää. 

Henkilölle sopivan käyttäjätyypin arviointi tapahtuu Tondello et al. (2016) kehittämällä 

standardoidulla kyselytutkimuksella, jossa hyödynnetään 7-pisteen Likert-asteikkoa 
(Likert, 1932). Kyselytutkimuksessa kysytään käyttäjältä eri käyttäjätyyppe ihin 

soveltuvia väitteitä, joiden perusteella lasketaan kategorioista lasketuista keskiarvoista 
mitkä ovat kyseisen henkilön käyttäjätyypit. 

Marczewskin (2015) mallin mukaan näitä käyttäytymistyyppejä ovat Achiever, Free 

Spirit, Philanthropist, Player, Socializer ja Disruptor. Vapaasti käännettynä nämä ovat 
saavuttaja, vapaa henki, filantrooppi, pelaaja, sosialisoija ja häiritsijä. Mallissaan 

Marczewski (2015) esittää myös ehdotuksia suunnitteluelementeistä, jotka voisivat tukea 
näitä kyseisiä käyttäytymistyyppejä. 

Nämä eri käyttäytymistyypit pohjautuvat eri tutkimuksiin ja itseohjautuvuusteor iaan 

(Marczewski, 2015; Tondello, Mora, Marczewski & Nacke, 2019b). 
Itseohjautuvuusteorian mukaan henkilön tekemä asia on sisäisesti motivoivaa ja edistää 

hyvinvointia, jos sen tekeminen tukee ihmisen kolmea peruspsykologista tarvetta. Nämä 
kolme tarvetta tulee esille Marczewskin (2015) käyttäjätyyppien mallissa: vapaa henki 
(omaehtoisuus), saavuttaja (pätevyys) ja sosialisoija (yhteisöllisyys). Pelaaja-

käyttäjätyyppi tulee itseohjautuvuusteoriaan pohjautuvasta ulkoisesta motivaatio sta 
kuten palkintojen havittelusta. Filantroopin kerrotaan perustuvan aikaisemmin olleis iin 

tutkimuksiin, joiden mukaan sisäistäminen helpottaisi asioiden sisäistämistä, joka johtaa 
motivaation paranemiseen tehdä epäkiinnostavia tärkeitä asioita, täten korottaen 
tyytyväisyyttä elämään ja nostaen onnellisuutta. Häiritsijän kerrotaan perustuvan 

havaintoihin internetissä oleviin järjestelmiin. (Marczewski, 2015; Tondello et al., 
2019b). 

Tuoreemmassa tutkimuksessa (Tondello et al., 2019b) tehtiin kolme laajaa 
kyselytutkimusta, joissa pyrittiin saamaan empiiristä vahvistusta tälle kyseiselle mallil le. 
Heidän tekemä tutkimus tuki asteikon rakenteellista pätevyyttä ja toteavat, että kyseistä 

kyselyä voidaan jatkossa käyttää pelillistämisen suunnittelussa, suuntaviivojen 
kehittämisessä ja tutkiessa pelillistämisen vaikutuksia. Heidän tutkimuksessa huomatt iin, 

että käyttäjän iällä ja sukupuolella on korrelaatiota käyttäjätyypin kanssa. Tämän lisäksi 
huomattiin, että iän myötä ulkoinen motivaatio laskee ja sisäinen motivaatio nousee. 
Miehillä huomattiin olevan hieman korkeammat pisteet häiritsijäkysymyksissä. Naisilla 

sen sijaan huomattiin olevan hieman miehiä korkeammat tulokset sisäiseen motivaat ioon 
liittyvissä kysymyksissä. (Tondello et al., 2019b.) 

Saavuttajia motivoi heidän halunsa hallita heidän taitojaan ja olla päteviä. Saavuttajil le 
sopiviksi elementeiksi hän ehdottaa tehtäviä, tasoja, uusien taitojen oppimista, haasteita, 
sertifikaatteja ja päävihollistaisteluita. Toisin sanoen, heitä parhaiten motivo ivia 

elementtejä ovat sellaiset, joiden avulla he voivat kehittyä paremmiksi, haastaa ja osoittaa 
heidän taitonsa. (Marczewski, 2015.) 

Vapaa henkisiä henkilöitä motivoi heidän kokema autonomia eli vapaus olla ja tehdä 
ilman ulkoista ohjausta. He tykkäävät tutkia ja luoda järjestelmän sisällä. Heille 
soveltuvia elementtejä ovat hänen mukaansa tutkimiseen liittyvät tehtävät, epälineaar inen 

pelinkulku, kustomointi, avattavissa oleva sisältö, luomistyökalut ja piilote tut 
pääsiäismunat. (Marczewski, 2015.) 
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Filantroopin päämotivaatio käyttää järjestelmää on tarkoituksenmukaisuuden tunne. 
Filantrooppien kuvataan olevan altruistisia henkilöitä eli henkilöitä, jotka ovat 
epäitsekkäitä ja tekevät pyyteettömästi asioita, joissa toisen etu menee oman edun edelle.  

Heidän motivoinnille sopiviksi elementeiksi Marczewski (2015) ehdottaa lahjojen 
antamisen, hallinnolliset roolit, tietämyksen jakaminen, asioiden keräämisen ja niiden 

vaihtokauppaamisen. (Marczewski, 2015.) 

Pelaaja-tyyppiset henkilöt ovat parhaiten motivoituneet palkinnoista, joita pelissä saa. 
He pelaavat pelejä itsensä vuoksi ja tekevät mitä tahansa on tehtävänä palkinnon 

saamiseksi. Marczewski (2015) ehdottaakin tämänlaisille henkilöille soveltuvimmiks i 
elementeiksi palkintoja, pisteitä, virtuaalista ekonomiaa, tunnustuksia tai 

kunniamerkkejä, tulostaulukkoja ja onnenpelejä kuten lotto. (Marczewski, 2015.) 

Marczewski (2015) mukaan sosialisoijia parhaiten motivoi heidän mahdollisuutensa olla 
ja tehdä yhdessä asioita toisten ihmisten kanssa, sekä olla osana yhteisiä sosiaalis ia 

kommuuneja. Sosialisoijille parhaiten sopivia elementtejä ovatkin sellaiset, jotka 
tarjoavat heille mahdollisuuksia olla sosiaalisessa kanssakäymisessä toisten henkilö iden 

kanssa. Tällaisia elementtejä ovat mm. sosiaaliset verkostot, kilpailu, toisiin vertailu, 
joukkueet ja killat. (Marczewski, 2015.) 

Häiritsijöitä Marczewski (2015) pitää harvinaisimpana käyttäytymistyyppeinä. Hänen 

mukaansa heitä motivoi parhaiten muutoksen aikaansaaminen ja, että he tykkäävät testata 
ja puskea järjestelmien rajojen yli. Heillä on taipumus aiheuttaa negatiivisia tai 

positiivisia muutoksia järjestelmässä, joko toisten kautta tai suoraa itse. Toisin sanoen, 
heidän järjestelmäänsä kohdistuvan häirinnän tarkoituksena on, joko kehittää järjestelmää 
paremmaksi, huijata tai olla henkilö, joka tarkoituksen mukaisesti häiritsee ja provosoi 

toisia pelaajia. Häiritsijöille suositeltavia suunniteltuja elementtejä ovat 
äänestysmekaniikat, kehittämistyökalut, anarkinen pelin kulku, innovaatioalustat kuten 

foorumit ja anonymiteetti. (Marczewski, 2015.) 

Marczewski (2015) kertoo, että osassa näistä käyttäytymistyypeistä on päällekkäisyyks iä 
toistensa kanssa. Käyttäjiä harvoin motivoi pelkästään yhdenlainen tyyppi. Käyttäjillä on 

todennäköisesti havaittavissa tietty pääasiallinen taipumus, mutta yleensä heitä motivo i 
myös jokainen näistä jollain tasolla. (Marczewski, 2015.) 

3.3 Pelisuunnitteluheuristiikat motivoinnin tukena  

Heuristisia evaluointeja ja testejä yleensä yhdistetään prosessiin, jossa käyttöliittymien 
suunnitteluun erikoistuneet ammattilaiset tutkivat ja arvioivat käyttöliittymään liittyviä 

käytettävyysongelmia käytettävyysperiaatteisiin tukeutumalla (Nielsen, 1992). 
Heuristisia evaluointeja voidaan kuitenkin tehdä myös, kun halutaan varmistaa, että 

järjestelmässä on käyttäjän motivaatiota tukevia mekaniikoita ja ominaisuuks ia 
(Tondello, Kappen, Ganaba & Nacke, 2019a). Pelien suunnittelua ja käytettävyyttä varten 
kehitettyjä heuristisia periaatteita ovat esimerkiksi Pinelle, Wong ja Stach. (2008) 

kehittämät kymmenen yleistä heuristiikka ohjetta kuten pelin tilatietojen esittäminen 
käyttäjälle tai intuitiivinen kontrollien kartoitus ja kustomointi. Nämä heuristiset ohjeet 

ovat kehitetty Nielsenin (1992) tekemän työn pohjalta. 

Heuristiset evaluoinnit ja testit ovat edullisia ja nopeita tapoja tunnistaa ja ratkaista 
olemassa olevia ongelmia sovelluksen suunnittelussa, varsinkin kun niitä verrataan 

käytettävyystesteihin, joiden toteuttamiseen tarvitaan huomattavasti enemmän resursseja 
(Tondello et al., 2019a). Heuristiset evaluoinnit ovatkin hyvä tapa löytää ongelmakohtia 
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sovelluksessa ennen varsinaisia käyttäjätestejä, jotta nämä helposti löydettävät 
ongelmakohdat saadaan korjattua. Ongelmat voivat aiheuttaa haittaa 
käyttökokemukselle, joka voi vuorostaan vaikuttaa pelin laatuun ja menestymiseen 

(Pinelle et al., 2008). Ongelmakohtien korjaaminen jo aikaisessa vaiheessa ennen 
käyttäjätestejä auttaa testaajia keskittymään käyttäjäkokemukseen ja ongelmiin, joita on 

vaikeampi löytää. 

Tondello et al. (2019a) esittävät pelillistä suunnittelua (eng. gameful design) varten 
kehitettyä heuristisen arvioinnin työkalua, joka perustuu pelillis i in 

suunnittelumenetelmiin (eng. gameful design methods) ja motivaatioteorioihin. Sen 
tarkoituksena on mahdollistaa kenen tahansa käyttäjäkokemukseen erikoistuneen 

henkilön toteuttamaan pelillistä suunnittelua, vaikka heillä ei olisi taustatietoa 
motivaatioteoriasta tai pelillisestä suunnittelusta. Työkalu sisältää 28 heuristista kohtaa, 
jotka ovat jaoteltu sisäisiin ja ulkoisiin motivaatioihin, sekä kontekstista riippuvais i in.  

Kyseinen työkalu tarjoaa heidän mukaansa uudenlaisen ja kattavan lähestymistavan, 
jonka tarkoituksena on kattaa laaja valikoima motivaatiokeinoja. (Tondello et al., 2019a.) 

Tondello et al. (2019a) tekemässä tutkimuksessa he havaitsivat, että pelillinen 
suunnitteluheuristiikka auttoi tutkimukseen osallistuneita koehenkilöitä paremmin 
keskittymään analysoinnissaan motivaationaalisiin ongelmakohtiin. Heuristiikan 

käyttäminen osoittautui olevan hyödyllinen koehenkilöillä, joilla ei ollut aikaisempaa 
kokemusta pelillistämisestä, ja, myös aiheen ammattilaiset löysivät sen avulla kaksi 

kertaa enemmän motivaationaalisia ongelmakohtia kuin kontrolliryhmä. Heidän tekemä 
tutkimus osoittaakin, että tästä heuristiikan arviointityökalusta on hyötyä ongelmakohtien 
löytämiseksi, vaikka heillä olikin vähän kokeisiin osallistuneita koehenkilöitä. (Tondello 

et al., 2019a.) 

He myös kertovat, että tämän menetelmän tarkoituksena ei ole arvioida järjestelmän 

käyttäjäkokemusta. Tämän sijaan sen tarkoituksena on arvioida, mikäli järjestelmällä on 
potentiaalia tarjota käyttäjälle kiinnostavia ja mukaansa tempaisevia kokemuksia. 
Heuristiikan arvionitityökalun käyttäminen ei kuitenkaan yksistään riitä varmistamaan 

onko järjestelmällä minkälainen pelillistetty kokemus. Heuristisien arviointien jälkeen 
voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia, jonka jälkeen järjestelmää on hyödyllisempi testata 

käyttäjätesteillä. Käyttäjätestien avulla voidaan varmistaa, mikäli arvioinnin aikana 
havaitut potentiaalit muuttuvat todellisiksi pelikokemuksiksi. (Tondello et al., 2019a.) 

He esittävät nettisivuillaan (HCI Games Group, 2022) jokaiselle heuristiikkakohda lle 

esimerkkikysymyksiä, joiden tarkoituksena on auttaa arvioijaa arvioimaan, onko 
kyseinen ohjenuora toteutettu järjestelmässä. Nämä kysymykset ovat tukemassa 

arviointiprosessia eli toimivat suuntaviivoina, mutta niiden tarkoituksena ei ole kuvastaa 
kaikkia mahdollisia heuristiikkaan liittyviä näkökohtia. Siksi on tärkeää, että jokainen 
arviointeja tekevä keksii itse lisää aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joiden avulla voidaan 

selvittää järjestelmään liittyviä muita seikkoja heuristiikan osalta. (Tondello et al., 
2019a.) 

3.4 Pelisuunnittelu osana pelillistämistä 

Pelillistäminen ja pelit liittyvät vahvasti toisiinsa. Pelisuunnittelusta saadusta 
kokemuksesta on hyötyä, kun aletaan suunnittelemaan, miten pelillistettävästä 

sovelluksesta saataisiin tarpeeksi motivoiva, jotta käyttäjät kokisivat sen käyttämisen 
hauskana ja olisivat motivoituneita käyttämään sitä. Gallego-Durán et al. (2019) ovat 

kehittäneet opasteen, kuinka pelisuunnittelua voisi hyödyntää pelillistämisessä. Opaste 
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on suunnattu opettajille ja tutkijoille, joilla ei ole pelisuunnittelusta kokemusta, mutta 
haluaisivat alkaa käyttämään ja tutkimaan pelillistämistä. Opasteen tarkoituksena onkin 
madaltaa kynnystä päästä saamaan ensimmäiset kokemukset pelisuunnittelun perusteista, 

jolloin henkilö voi suunnitella pelillistämistä hauskuuden ja oppimisen näkökulmasta, 
sekä ymmärtää paremmin miksi pelisuunnittelulla on merkitystä pelillistämisessä.  

Kyseisen opasteen todenmukaisuutta ei ole vielä varmistettu tutkimuksissa. (Gallego-
Durán et al., 2019.) 

Gallego-Durán et al. (2019) opasteen tärkeimpänä ominaisuutena sovellussuunnite lman 

tai itse sovelluksen arvioinnissa vaikuttaisi olevan se, että sitä voidaan käyttää löytämään 
mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota, mitä aluetta sovelluksessa tulisi kehittää 

paremmaksi, sekä selvittämään mitä heikkouksia ja vahvuuksia sovelluksella on, kun 
kyseessä on pelillistetty sovellus. Opasteessa on kymmenen pelisuunnitte luun 
pohjautuvaa ominaisuutta, joiden avulla pelillistämistä suunnittelevat henkilöt voivat 

arvioida, mikäli esimerkiksi palauteen saamiseen liittyvä ominaisuus täyttyy 
sovelluksessa. Ominaisuuksia arvioidaan skaalalla nollasta kahteen eli esimerkin 

tapauksessa nolla arvioinnin saisi sovellus, jossa käyttäjä ei saa palautetta tekemistään 
asioista, jolloin syyseuraus oppiminen on haastavaa. Arvioinnista kakkosen saaneena 
sovellus antaa käyttäjälle kaikista hänen tekemisistään palautetta silloin, kun hän 

tekemässä asiaa, jolloin hän voi yhdistää palautteen tekemiseensä, joka mahdollistaa 
syyseuraus-oppimisen. (Gallego-Durán et al., 2019.) 
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4. Pelit ja pelillistäminen ympäristöissä 

Tässä luvussa käydään läpi kirjallisuuskatsauksessa löytyneitä pelillistettyjä sovelluks ia 

ja pelejä. joissa on käytetty hyödyksi ympärillä olevia ympäristöjä kuten kampuksia ja 

oppimisympäristöjä. Aluksi käydään läpi yliopistoissa ja kouluissa käytettyjä pelejä ja 

pelillistettyjä sovelluksia. Sen jälkeen käydään läpi opiskelijaorientaation, opetuksen ja 

kyselyiden pelillistämistä. 

4.1 Yliopistojen ympäristöjä hyödyntävät pelit 

Yliopistotkin haluaisivat opiskelijoiden tutustuvan koko yliopiston kampukseen, jotta 

opiskelijat pääsisivät kiinni yliopistoelämään ja kampusalueella sijaitseviin palveluihin 
(Fitz-Walter, Tjondronegoro & Wyeth, 2011). Yksi ratkaisu tällaiseen voisi olla kehittää 

pelillistetty applikaatio, jonka kautta opiskelijoilla olisi syy tutustua heidän yliopistonsa 
alueisiin, joissa heillä ei muuten tule käytyä. Qiaoqiao (2018) testasi tällaista 
applikaatiota Delftin teknillisessä yliopistossa Alankomaissa. Kyseinen applikaatio käytti 

hyväksi matalan energiakulutuksen Bluetooth -majakoita (BLE), joiden avulla 
mahdollistettiin kampusympäristön fyysinen tutkiminen ja sen seuranta. Ympäristön 

tutkimisen myötä testiryhmänä olleet opiskelijat saivat saavutuksia ja merkkejä, jotka 
vaikuttivat heidän oman raportointinsa mukaan positiivisesti heidän kokemaan 
nautintoon ja sitoutumiseen.  

Toinen esimerkki yliopistokampuksen tutkimiseen liittyvä peli on Aalto Yliopisto l la 
viime vuosina käytetty Aalwarts-peliä (Aalto-yliopisto, 2022), joka on tehty yhdessä 

suomalaisen Level Adventures (Level Adventures, 2022) -yrityksen kanssa. Aalwarts on 
ulkoilmassa tapahtuva seikkailu- ja pulmanratkaisupeli, joka on suunnattu kaikille Aalto 
yliopistossa opiskeleville oppilaille. Pelin perusideana on liikkua yliopiston alueella 

sijainnista toiseen, tehdä tehtäviä ja ratkoa pulmia, joiden tarkoituksena on testata 
opiskelijan tietämystä Aalto yliopistosta ja haastaa hänen loogista ajattelukykyänsä. Peli 

on kestoltaan noin kaksi tuntia. (Aalto-yliopisto, 2022.) 

Oulun yliopistolla on kehitetty Janitor Run -peli, jonka avulla on tutkittu sitä, minkäla inen 
vaikutus pelimaailman tuttuudella on pelaajan tuntemaan pelikokemukseen (Alavesa et 

al., 2017). Peli on 3D-peilikopio Oulun yliopiston kampuksesta, jossa pelaaja pelaa 
nimensä mukaisesti vahtimestarina ja tarkoituksena on päästä mahdollisimman nopeasti 

rakennuksen pohjoisosasta eteläosaan. Tutkimuksessa toteutetun kyselyn perusteella 
pelaajat, joille ympäristö oli tuttu, kokivat sen olevan vähemmän rasittava. Toisaalta 
henkilöt, joille ympäristö ei ollut tuttu, kokivat pelin olevan positiivisempi kokemus, 

mikä viittaa korkeampaan peliin uppoutumiseen. 

Oulun yliopistolla on kehitetty toinen peli nimeltään Campus Knights (Alavesa et al., 

2016). Tässä pelissä hyödynnetään ympäri kampusaluetta olevia yleisiä näyttöjä, 
käyttäjien älypuhelimia ja virtuaalitodellisuutta. Pelin sisällä tapahtumat on jaettuna 
fyysiseen maailmaan ja virtuaaliseen maailmaan. Pelin tarkoituksena on muodostaa 

joukko sankareita, joiden kanssa ensin tutkitaan fyysistä ympäristöä esineiden ja 
artefaktien löytämiseksi. Näiden avulla sankarit voivat lopulta taistella yleisien näyttöjen 

kautta virtuaalisessa maailmassa hahmoillansa päävihollista vastaan. Pelaajat voivat 
tehdä erilaisia tehtäviä yksin, mutta lopputaistelussa pelaajat liittyvät yhdessä 
päävihollista vastaan virtuaalisessa maailmassa QR-koodien avulla. Pelaajat eivät 

kokeneet peliä sitovaksi, mutta vahvistivat käsitystä, että tietyissä paikoissa olevat 
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julkiset näytöt voivat toimia sosiaalisena tapaamispaikkana muiden pelaajien kanssa pelin 
tehtävien toteuttamiseksi yhdessä. 

4.2 AR-ominaisuus ympäristöstä oppimisen tukena 

Ympäristöjä on hyödynnetty lapsille suunnatuissa AR-peleissä. Suomalaisen ”VIRPA – 
Palomestari” -pelin avulla kouluikäisille lapsille on koulussa opetettu menestyksekkääs t i 

paloturvallisuuteen liittyviä asioita pedagogisia menetelmiä hyödyntäen. Pelin 
pelaamisen jälkeen lapsilla oli parempi ymmärrys paloturvallisuudesta, 
paloturvallisuuteen liittyvistä merkeistä, ja he tiesivät missä päin ne sijaitsevat koulussa. 

Pelissä eteneminen tapahtui skannaamalla paloturvallisuusmerkkejä puhelimella. Tämän 
jälkeen pelissä aukesi minipelejä ja virtuaalisia luokkatiloja, joissa lapsille opetettiin ja 

esitettiin kysymyksiä paloturvallisuuteen liittyen. (Somerkoski et al., 2022.) 

Huang, Chen ja Chou (2016) tekivät tutkimuksen, jossa keskityttiin AR-teknologian 
integroinnin emotionaalisiin vaikutukseen oppimisessa. Heidän tutkimukseen osallis tui 

21 yläasteikäistä opiskelijaa, jotka tutkimuksen aikana kiersivät kasvitieteellistä 
puutarhaa. Heidät jaettiin kontrolliryhmään, AR-ryhmään ja tulkkaavan oppaan kanssa 

liikkuvaan AR-ryhmään. Tulosten perusteella AR-järjestelmät lisäsivät oppilaiden ilon 
tunnetta ja herätti heidän uteliaisuutta tutkia ympäröivää ympäristöä. AR-ryhmien välillä 
ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa heidän kokemissaan kokemuksissa tai positiivis issa 

tuntemuksissa. Kontrolliryhmään verrattuna tulokset olivat kuitenkin tilastollises t i 
merkittäviä, joka nostaa esille AR-järjestelmän positiivisen vaikutuksen käyttäjän 

kokemaan kokemukseen ja tunteisiin. (Huang et al., 2016.) 

4.3 Opiskelijaorientaation pelillistäminen 

Uusien saapuvien opiskelijoiden orientaatiota on tutkittu Queenslandin teknillisessä 

yliopistossa Yhdysvalloissa (Fitz-Walter, Tjondronegoro & Wyeth, 2012). Pelilliste tty 
mobiilisovellus lisättiin osaksi yliopiston virallista iOS-sovellusta toisen lukukauden 

orientaatio varten. Tämä mobiilisovellus oli suunniteltu uusille opiskelijoille tukemaan 
heidän perehdytystänsä yliopistoon. Sovelluksessa käytettiin pelillistettyjä elementtejä, 
jotka kannustivat tutustumaan kampukseen, tapahtumiin ja itse yliopiston tarjoamiin 

tärkeisiin palveluihin. Sovellus sisälsi haasteita, palkintoja ja tulostaulukon, joiden 
tarkoituksena oli luoda ystävällistä kilpailuhenkisyyttä opiskelijoiden keskuudessa. 

Näiden suoritettujen tehtävien perusteella opiskelijat pystyivät osallistumaan 
satunnaisarvontoihin, joista pystyi voittamaan lahjakortteja kauppoihin ja jopa yliopiston 
kustantaman iPadin. (Fitz-Walter et al., 2012.) 

Syyksi kehittää kyseinen pelillistetty sovellus oli heidän aikaisemmin tekemänsä 
tutkimus (Fitz-Walter et al., 2011), jossa kerrottiin, että uudet opiskelijat tuntevat itsensä 

yksinäisiksi ja eksyneiksi ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana. Heillä oli vaikeuksia 
tutustua kanssaopiskelijoihin, sekä tietää, mitä tapahtumia ja palveluita kampusaluee l la 
on heille tarjottavana. Orientaatiosovelluksen etuna onkin, että uudelle opiskelija l le 

kaikki hänelle relevantti ja tärkeä informaatio on kätevästi saatavilla ja helposti 
löydettävissä. (Fitz-Walter et al., 2011.) 

Sovellusta käyttäneille opiskelijoille tehtiin kysely, jossa haluttiin selvittää, mitkä olivat 
motivaationaaliset syyt suorittaa haasteita kyseisessä sovelluksessa. Kyselyyn 
vastanneista 76,9 % kertoivat, että he halusivat oppia lisää yliopistosta. Vastanneista 69,2 

% käyttivät sovellusta, jotta he voisivat osallistua arvontoihin. Kolmanneksi korkeimpana 
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vastauksena 61,5 % vastaajista halusivat suorittaa sovelluksen kaikki haasteet. 
Tutkimustulokset viittaavat siihen, että orientaatiosovellukseen lisätyt pelielementit 
paransivat opiskelijoiden kokemusta ja kannusti osaa opiskelijoista tutustumaan heidän 

yliopiston kampuksen ympäristöön tarkemmin. (Fitz-Walter et al., 2012.) 

Sovelluksen käyttämiseen osallistui 121 opiskelijaa. Osallistuneista valtaosa suoritti vain 

vähän haasteita siihen nähden, kuinka paljon niitä oli sovelluksessa. Opiskelijoista 73,5 
% suorittivat yhdestä neljään haastetta, viidestä kahdeksaan haastetta suoritti 9,1 % ja 
loput 17,4 % suorittivat yhdeksän tai enemmän. (Fitz-Walter et al., 2012.) 

Sovelluksessa haasteiden tekemiseen käytettiin tekstivastauksia sekä laminoituja 
säänkestäviä QR-koodeja ympäri kampusaluetta ja tapahtumia. Näistä tekstivastauks ia 

pidettiin joko liian helppoina tai tylsinä, koska vastaukset olivat helppoja keksiä. 
Fyysisiin sijanteihin sidottuja QR-koodeja pidettiin parempina ja ne myös kannust ivat 
tutkimaan kampuksen aluetta, koska opiskelijoiden täytyi olla itse fyysisesti paikan päällä 

älypuhelimensa kanssa skannaamassa QR-koodit. (Fitz-Walter et al., 2012.) 

Tyypillisen kampuksen esittelykierroksen sijaan opiskelijaorientaatiossa voidaan AR-

teknologian avulla tutustua kampukseen ilman esittelijöitä (Andri, Alkawaz & Sallow, 
2018).  Tällaista sovellusta käyttämällä käyttäjien ei tarvitse välttämättä muistaa kaikkea 
mitä isossa kampuksessa on. Käyttäjät voivat omatoimisesti liikkua kampuksella ja 

tutustua ympäristöön hyväksikäyttämällä kohdepisteitä, joiden kautta he saavat 
haluamansa tiedon (Andri et al., 2018). 

4.4 Pelit ja pelillistäminen opetuksessa 

Yhdysvalloissa olevassa yliopistossa kokeiltiin kolmen eri kurssin pelillistämistä ja 
tutkittiin pelillistämisen vaikutusta opiskelijoiden sitoutumiseen ja heidän motivaationsa 

oppia (Alsawaier, 2018). Tutkimuksen mukaan pelillistäminen edisti opiskelijo iden 
sitoutumista kaikilla kolmella kurssilla lisäämällä heidän keskittymistänsä annettuihin 

tehtäviin, sekä niiden tehtävien saamiseen kokonaan valmiiksi. Sitoutumisen edistäminen 
viittaisi siihen, että pelillistämisestä voisi olla hyötyä heikosti suoriutuville opiskelijoil le. 
(Alsawaier, 2018.) 

Alsawaierin (2018) tutkimuksessa hahmot, tehtävät ja pelielementit olivat tehokkaimp ia 
tekijöitä. Hän myös huomasi, että pisteet ja suorituksista saadut kunniamerkit koettiin 

tehottomiksi tai jopa negatiivisiksi asioiksi. Tutkimuksen tulosten perusteella 
pelillistettyjä ominaisuuksia ei tulisi toteuttaa pakettina, vaan enemmänkin valita 
ympäristöön ja kontekstiin sopivia ominaisuuksia. Tämä sama huomio on tullut esille 

myös toisessa tutkimuksessa (Legaki & Hamari, 2020), että pelillistämisen tarvitsee 
tarkkaa suunnittelua, jotta se olisi tehokasta. 

Stott & Neustaedter (2013) tutkivat pelillistämisen käyttöä opetuksessa ja huomasivat, 
että onnistuneimmat opetuksessa käytetyt pelit sisälsivät: mahdollisuuden epäonnistua, 
nopean palautteen, tarinallisuuden ja etenemisen. Epäonnistumisen mahdollisuus 

kannustaa opiskelijoita kokeilemaan, ottamaan riskejä ja keskittymään oppimiseen. 
Nopea ja jatkuva palaute auttaa opiskelijoita oppimisessa eli heidän ei tarvitse odottaa 

tietoa mitä he tekivät oikein ja mitä väärin. Tarinallisuudella tarkoitetaan kurssin aikana 
tapahtuvan opetuksen yhdistämistä tarinan kautta realistiseen kontekstiin. Eteneminen on 
kurssin oppimistavoitteiden loogista järjestelmistä siten, että niiden vaikeus pysyy 

sopivalla tasolla pitäen yllä opiskelijan kiinnostusta. Tämän lisäksi heidän 



24 

 

tapaustutkimuksien todisteet kertovat, että nämä pelimekaniikat voivat toimia tietyssä 
kontekstissa, muttei välttämättä toisessa. (Stott & Neustaedter, 2013.) 

Almotairi et al. (2020) järjestivät verkossa kurssin kouluikäisille nuorille Moodle-

oppimisympäristön (Moodle, 2022) kautta. Heillä oli käytössä ainoastaan tulostaulut ja 
he kertoivat parempia tuloksia kuin kontrolliryhmä, joilla oli tavallinen versio kurssista. 

Pelillistetyssä versiossa opiskelijoilla oli korkeampi aktiivisuus sisäänkirjautumisissa, 
tehtävien katsomisessa ja tekemisessä verrattuna kurssin tavalliseen versioon. 

Espanjalaisessa yliopistossa on tutkittu lautapelien hyödyntämistä motivoimaan ja 

edistämään aikuisten kandidaattitason opiskelijoiden kekseliäisyyttä (Gonzalo-Iglesia et 
al., 2018). He toteuttivat tutkimuksensa kolmella opintokurssilla, joihin osallis tui 

yhteensä 196 opiskelijaa. Heidän tutkimustuloksensa osoittavat näiden GBL-istuntojen 
edistävän opiskelijoiden osallistumista opetukseen, motivoivat heitä ja edistivät 
opiskelijoiden ryhmätyöskentely- ja viestintätaitoja. Kurssien lopussa olleeseen kyselyyn 

5,2 % vastanneista opiskelijoista kertoivat, että he eivät olleet ollenkaan motivoituneet 
kyseisestä opetusmetodista ja pitivät sitä ajan haaskauksena. Opetuksen tukemiseen 

valittiin kaupallisia lautapelejä, jotka liittyivät kurssien aiheisiin. (Gonzalo-Iglesia et al., 
2018.) 

Saksalaisessa yliopistossa tutkittiin pitkäaikaistutkimuksessa voisiko tavanomaista 

oppimista muuttaa tehtäväksi, jossa päätarkoituksena on faktatietämyksen avulla 
päihittää päävihollinen (Wesseloh, Stein, Szelat & Schumann, 2020). Tutkimuksessaan 

he esittelevät heidän kehittämän pelillistetyn responsiivisen web-sovelluksen 
faktatietämyksen testaamiseksi. Heidän kehittämässä sovelluksessa opettajat voivat 
muokata luentoon sopivat kysymykset, joihin opiskelijat vastaavat yhteistyö llä 

virtuaalista päävihollista vastaan tarinallisessa asetuksessa. Sovelluksen kehittäminen 
perustui tämänhetkisiin suosituksiin ja empiirisiin löydöksiin liittyen motivointiin ja 

pelisuunnitteluun. Tavanomaisesta pelillistämisestä poiketen he eivät pelkästään 
lisänneet pisteitä, tulostauluja, hahmoja ja kunniamerkkejä vaan hyödynsivät roolipele istä 
tuttua konseptia päävihollistaistelusta (eng. boss fight). Roolipeleissä olevat pääviholliset 

ovat yleisesti päätehtävän kohteena, tarinallisesti merkittäviä henkilöitä, sijaitsevat 
seikkailun lopussa ja ovat huomattavasti vahvempi kuin muut vastukset. Kyseisessä 

tutkimuksessa huomattiin kyselyvastauksien perusteella, että tulostaulukko voi olla kuin 
kaksiteräinen miekka. Korkealle taulukossa sijoittuneet opiskelijat raportoivat tuntevan 
olon huomattavasti päteväksi. Sen sijaan opiskelijat, jotka eivät yltäneet korkealle 

tuloksissa raportoivat tuntevansa itsensä epäpäteviksi. Kaiken kaikkiaan opiskelijat 
raportoivat positiivisesti koskien kokemuksistaan liittyen osaamiseen ja itsenäisyyteen, 

sekä pitivät sovellusta hauskana ja hyödyllisenä. (Wesseloh et al., 2020.) 

4.5 Pelillistetyt kyselyt 

Isoon suosioon noussut verkko- ja pelipohjainen oppimisympäristö Kahoot! (Kahoot!, 

2020) löytyy listattuna opetushallituksen virallisilla verkkosivuilla (Opetushallitus, 2022) 
pitkän venäjän oppimateriaalisarjan hyödyllisiä verkkosivuja -osiossa tuomaan 

pelillisyyttä venäjänkielen opetukseen oppitunneille. Kahoot!-ympäristön käyttämise l lä 
opetuksessa oli tutkimuksessa (Wang & Tahir, 2020) positiivinen vaikutus 
oppimistuloksiin, oppimisilmapiiriin, kanssakäymiseen, motivaatioon, sitoutumiseen, 

itseluottamukseen ja lievensi oppilaiden kokemaa ahdistusta. He kuitenkin nostivat esille, 
että teknilliset haasteet, vaikeasti luettavat kysymyksen ja ajan aiheuttama painostus tulis i 

ottaa huomioon Kahoot!-ympäristöä käyttäessä. 
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Pelillistämistä on käytetty myös parantamaan tutkijoiden tietovisan vastaamisen määrää 
(Mazarakis & Bräuer, 2020). Heidän tutkimuksessansa huomattiin tilastollises t i 
merkittävä nousu kysymyksiin vastaamisessa kontrolliryhmään verrattuna, vaikka 

käytössä oli vain tilapalkki kuvaamassa etenemistä ja kunniamerkit. Tietovisaan oli 
suunniteltu kahdeksan erilaista kunniamerkkiä, joita vastaajat pystyivät saamaan riippuen 

mm. nopeudesta, vastauksien määrästä ja kaikkiin vastaamisesta. He käyttivät tilapalkk ia 
tuomaan tietovisan täyttäjille etenemisen tunteen, mutta mielenkiintoisesti heidän 
tilapalkkinsa ei edennyt tasaisesti vastausmäärän perusteella. He väittivät tämänla isen 

tilapalkin olevan mahdollisesti enemmän motivoiva, koska vastaaja ei voi ennakoida 
montako kysymystä on vielä jäljellä, ja etenemisen vaihtelu on enemmän motivoiva kuin 

yksitoikkoinen eteneminen. (Mazarakis & Bräuer, 2020.) 
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5. Kyselytutkimus 

Tässä luvussa kerrotaan kyselytutkimuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten 

analysoinnista. Kyselytutkimus toteutettiin Oulun yliopistolla. Kyselytutkimuksen 

tekeminen Google Forms -sovelluksella mahdollisti kyselytutkimukseen johtavan linkki 

lähettämisen siitä kiinnostuneille henkilöille. Kyselytutkimuksen tulosten analysoinnin 

nopeuttamisessa käytettiin Google Form -sovelluksen automaattista kaavioiden luomista. 

5.1 Kyselyn suunnittelu 

Kyselyn tarkoituksena oli kiinnostus selvittää nykyisten ja entisien opiskelijo iden 

näkemyksiä heidän yliopistoelämänsä alkuajoista, sekä miten he näkisivät pelin tai 

pelillistetyn sovelluksen käyttämisen helpottamaan yliopistoelämään kiinni pääsemistä. 

Kyselyssä samalla selvitetään tarpeita tällaisen pelin tai pelillistetyn sovelluksen 

kehittämiseksi, millaisia ongelmia opiskelijat kohtaavat ja mitä tietoa sovelluksen tulis i 

sisältää. Kysely oli rakenteeltaan seuraavanlainen: taustatiedot, kokemuksesi yliopis to-

opiskelijaelämäsi alkuvaiheesta, pelit ja pelillistäminen, sovelluksen suunnitte lua 

koskevat ideat ja toiveet. Kyselyn tarkempi rakenne on nähtävistä liitteestä A. 

Päädyin toteuttamaan kyselyn englannin kielellä, koska halusin saada vastauksia 

muiltakin kuin suomea puhuvilta opiskelijoilta. Yleensä ottaen suomalais il la 

opiskelijoilla on oman näkemyksen mukaan riittävä kielellinen taito vastata kyselyyn, 

joten en erikseen tehnyt kyselyä suomeksi ja englanniksi. Kyselyssä käytettiin seitsemän 

pisteen Likert-asteikkoa (Likert, 1932), jolla arvioidaan väitteiden osuvuutta 1–7 välillä 

(1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = hieman eri mieltä, 4 = ei samaa, eikä eri mieltä, 

5 = hieman samaa mieltä, 6 = samaa mieltä, 7 = täysin samaa mieltä).  

5.2 Kyselyn toteutus 

Kyselyihin osallistumispyyntöjä tulee usein yliopiston sähköpostin kautta. Tämä tapa on 

hyvä tavoittamaan paljon yliopistolla opiskelevia, mutta tässä lähestymistavassa ei ole 

varmuutta sille, että saako kyselyyn tarpeeksi vastauksia. Henkilökohtaisesti ja 

kasvotusten tapahtuvassa kyselyn esittämisessä sen sijaan voi itse vaikuttaa siihen, että 

saako kyselyyn vastauksia. Tämän tavan hyvänä puolena on myös se, että vastaajat voivat 

kysyä selventäviä kysymyksiä kyselyyn liittyen. Tästä syystä päädyin toteuttamaan 

kyselyn henkilökohtaisesti yliopistolla sekä jakamalla kyselyn hyperlinkin tuntemilleni 

Oulun yliopistolla opiskelleille henkilöille.  

Kyselyn esittely toteutettiin keskiviikkona 14.9.2022 Oulun yliopistolla. Kyselyä varten 

yliopiston sisätiloissa laitettiin pystyyn pöytä esittelyteksteineen vilkkaan käytävän 

varteen, jotta kysely tavoittaisi mahdollisimman monta potentiaalista vastaajaa. 

Kiinnostuneille henkilöille kerrottiin lyhyesti mistä kyselyssä on kyse, ja pyydettiin 

vastaamaan kyselyyn, joko omalla mobiililaitteella tai kyselyn toteuttajan kannettava lla 

tietokoneella. Kyselyn tekeminen Google Forms -sovelluksella mahdollisti kyselyn 

jakamisen vapaasti, sekä tekemään sen täysin sähköisesti ilman kyselylomakke iden 

tulostamista. Kyselyyn vastaajat pääsivät hyperlinkin kautta, joka oli lyhenne tty 

hyperlinkkien lyhentämistä varten olevaa palvelua käyttämällä, jotta se olisi vastaajalle 

mahdollisimman vaivaton ja nopea kirjoittaa Internet-selaimen osoitekenttään.  
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Henkilöitä kannustettiin vastaamaan kyselyyn makeisilla ja oikeudella osallistua 

pienimuotoiseen arvontaan.  Kyselyn hyperlinkkiä jaettiin myös yliopiston nykyisille ja 

valmistuneille opiskelijoille viikon aikana, mikäli heillä oli kiinnostusta vastata kyseiseen 

kyselyyn. Halukkaille vastaajille annettiin myös lupa jälleen lähettää kyselyn 

hyperlinkkiä heidän tuntemilleen Oulun yliopistossa opiskeleville ja opiskelle il le 

henkilöille, jotta kysely tavoittaisi mahdollisimman monta henkilöä. 

5.3 Tulosten analysointi 

Kyselytuloksien analysointia nopeuttamassa oli Google Forms -sovelluksen 

automatisoitu yhteenveto ja kaavioiden luominen kyselyn jokaisesta kohdasta. Tuloksia 

analysointiin pääsääntöisesti näiden yhteenvetojen perusteella. 

5.3.1 Osallistujat 

Kyselyyn vastanneita henkilöitä oli yhteensä 34 kappaletta. Vastaajista enimmät olivat 

iältään 26-vuotiaita tai alle sen, nuorin vastaajista oli iältään 18-vuotias ja vanhin 39-

vuotias (Kaavio 1). Vastanneista henkilöistä noin kaksi kolmasosaa oli miehiä ja loput 

naisia. Enemmistö (79,4%) vastaajista oli kotoisin Suomesta.  

 

Kaavio 1. Kysymyksiin vastanneiden ikäjakauma. 

Vastaajista kaikki olivat ainakin jossain vaiheessa asuneet Oulussa. Heistä enemmistö 

(70,6%) olivat jo asuneet Oulussa yli kaksi vuotta ja vain neljä henkilöä olivat asuneet 

Oulussa alle kaksi kuukautta. 

Kyselyyn vastanneista 70,6% opiskelivat tällä hetkellä Oulun yliopistolla. Heistä loput 

olivat jo valmistuneet opinnoista, tai eivät olleet opiskelemassa nimenomaan Oulun 

yliopistolla vaan esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulussa (OAMK) tai Oulu Business 

Schoolissa, jotka molemmat sijaitsevat yliopiston kampuksen alueella. Vastanneista oli 

20,6% ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja jo valmistuneita opiskelijoita oli 23,5%. 

Vastaajista noin puolet ja puolet olivat kandi- ja maisteritason opiskelijoita. Kanditasolla 

opiskelleita vastaajia oli 44,1% ja maisteritasolla opiskelleita 50%. Kaksi vastannutta 
henkilöä olivat toisen asteen opiskelijoita tai jo valmistuneet niistä opinnoista.  
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5.3.2 Pelaamiskokemus 

Kyselyssä pelaamiskokemusmäärän vastausvaihtoehdot kategorisointiin Zaheer et al. 

(2009) tekemän työn pohjalta seuraavanlaisesti: satunnainen pelaaja pelaa viikossa alle 

15 tuntia, säännöllinen pelaaja 15–30 tuntia viikossa ja liiallinen pelaaja yli 30 tuntia 

viikossa. 

Kyselyyn vastanneiden henkilöiden viikoittaisen digitaalisten pelien pelaamisen määrä 

oli enimmäkseen satunnaista (47,1%). Vastanneista 26,5% oli säännöllisiä pelaajia, 8,8% 

liiallisia ja 17,6% vastasivat etteivät he pelanneet ollenkaan. Vastanneiden keskuudessa 

tietokoneella pelaaminen oli suosituin (61,3%) tapa pelata. Konsoleilla sekä 

mobiililaitteilla oli yhtä paljon pelaajia (41,9%). Yksikään vastaajista ei kertonut 
pelaavansa VR-laseja käyttäen.  

Kyselyn perusteella enemmistö tykkäsi pelata pelejä, joissa pystyi pelaamaan yksin tai 

kaverin kanssa. Ryhmissä pelaaminen sai heikoimman suosion 23,5%, kun taas kaverin 

kanssa pelaaminen sai 61,8% kannatuksen ja yksinpelaaminen 76,5%. Vastaajien viisi 

eniten tykättyä videopelien lajityyppiä olivat: Toiminta-ammunta, seikkailu, strategia, 
selviytyminen ja pulmanratkonta. 

5.3.3 Kokemukset opintojen aloittamisesta 

Kyselyssä yhtenä osa-alueena kartoitettiin vastaajien alkutaivalta opiskelijana yliopisto l la  

eli kuinka he omasta mielestä tunsivat, olivatko he eksyneitä kampuksella, kuinka hyvin 

he saivat muodostettua uusia ystävyyssuhteita, sekä löysivätkö he palvelut ja järjestetyt 

tapahtumat.  Opiskelijat pääsääntöisesti olivat tyytyväisiä opintojen aloitukseen liittyvien 

tietojen saannissa. Heistä kuitenkin vajaa 18% kertoivat, etteivät tunteneet saaneensa 

tarpeeksi tietoa opintojen alussa. Opiskelijoista enemmistö tunsi olleensa uutena 

opiskelijana ainakin jossain määrin eksyneenä yliopistolla, kuten alla olevasta kaaviosta 
(Kaavio 2) voi päätellä. 

 

 

Kaavio 2. Opiskelijoiden eksymisen tuntemus yliopistolla.  Likert-skaala (1) täysin eri mieltä – (7) 

täysin samaa mieltä. 

Uusina opiskelijoina osalla oli hankaluuksia muodostaa uusia ystävyyssuhteita ja toisilla 

taas ei ollenkaan (Kaavio 3). Vastaukset menivät kysymyksessä melko tasaisesti 

molemmin puolin neutraalia vastausta, mutta suurin vastausprosentti oli hieman samaa 
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mieltä olevia. Toisaalta, 20,6% vastaajista vastasi, etteivät he kokeneet yhtään vaikeuksia 
luoda uusia ystävyyssuhteita.  

 

Kaavio 3. Uuden opiskelijan ystävyssuhteiden muodostamisen vaikeudet.  Likert-skaala (1) 

täysin eri mieltä – (7) täysin samaa mieltä. 

 

Yliopiston kampuksella sijaitsevien palveluiden löytämisessä oli puolella vastaajista 

vähintäänkin lievästi vaikeuksia (Kaavio 4). Tämä viittaisi siihen, että osalla henkilö istä 

on ollut tarvetta löytää jokin palvelu yliopistolta, mutta eivät ole tietäneet missä palvelu 

sijaitsee tai mistä sen tiedon löytäisi. Tämän lisäksi vastanneilla oli vaikeuksia tietää, mitä 

tapahtumia järjestetään yliopistolla (Kaavio 5), joka viittaisi siihen, että opiskelijoilla olisi 

tarvetta selkeään kalenteriin, josta tapahtumat voisi nähdä.  

 

 

Kaavio 4. Yliopistolla olevien palveluiden löytäminen. Likert-skaala (1) täysin eri mieltä – (7) 

täysin samaa mieltä. 
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Kaavio 5. Tietämys järjestetyistä tapahtumista. Likert-skaala (1) täysin eri mieltä – (7) täysin 

samaa mieltä. 

Opintojen aloitukseen liittyvien avointen vastausten kohdalla esiinnousseita aihealueita 

oli muutamia: 

 Ravintoloiden jonot koettiin pitkiksi 

 Koronavirus COVID-19 sotki kaiken  

 Kampus koettiin sokkeloksi 

 Paikkojen löytäminen oli vaikeaa 

 Kurssipalautuksien määräaikojen löytäminen koettiin hankalaksi 

 Yliopistolla tapahtuvia aktiviteetit, juhlat ja ohjelmat eivät useimmiten ota 
kansainvälisiä opiskelijoita huomioon 

 Yhtäaikaisten aktiviteettien paljous aiheuttaa sekaannusta 

Näiden vastausten perusteella voisi sanoa, että uusilla opiskelijoilla olisi tarvetta saada 

tukea opintojen alussa nykyisten orientaatio toimenpiteiden lisäksi yliopiston 

kampuksella liikkumiseen ja kehittää keinoja, miten opiskelijat voisivat tutustua toisiinsa. 

Vastaavanlainen kysely olisi kuitenkin suotavaa tehdä laajemmassa mittakaavassa, koska 

tämän kyselyn suhteellisen pienen vastaajamäärän (N=34) perusteella ei voida nähdä 

koko näkökuvaa, mutta se antaa osviittaa olemassa oleviin kehitystarpeisiin. 

5.3.4 Toiveet ja tarpeet pelillistämiseen kampusympäristössä 

Kyselyn viimeisessä osiossa haluttiin selvittää, olisiko kyselyyn osallistune il la 

kiinnostusta peliin tai pelillistettyyn sovellukseen, jota voitaisiin hyödyntää 

opiskelijoiden tukemisessa yliopistolla. Vastaajat olivat hyvin kiinnostuneita sekä itse 

Oulun yliopistoon tutustumisesta (64,7 %), että opiskelemiseen liittyvistä asioista (79,4 

%). Näihin kysymyksiin kielteisesti vastanneita oli vain kolme ja yksi. Loput vastanneista 

eivät osanneet sanoa mitä mieltä olisivat asiasta.  

Seuraavassa kysymyksessä esitettiin erilaisia vaihtoehtoja, minkälaisia tietoja sovellus 

voisi sisältää, mutta vastaajille annettiin myös vaihtoehto kertoa omia ehdotuksia.  
Korkeimmasta matalimpaan järjestyksessä:  

 Huoneiden löytämisen avustaminen (79,3 %) 

 Sosiaalinen kanssakäyminen toisten opiskelijoiden kanssa (72,4 %) 

 Oulun yliopiston kampusalueeseen tutustuminen (69 %) 
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 Kiltajärjestöt (65,5 %) 

 Opiskelijaelämä yliopistolla (62,1 %) 

 Opiskelumotivaation nostaminen (48,3 %) 

 Opintoihin liittyvien taitojen kehittäminen (48,3 %) 

 Opiskelu Oulun yliopistolla (44,8 %) 

 HOPS eli Henkilökohtainen opintosuunnitelma (41,4 %) 

 Kursseille ilmoittautuminen (37,9 %) 

 Kuinka Moodlea ja Peppiä käytetään (3,4 %) 

Enemmistö kysymyksiin vastanneista oli eniten kiinnostuneita tavanomaisen 

mobiilisovelluksen käyttämisestä, jossa ei käytettäisi lainkaan AR- tai VR- ominaisuuks ia 

(65,5 %). Kiinnostus AR-sovellukseen oli 41,4 %. Sekä VR-sovelluksen, että tavallisen 

web-sovelluksen kiinnostus oli 37,9 %.  

Kyselyssä myös kartoitettiin vastaajien kiinnostusta käyttää sovelluksessa ns. avataria eli 

käyttäjän tai hänen hahmon esittämistä graafisesti hahmolla tai kuvalla. Vastaajista 47,1 

% olivat tästä kiinnostuneita, reilu kolmasosa vastaajista (35,3 %) eivät osanneet sanoa ja 

17,6 % eivät olleet tällaisesta kiinnostuneita. 

Kyselyn lopussa pyydettiin jättämään vapaata palautetta, sekä esitettiin avoin kysymys, 

jossa kysyttiin minkälaisia pelejä vastaajilla, kiinnostaisi pelata, jotka liittyis ivät 

opiskeluun tai Oulun yliopistoon. Alla oleva lista on koosteena heidän vastauksistansa:  

 Kaikkien QR-koodien metsästys 

 Ota kiinni kaikki AR-maskotit eri tapahtumista 

 Opiskelijoille tarkoitetun sovelluksen kuten Tuudon pelillistäminen voisi 
toimia 

 Seikkailupeli 

 Pulmanratkaisupeli 

 Strategiapeli 

 Selviytymis- ja seikkailupeli 

 Tietokilpailupeli 

 Pokémon GO -tyylinen peli 

 Oulun yliopiston ravintolan jonotussimulaattori 

 Yliopiston kampus karttana virtuaaliseen maailmaan sijoittuvassa pelissä 

 Tuudo näyttää erittäin tylsältä 

Näiden toiveiden ja tarpeiden perusteella voi sanoa, että vastaajien toiveita ja tarpeita 

sovellukselle olisi saada avustusta huoneiden löytämiseen, yliopiston kampuksella 

liikkumiseen, kampukseen tutustumiseen, saada tietoa yliopiston ulkopuolis ista 

opiskelijoiden aktiviteeteista, sekä tietoa yliopistolla opiskelemiseen liittyvistä 

käytännöistä ja taidoista. Vastaajat ehdottivat kiinnostaviksi peleiksi 

yliopistoympäristöön soveltuvia pelejä kuten seikkailupelejä, QR-koodien ja AR-

maskottien löytäminen ympäristöstä, pulmien ratkaisua, tietokilpailuja sekä Pokémon GO 

-tyylistä peliä. Opiskelijoiden Tuudo-sovellustakin kommentoitiin, että se olisi tylsän 

näköinen ja, että sitä voisi yrittää pelillistää. 
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6. Pelisuunnittelutyöpaja 

Kyselytutkimuksen tulosten jälkeen nähtiin tarpeellisena järjestää suunnittelutyöpaja 

pelialan ja pelaamiskokemusta omaaville henkilöille. Työpajan avulla halutt iin 
jatkojalostaa peli-ideoita esille tulleiden tarpeiden pohjalta. Työpaja toteutettiin Oulun 
yliopistolla sijaitsevassa luokkahuoneessa. Työpajassa osallistujat ideoivat peli-ideo ita 

ideointilomakkeille, joita käytettiin yhdessä videomateriaalin kanssa analysoinnin 
tekemiseen. 

6.1 Työpajan suunnittelu 

Työpajaan suunniteltiin kutsuttavaksi henkilöitä, joilla olisi pelikehityksestä tuntemusta 
tai paljon kokemusta erilaisten pelien pelaamisesta. Työpajan ohjelma ja aikataulu 

suunniteltiin yhdessä toisen maisteriopiskelijan kanssa, koska myös hänen 
tutkimuksessaan oli tarvetta osallistaa pelialan osaajia pelien suunnitteluun. Kuten alla 

olevasta työpajan suunnitellusta rakenteesta (Kuva 3) on nähtävissä, työpaja oli jaettuna 
kahteen osioon, joissa molemmilla oli oma aihekokonaisuus omaan tutkielmaansa 
liittyen. Molemmat opiskelijat kuitenkin suunnittelivat omat osionsa omiin 

tutkimuksiinsa sopiviksi ja moderoivat työpajaa oman osuuden osalta. Alla olevassa 
kuvassa (Kuva 2) oleva Tutkija 1 on tämän tutkimuksen aihetta. 

 

Kuva 3. Työpajan suunniteltu rakenne. Tämän tutkielman tekijä on vihreällä taustalla oleva 

Tutkija 1. 

Työpajan tarkoituksena oli kiinnostus saada aiheeseen mielipiteitä ja ideoita 
pelikehittäjien ja peliharrastajien näkökulmasta. Minkälaisen pelin he kehittäis ivät 

yliopistoympäristöön, mikäli heille tulisi pyyntönä suunnitella peli, joka ihanteellisessa 
tilanteessa voisi toimia perehdyttäjänä, viihdyttäjänä ja opiskelumotivaation kasvattajana . 
Toisin kuin kyselyssä, työpaja järjestettiin suomen kielellä, koska kaikki kutsutuista 

henkilöistä puhuivat sitä äidinkielenään.  
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6.2 Työpajan toteutus 

Työpaja toteutettiin 3.11.2022 Oulun yliopistolla sijaitsevassa luokkahuoneessa. 
Työpajaan päädyttiin rajallisten resurssien vuoksi kutsumaan tutkijoiden tuntemia 

henkilöitä, joilla tiedettiin olevan pelaamis- ja pelikehitystaustaa. Osallistujat palkitt iin 
makeisilla, lounaalla ja elokuvalipulla.  

Työpaja aloitettiin lyhyillä esittelykierroksilla, koska kaikki henkilöt eivät tunteneet 
toisiansa. Esittelyn jälkeen käytiin läpi työpajan rakenne sekä mitä työpajassa tehdään. 
Tämän jälkeen esiteltiin lyhyesti molempien tutkimusaihe, jonka jälkeen siirrytt i in 

varsinaiseen asiaan. 

Oman osion alussa tutkimusaihe esitettiin PowerPoint-esityksellä, mitä tutkimuksia on 

tehty, esitettiin kyselytutkimuksessa nousseita asioita ja minkälaisia ympäristöä 
hyödyntäviä pelejä on kehitetty Oulun yliopistolla ja maailmalla. Tämän esittelyn jälkeen 
siirryttiin ideoimaan yliopistoympäristöön liittyvää peliä keskustellen ja kirjoittaen 

ideoita ylös (Liite B). Työpajan rajallisen aikataulun vuoksi lomakkeisiin tehtyjä ideoita  
ei ehditty käymään erikseen läpi, mutta aiheesta syntyi runsaasti keskustelua niiden 

täyttämisen aikana. Työpajassa ideointivaihe nauhoitettiin web-kameralla, jolloin 
videomateriaalia voitaisiin käyttää analysointivaiheessa litterointia varten. Viikko 
työpajan jälkeen osallistuneille lähetettiin palaute- ja jälkikysely (Liite C), joiden 

tarkoituksena oli selvittää mitkä asiat menivät hyvin, mitä voisi parantaa ja onko heillä 
tullut mieleen aiheeseen liittyviä ideoita. 

6.3 Tulosten analysointi 

Työpajasta kertyi videomateriaalia yhteensä 1 tunti ja 30 minuuttia. Analysointivaiheessa 
videomateriaalista tehtiin versio, jossa itse video oli otettu pois eli videosta tehtiin .mp3-

tiedosto, jossa oli vain äänet. Tämän äänitiedoston perusteella tehtiin automaattinen 
litterointi Microsoft 365 Word -ohjelman online-versiolla. Analysoinnin tekemiseen 

käytettiin litterointia, videon materiaalia, palautekyselyä sekä työpajan 
ideointilomakkeita (Liite B). Ideointivaiheessa tyhjän paperin sijaan haluttiin käyttää 
lomaketta, jossa olisi jotain aihekohtia valmiina, mihin osallistuja voisi ideoitaan pohtia 

(Arhippainen, Pakanen & Hickey, 2012).  Lomakkeessa oli omat laatikot asioille, joihin 
osallistuja pystyi kirjaamaan ideoita esimerkiksi peliin liittyen, mutta myös käyttäjään 

sekä teknisiin ja kontekstuaalisiin asioihin liittyen (Arhippainen, 2009).  Lomakkeesta ei 
tehty visuaalista pohjaa, koska haluttiin kerätä ideoita, eikä visuaalis ia 
suunnitteluesimerkkejä. Post it-lappuja käytetään paljon tämäntyyppisissä nopeissa 

aivoriihikeskusteluissa, mutta tässä tehtävässä siihen ei päädytty, koska työpajan lopussa 
oli vastaavanlainen post-it -ideointi. 

6.3.1 Osallistujat 

Kutsutuista henkilöistä neljä saapuivat työpajaan. Osallistujat olivat Oulun yliopiston 

nykyisiä tai valmistuneita opiskelijoita, jotka tuntevat yliopiston ympäristön. Kaikilla 

työpajaan osallistuneilla henkilöillä oli kokemusta joko pelikehityksestä tai runsaasti 

kokemusta peliharrastuksista kuten alla olevasta taulukosta on nähtävissä (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Lista työpajaan osallistuneista henkilöiden taustoista.  

Tunnus 

(ID) 

Ikä Opiskelutausta Suunnittelukokemus Pelikokemus Peligenret 

ID 1 36 Maisteriopiskelija Roolipelin 

mekaniikkojen 

suunnittelu 

Noin 30 

vuoden ajalta 

RPG, 

strategia 

ID 2 34 Filosofian maisteri Kenttäsuunnittelu 

Pelimekaniikkojen 

suunnittelu hahmoille 

ja aseille 

Sekalaista 

suunnittelutyötä 

pienemmissä 

projekteissa 

Noin 30 

vuoden ajalta 

Kaikki 

genret ovat  

kiinnostavia 

ID 3 33 Yhteiskuntatieteid

en maisteri 

Kenttäsuunnittelu 

2D-Pixelart 

Noin 20 

vuoden ajalta 

FPS, 

strategia, 

RPG, 

selviytymin

en 

ID 4 24 Maisteriopiskelija Ei Noin 20 

vuoden ajalta 

RPG, 

strategia 

 

Työpajaan osallistuneista henkilöistä kukaan ei tällä hetkellä tehnyt töitä pelikehityksen 

parissa, mutta kolmella heistä (ID1, ID2 ja ID3) oli pelikehittämisestä kokemusta. Eniten 

pelien suunnittelukokemusta oli henkilöillä ID2 ja ID3. Osallistujien mieluisimmat 
peligenret olivat rooli- ja strategiapelit. 

6.3.2 Tulokset 

Työpajan tulokset ovat työpajan aikana syntyneiden keskusteluiden pohjalta, sekä 
osallistujien täyttämien ideointilomakkeiden pohjalta. Työpajaan osallistuneet henkilöt 

kukin täyttivät oman ideointilomakkeen (Liite B). Heidän täyttämät ideointilomakkeet 
ovat nähtävissä anonymisoituna alla olevasta kuvasta (Kuva 4).  
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Kuva 4. Osallistujien täyttämät anonymisoidut ideointilomakkeet. Tehtävänä oli ideoida peli 

yliopistoon liittyen aiheeseen perehtymisen jälkeen. 

Työpajan tuloksina on huomioita ja ideoita keskustelun pohjalta, sekä 
ideointilomakkeiden pohjalta tehdyt taulukot yliopistoon liittyvistä ideoista. 

Keskustelumateriaalia oli noin 25 minuuttia ja ideointilomakkeita neljä kappaletta.  
Työpajan jälkeen osallistujille lähetetyssä palaute- ja jälkikyselyssä ei ilmennyt uusia 
ideoita. 

Osallistujien lomakkeeseen kirjaamat peli-ideat ovat koottuina taulukoihin 3–6. Osa 
taulukon soluista on tyhjiä, koska osallistuja ei kirjoittanut niihin mitään. Keskusteluiden 

ja ideoinnin pohjalta vain yksi osallistujista esitti pelille nimen. Pelin nimenä olisi ’Study 
Quest’ (ID1), joka ei suoraa käänny suomeksi (Taulukko 3). Vapaasti suomennettuna 
nimi tarkoittaa pitkää tai kunnianhimoista oppimisen matkaa. Muut eivät antaneet peli-

idealleen mitään nimeä. 
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Taulukko 3. Osallistujan (ID1) ideat yliopistopeliin liittyen. 

Pelin nimi: Study Quest 

Pelin idea: Aktivoida opiskelijoita 

Pelin tavoite: Kehittää omaa hahmoa opintojen edetessä 

Mistä peli alkaa: Opintojen alussa 

Pelihahmo: Oma avatar 

Pelin koukku: Opinnoissa edistymisestä saa kokemuspisteitä 

Peli genre: Roolipeli 

Inspiraation lähde: Yliopiston kartta 

Käyttäjäryhmä: Uudet opiskelijat 

Ajallinen käyttökonteksti: Koko opiskelun ajan 

Sosiaalinen käyttökonteksti: Kiltasysteemi ja ryhmien muodostus. Ryhmissä toimiessa saa 

enemmän kokemuspisteitä. 

Teknologinen 

käyttökonteksti: 
Mobiilialusta. AR-teknologia. 

Fyysinen käyttökonteksti: Yliopistolla ja erilaisissa opiskelijatapahtumissa. 

 

Pelin keskeisimmäksi ideaksi osallistujat (ID1, ID2) ehdottivat opiskelijoiden aktivoinnin 

(Taulukko 3–4), sekä tutustumisen yliopistoon ja kanssaopiskelijoihin (Taulukko 4–5, 
ID2, ID3). Yksi osallistuja (ID4) ehdotti, että kurssitehtävillä, päivittäisillä tehtävillä ja 

opinnoista suoriutumisella saisi pelin sisäistä valuuttaa, jota voisi käyttää pelissä 
etenemiseen (Taulukko 6). Tämä pelin sisällä eteneminen mahdollistaisi ryhmäsisä l lön 
pelaamisen, joka vaatii tehtävien ja opintojen kautta tapahtuvaa hahmokehitystä (ID4). 

Taulukko 4. Osallistujan (ID2) ideat yliopistopeliin liittyen. 

Pelin nimi: - 

Pelin idea: Tutustua yliopistoon ja toisiin opiskelijoihin 

Pelin tavoite: Aktivoida pelaajia yhteistoimintaan 

Mistä peli alkaa: Kun aloittaa opiskelijana yliopistolla 

Pelihahmo: - 

Pelin koukku: Kerätä yksin ja ryhmässä kokemuspisteitä, joilla pelin sisällä ja 

ulkopuolella saa jotain. 

Peli genre: - 

Inspiraation lähde: Fuksi passi 

Käyttäjäryhmä: Uudet opiskelijat ja aktivointia tarvitsevat henkilöt 

Ajallinen käyttökonteksti:  

Sosiaalinen käyttökonteksti: Opintojen edistäminen yhteistoiminnalla 

Teknologinen käyttökonteksti : Oma puhelin, yliopiston Wi-Fi ja sensoriverkko 

Fyysinen käyttökonteksti:  
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Peli-ideoiden tavoitteina on aktivoida opiskelijoita yhteistoimintaa (Taulukko 3–4, ID1, 
ID2). Yksi osallistujista (ID3) ehdotti pelin tavoitteeksi opiskelijoiden perehdytyksen 
yliopiston tiloihin samalla tutustuen kanssaopiskelijoihin viihdyttävällä tavalla (Taulukko 

5). Yhden osallistujan (ID4) pelin tavoitteessa esitettiin oman ajan käyttäminen hahmon 
kehittämiseen, jotta pelaaja voi yhdessä kavereiden kanssa tehdä ryhmänä asioita pelin 

sisällä (Taulukko 6). 

Taulukko 5. Osallistujan (ID3) ideat yliopistopeliin liittyen. 

Pelin nimi: - 

Pelin idea: Seikkailu metapeli + minipelejä 

Pelin tavoite: Tilaperehdytys, tutustuminen muihin ja viihdyttää 

Mistä peli alkaa: - 

Pelihahmo: Abstrakti 

Pelin koukku: Haalarimerkkejä, lounaita ja kokemuspisteitä yksin ja yhdessä 

Peli genre: AR-seikkailu 

Inspiraation lähde: - 

Käyttäjäryhmä: Aloittavat ja nykyiset opiskelijat 

Ajallinen käyttökonteksti: - 

Sosiaalinen käyttökonteksti: Soolo-metapeli 

Teknologinen käyttökonteksti : Mobiilialusta 

Fyysinen käyttökonteksti: Yliopistolla ja erilaisissa opiskelijatapahtumissa. 

 

Pelin alkutilanteena osallistujat kertoivat, että peli voisi alkaa opintojen alussa (ID1, ID2, 

ID3, ID4). Pelistä riippuen sitä voisi pelata myös vanhat opiskelijat (Taulukko 5–6, ID3, 
ID4). Tapahtumissa käymisestä, opintojen etenemisestä ja kursseja suorittamalla pelaajat 
saavat kokemuspisteitä ja voivat edetä pelissä (ID1, ID3, ID4). 

Pelihahmoiksi ehdotettiin Sci-Fi-, fantasia- ja yliopistoteemaisia (Taulukko 6, ID4), omaa 
avataria (Taulukko 3, ID1), sekä abstraktia (Taulukko 4, ID2). Yksi osallistuja (ID2) 

nostaa esille huomion hahmojen käyttämisestä ja teemoista. Pelissä ei välttämättä 
tarvitsisi olla kummoisia hahmoja, varsinkin, kun opiskelijoille suunnitellussa opintoihin 
liittyvässä pelissä esimerkiksi fantasia teema ei välttämättä toimi, koska kaikki eivät 

sellaisesta teemasta tykkää. Osallistuja (ID2) pohti myös, että ovatko hahmot edes 
ollenkaan tarpeellisia. Hän (ID2) perusteli tätä sillä, että pelikehityksessä pääsee 

halvemmalla, koska ei tarvitse tehdä niin paljoa graafista työtä. 
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Taulukko 6. Osallistujan (ID4) ideat yliopistopeliin liittyen. 

Pelin nimi: - 

Pelin idea: Opiskeluun liittyvät tavoitteet ja niiden suorittaminen antaa pelin sisäistä 

valuuttaa, jota voi käyttää hahmon kehitykseen. Päivittäisiä tehtäviä (daily 

quests). Ryhmissä raideja ja bosseja. 

Pelin tavoite: Vahvistaa hahmoa omalla ajalla, sitten muiden opiskelijoiden kanssa 

tiimissä päihittää dungeoneja tai bosseja. 

Mistä peli alkaa: - 

Pelihahmo: Pelihahmon design on vapaa. Scifi-, fantasia- ja yliopistoteema. 

Pelin koukku: Pelissä voi omalla ajalla kehittyä opiskelemalla, tiimityöskentelyä auttaa ja 

palkitsee. 

Peli genre: Massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli 

Inspiraation lähde: Old-school RuneScape, yleisesti mmorpg-pelit 

Käyttäjäryhmä: Aloittavat ja vanhat opiskelijat 

Ajallinen 

käyttökonteksti: 
Koko opiskelun ajan 

Sosiaalinen 

käyttökonteksti: 

Moninpeli osioon tarvitaan yhteistyötä. Yksinpeli keskittyy opiskeluun ja 

moninpeliosaan valmistautumiseen. Yksin- ja moninpeli yhdistyvät, koska 

kaverit varmistelevat, että olet opiskellut, jotta olet valmis osallistumaan 

bossiin ja raidiin.  

Teknologinen 

käyttökonteksti: 

Mobiililaitteet. Kannattaa keskittyä mahdollisimman laajaan ja 

helppokäyttöiseen. Käytännössä kaikilta löytyy älypuhelin tai muu vastaava 

laite. 

Fyysinen 

käyttökonteksti: 

Omaa hahmoa voi kehittää yksin missä vain. Yksikään kehitys tapahtuu 

tehtäviä suorittamalla. Ryhmätoiminta edellyttää fyysistä kokoontumista 

esimerkiksi yliopistolla. Ryhmätyön kaltaisesta opiskelusta voisi saada 

enemmän kokemuspisteitä. 

 

Peli-idean koukuttaviksi asioiksi keskustelussa nousi ulkoiset palkinnot kuten 

haalarimerkit ja lounasliput, etenemisen tunne pelissä, sekä yksin- ja toisten kanssa 
yhdessä tekeminen (ID1, ID2, ID3, ID4).  

Pelin genreiksi ehdolle nousivat seikkailu (Taulukko 4, ID2), ongelmanratka isu 

(Taulukko 5, ID3), roolipeli (Taulukko 3, ID1) sekä massiivinen monen pelaajan 
verkkoroolipeli (Taulukko 6, ID4). Yksi osallistujista (ID3) perusteli oman idean 

genrevalintana olleen, se, että ongelmanratkaisupelit ovat hyvä tapa tutustua toisiin 
opiskelijoihin. Opiskelijat joutuvat tällöin kommunikoimaan ja tekemään yhdessä 
päätöksiä. 

Inspiraation lähteinä ideoille oli muutamia. Fuksisuunnistuksessa ja -passissa olevia 
kohtia voisi käyttää pelissä inspiraation lähteenä (Taulukko 3 ja 6, ID1, ID4). Näiden 

lisäksi inspiraation lähteinä olivat massiiviset monen pelaajan verkkoroolipelit (Taulukko 
6, ID4) ja yliopiston kartta (Taulukko 3, ID1). 

Peli-ideoiden käyttäjäryhmiksi kaikilla nousivat aloittavat opiskelijat (Taulukko 3–6). 

Näiden lisäksi sopivia käyttäjiä pelille olivat nykyiset ja vanhat opiskelijat (Taulukko 5–
6, ID3, ID4), sekä aktivointia tarvitsevat opiskelijat (Taulukko 4, ID2).  
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Lomakepohjassa oli omat kohtansa myös eri käyttökonteksteihin liittyen, koska halutt iin 
saada osallistujat pohtimaan esimerkiksi, millaisissa fyysisissä, sosiaalisissa ja teknisissä 
konteksteissa pelejä voisi pelata. Lomakkeessa oli myös harmaalla sävyllä taustalaatikko, 

jossa luki ”Ajallinen käyttökonteksti”, johon osallistuja olisi voinut mainita, millo in 
ajattelisi, että peliä voisi pelata. Kaksi osallistujaa (ID1, ID4) mainitsivat ajalliseks i 

käyttökontekstiksi koko opintojen ajan (Taulukko 3 ja 6). Toiset eivät olleet kirjanneet 
tähän kohtaan mitään. Ajallista kontekstia tulee kuitenkin esille fyysisen kontekstin 
yhteydessä, jossa osallistujat (ID1, ID4) pohtivat, mihin päivään ja aikaan olisi vaikutusta 

sillä meneekö yliopistolle pelaamaan peliä. 

Sosiaalisessa käyttökontekstissa nousi esille useita ideoita. Ensinnäkin kaikkien mielestä 

ainejärjestöt eli killat voitaisiin ottaa peliin mukaan. Yliopiston, ainejärjestöjen ja 
opiskelijoiden järjestämiin tapahtumiin osallistumisesta voisi pelissä saada 
kokemuspisteitä, fyysisiä ja virtuaalisia merkkejä (Taulukko 3–5, ID1, ID2, ID3). Pelissä 

voisi opiskelumotivaatiota lisätä muodostamalla oman opiskelupiirin, jossa opiskelijat 
puhaltavat yhteen hiileen (Taulukko 4, ID2). Pelaajat voisivat järjestää omia tapahtumia 

mihin toiset voivat osallistua ja saada sitä kautta pisteitä (ID1). Pelissä voisi olla 
yksinpeliosio, jossa omaa hahmoa voisi kehittää esimerkiksi tekemällä tehtäviä ja 
lukemalla kurssimateriaaleja (Taulukko 6, ID4). Moninpelissä hyötyy tästä yksinpelissä 

tehdystä kehityksestä (Taulukko 6, ID2, ID3, ID4). Pelissä voisi olla järjestettynä 
ryhmäkilpailuja, joissa on konkreettisia palkintoja. Ainejärjestöt voisivat olla mukana 

palkitsemisessa haalarimerkeillä tai ihan opiskelijaravintoloihin ilmaisia lounaita, jos on 
pärjää kilpailussa tarpeeksi hyvin (Taulukko 5, ID1, ID3).  

Teknologiseen käyttökontekstissa yksi osallistuja (ID1) nostaa esille, että yliopiston 3D-

mallinnettua karttaa voisi käyttää hyödyksi pelissä (Taulukko 3). Interaktiivisesta kartasta 
voisi näkyä kaikki yliopistolla olevat tapahtumat, saada niistä lisätietoa ja nähdä missä 

luennot sijaitsevat. Tällaisessa pelissä voisi olla myös tehtäväloki, josta näet tulevat 
luennot ja tapahtumat (ID1). 

Perehdyttämisessä ja ympäristöön tutustumisessa voisi käyttää Bluetooth majakoita tai 

QR-koodeja, jolla aktivoitaisiin opiskelijoita liikkumaan kampuksella ja osallistumaan 
tapahtumiin (Taulukko 5, ID3). Paikkojen löytämisen yhteydessä voisi saada lisätietoa 

paikasta, sekä saada virtuaalisia pisteitä, joita voi tulevaisuudessa käyttää johonkin kuten 
ilmaiseen lounaaseen. (ID3). 

Fyysinen käyttökontekstiksi peli-ideoissa nostettiin esille yliopiston ympäristö, 

opiskelijoille järjestetyt tapahtumat ja luentosalit. Aamun tai perjantai iltapäivän 
luentoihin osallistumisesta voisi saada pelissä enemmän pisteitä (ID1, ID4). Kampuksella 

suunnistukseen liittyvässä pelissä opiskelijoilla ei välttämättä kiinnosta lähteä tutkimaa 
kaikkia Oulun yliopiston kampusalueita tai toiselta kampukselta Linnanmaalle AR-
suunnistuksen varjolla (ID3). 

Kaksi osallistujaa (ID2, ID3) nostivat esille mielenkiintoisen huomion, mikäli luento ihin 
osallistumisesta saisi pelissä pisteitä QR-koodien kautta. He miettivät, että miten 

opettavan henkilön voisi saisi tähän mukaan. Heillä ei välttämättä ole kiinnostusta 
tällaiseen. Vaikka QR-koodin esille laittaminen ei ole kovin iso asia. Opettaja kuitenkin 
joutuisi tekemään jotain tämän toteutumisen eteen ja varmistamaan, että QR-koodi ja 

luento vastaavat toisiaan (ID2, ID3).  

Kaikki työpajaan osallistuneet pitivät tärkeänä antaa opiskelijoille mahdollisuuks ia 

tutustua toisiin opiskelijoihin, mutta ettei heitä kuitenkaan pakotettaisi tähän eli 
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pidettäisiin osallistuminen vapaaehtoisena. Muita ideoihin liittyviä huomioita olivat 
seuraavat asiat. 

Opiskelijamotivaation kasvattaminen voi olla haastavaa, mutta sitä edesauttaa opiskelijan 

oma aktiivisuus osallistua ja mahdollisuus keskustella toisten opiskelijoiden kanssa 
asioista (ID1, ID2, ID3). Tärkeänä kysymyksenä tämänlaisessa pelissä on miettiä, että 

mitä ihmiset loppujen lopuksi tekevät pelissä saaduilla pisteillä (ID3). Niillä voisi saada 
esimerkiksi haalarimerkkejä, tai jotain muuta vastaavaa mitä tapahtumistakin yleensä saa 
(ID1).  

Yliopistoympäristöön kehitetty peli voi olla kallis toteuttaa (ID2). Yksi osallistuj ista 
(ID3) kuitenkin nosti esille, että pelin kehitys tulee halvemmaksi kuin palkkioiden 

jakaminen opiskelijoille. Palkkioista kuten haalarimerkeistä tai ilmaisista lounaista kertyy 
iso summa siinä vaiheessa, kun kaikki yliopiston opiskelijat alkavat peliä pelaamaan 
(ID3). 
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7. Peli-ideat ja konseptit 

Tässä luvussa esitellään tutkielman teon aikana tuotetut peli-ideat ja konseptit yliopistoon 

liittyen. Nämä on johdettu kirjallisuuskatsauksen sekä empiirisen tutkimuksen pohjalta. 
Aluksi esitellään erilaisia peli-ideoita ja sen jälkeen kaksi pelikonseptia, joiden 
käyttökontekstia ja pelin tarinaa on pohdittu tarkemmin. 

7.1 Peli-ideat 

Tutkimuksen pohjalta tuotin erilaisia peli-ideoita, jotka soveltuisivat yliopiston 

kampusympäristöön. Kampukselle voisi hyvin sopia esimerkiksi suunnistustyypp inen 

peli. Myös sovellus, jossa olisi erilaisia minipelejä, kuten pulmanratkaisuja ja tietovisoja 

voisi toimi hyvin. Yliopistoympäristöön voisi sopia myös sovellus, jossa olisi opintoihin 

liittyvä peli esimerkiksi opintojen aloituksesta opintojen loppuun saakka. 

7.1.1 Suunnistuspeli 

Yliopiston kampusympäristössä olisi hyvä mahdollisuus pelata suunnistuspeliä. Pelaajille 

esitetään tehtäviä, joissa heidän täytyy etsiä kohteita vihjeiden tai kartan perusteella. 

Pelaajat saavat kohteita löytäessä lisää tietoa paikoista, joissa he liikkuvat. Tällaisessa 

pelissä hyödynnettäisiin kohdepisteitä, joita aktivoitaisiin käyttämällä esimerkiksi GPS-

tekniikkaa tai lukemalla QR-koodeja mobiililaitteen kameralla. 

Kampusympäristössä liikkuessa pelaajan apuna voisi käyttää yliopiston 3D-mallinnuksen 

pohjalta tehtyä interaktiivista karttaa. Tätä karttaa voitaisiin käyttää GPS- ja AR-

tekniikan avulla yliopistolla suunnistamiseen, jolloin pelaajalle esitettäisiin esimerk iks i 
reaaliajassa päivittyvä reitti ja suuntanuoli, joka ohjaa hänet määränpäähän.  

7.1.2 Pulmanratkaisu- ja tietokilpailupelit 

Uusien opiskelijoiden orientaation tukemisessa voisi olla yllä mainittu suunnistuspe li, 

mutta se voisi myös olla vain yksi pelin sisällä olevista minipeleistä. Pelin sisällä voisi 

olla muita minipelejä kuten pulmanratkaisupeli tai tietokilpailu, joissa opiskelijat 

pääsevät yksin tai ryhmissä miettimään ratkaisuja. Ryhmissä tehdyssä 
pulmanratkomisessa etuna on se, että opiskelijat pääsevät samalla tutustumaan toisiinsa.  

Tällaisessa pelissä mukana voisivat olla aine- ja harrastejärjestöt, jotka voivat tuoda pelin 

sisälle lisää sisältöä heidän omista näkökulmista. Pelin tehtävien tekemisestä ja 

järjestöjen organisoimiin tapahtumiin osallistumisesta saadaan pelin sisällä 

kunniamerkkejä ja pisteitä, joita voidaan käyttää pieniin palkintoihin kuten 
haalarimerkkeihin. 

7.1.3 Opintoihin liittyvä peli 

Pelkästä opiskelijaorientaatiosta pidemmälle kehitettynä peli olisi opintojen ajan 

pelattava peli, jossa orientaation lisäksi otetaan myös huomioon koko opiskelun kaari. 

Esimerkiksi opintokurssien vetäjät pystyvät järjestämään kursseihin osallistuvil le 

tietovisan, jossa menestyessä opiskelijat saavat pisteitä, joita voisi myöhemmin käyttää 



42 

 

pieniin palkintoihin. Tällaisessa pelissä opintokurssien vetäjät saavat myös tietoa, miten 

hyvin opiskelijat tietävät kurssilla esille nousseet asiat. Tämän tiedon pohjalta vetäjät 

voivat tarpeen tullen tehdä muutoksia opetukseen. 

Opintoihin liittyvän pelin sisällä olisi kuitenkin hyvä olla enemmän motivaat iota 

nostattavia asioita kuin pelkästään pisteet, palkinnot ja kunniamerkit, joka antaisi 
opiskelijoille syyn pelata peliä. 

7.2 Pelikonsepti 1: Heroic Campus 

Ensimmäinen pelikonsepti suunniteltiin kesällä 2022 Oulun yliopiston INTERACT-

tutkimusryhmässä tapahtuneen työharjoittelun puitteissa kirjallisuuskatsauksen pohjalta. 

Tutkimuksen teon aikana ei ilmennyt mitään vastaavaa olemassa olevaa peliä. Tässä 

pelikonseptissa yhdistyisi kahden eri pelien ideat eli inspiraation lähteenä olivat: Campus 

Knights ja Pokémon GO. 

Aikaisemmin Oulun yliopistolla on ollut kirjallisuuskatsauksessa mainittu Campus 

Knights -peli (Alavesa et al., 2016), jossa opiskelijat tekivät tehtäviä, keräsivät tavaroita 

ja yhdessä taistelivat isoja vihollisia vastaan älypuhelinten ja julkisten älynäyttöjen 

välityksellä. Toinen tähän konseptiin liittyvä peli on Pokémon GO (Niantic, 2022), jossa 

oma fyysinen sijainti sekä pelimaailma yhdistyvät. Pokémon GO -pelissä AR-teknologian 

avulla voidaan tuoda pelin hahmoja virtuaalisesta maailmasta fyysisiin ympäristö ihin 

älypuhelimen kameran välityksellä. 

7.2.1 Pelin tarkoitus 

Tämä mobiilialustalla oleva moninpeli on Oulun yliopiston kampusympäristöä 

hyödyntävä AR-peli, jossa pelaajat tutkivat ympäristöä, tekevät tehtäviä yksin tai 
ryhmissä, keräävät esineitä, kehittävät hahmojansa sekä taistelevat yhdessä vastustajia 

vastaan. Oulun yliopistolla olemassa olevat ainejärjestöt eli killat voisivat olla pelissä 
mukana ja toimia yhteisöinä pelaajille. Pelin erikoinen piirre on se, että se voisi toimia 
siltana saada pelaajat (etenkin uudet opiskelijat) tutustumaan toisiinsa sosiaalisen 

kanssakäymisen myötä. Tarkoituksena on siis luoda peli, jota pelaamalla voitaisiin saada 
pelaajat tutustumaan koko kampukseen, toimimaan yhdessä ja sosialisoimaan toistensa 

kanssa, samalla myös kunnioittaen vapautta tehdä asioita yksin ja omalla tahdilla, sekä 
luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Peli voisi tarjota väylän tutustua toisiin, jonka kautta voi saada vertaistukea 

yliopistoelämän aikana. Viime vuosina koronan takia etätyöskentely ja -opiskelu ovat 
eristäneet varsinkin uusia opiskelijoita, koska koronarajoitusten vuoksi eivät ole päässeet 

tutustumaan kanssaopiskelijoihin.  

7.2.2 Käyttökonteksti ja käyttäjäryhmät 

Pääasiallinen kohderyhmä olisi aikuiset opiskelijat, jotka opiskelevat varsinkin Oulun 

yliopistolla. Toisaalta myös yliopiston henkilökunta ja siellä käyvät ihmiset voisivat 
pelata peliä. Peli ei sinänsä ole rajoitettuna Oulun yliopistoon, vaan sitä voisi käyttää 

muuallakin, kunhan GPS-paikannus on mahdollista. 
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Sosiaalisena aspektina tässä pelissä on kanssakäyminen toisten pelaajien kanssa ja 
vaihtoehto tehdä yhdessä pelin sisällä asioita, mikäli näin haluaa. Pelissä voisi olla 
massiivisista roolipeleistä tuttu Looking for Group (suom. etsitään ryhmää) tapainen 

mekaniikka, jonka avulla voidaan tuoda halukkaita pelaajia yhteen, jos he haluavat tehdä 
jotain ryhmässä. Teknillisesti käyttäjällä ei tarvitse muuta olla kuin älypuhelin, tai kenties 

jopa tabletti voisi toimia. Käyttäjän täytyy olla fyysisesti yliopistolla, jos pelin sisällä 
olevia asioita haluaa edistää. Tosin, kanssapelaajien kanssa voisi pystyä 
kommunikoimaan myös pelin sisäisesti. 

Mobiililaitteiden GPS mahdollistaa sen, että pelissä voisi tapahtua pop-up-tapahtumia eri 
paikoissa ympäri kampusaluetta, joka kannustaisi käyttäjiä liikkumaan kampuksella. GPS 

paikannus mahdollistaa salaisuuksien piilottamisen ympäröivään ympäristöön, joka myös 
kannustaa käyttäjiä tutkimaan kampusaluetta mahdollisten piilotettujen salaisuuks ien 
löytämiseksi. 

7.2.3 Pelin idea ja tarina 

Pelin idea on samankaltainen kuin fantasia roolipeleissä yleensä on. Pelaaja aloittaa pelin 

tyhjän päältä ja tekee erilaisia tehtäviä kehittyäkseen, kunnes hän ja hänen ystävänsä ovat 

tarpeeksi vahvoja päihittämään pahan arkkivihollisen, joka haluaa valloittaa tai tuhota 

maailman. Tämän pelin ideassa tämä kuitenkin tapahtuisi pienemmässä mittakaavassa 

yliopiston kampuksella. Pelin tavoitteena siis on osallistua yliopiston suojelemiseen 
pahalta professorilta, joka haluaa alistaa kaikki opiskelijat ja opettajat valtansa alle. 

Paha professori on kutsunut olentoja toisista maailmoista saadakseen ehdottoman 

ylivallan määrätä kaiken, mitä yliopistolla tapahtuu. Pelaajat työskentelevät yhdessä 

poistaakseen tämän ilmenevän uhan ennen kuin on liian myöhäistä. Pelaajat kehittävät 

hahmojaan, etsivät tietoa ja salaisuuksia ympäri kampusaluetta, luovat ystävyyssuhte ita 

ja työskentelevät yhdessä isompien vihollisten kukoistamiseksi. Pelaajat voivat liittyä 

suurempiin organisaatioihin, joiden kanssa voidaan suorittaa laajempia tehtäviä, joista 

hyötyvät koko organisaatio. Lopulta kun pelaajat tuntevat itsensä tarpeeksi vahvoiksi, he 

voivat yhdistää voimansa kukistaakseen pahan professorin ja tehdäkseen hänen uhastansa 

lopun. 

Pelaajien luomat hahmot voidaan luokitella erilaisiin rooleihin kuten fantasia 

roolipeleissä yleensä on tapana. Näitä rooleja ovat tukiroolit, vahinkoa aiheuttavat roolit 

ja toisia suojaavat roolit. Itse pelihahmojen ulkoasu voisi olla humoristinen ja jopa 

jokseenkin kliseinen.   

Pelin alussa käyttäjää opastetaan käyttöliittymän käyttöön ja peliin liittyvistä asioista 

tutoriaalin merkeissä sitä mukaa kun ne ensimmäistä kertaa tulevat vastaan. Pelaajan 

hahmon luonnin yhteydessä pelaaja valitsee ulkonäön lisäksi hahmoluokan, jolla haluaa 

peliä pelata. Tämän hahmoluokan valinta liittyy myös roolin, jonka hahmosi täyttää 

ryhmässä. 

Sijaintina pelissä käytetään Oulun yliopiston kampuksen aluetta. Peli sijoittuis i 

nykyaikaan, mutta siinä voisi olla elementtejä fantasiamaailmoista ja eri ajanjaksoilta 

kuten keskiajalta. Peli voitaisiin kuitenkin tehdä myös ilman näitä elementtejä, mutta 

niiden pitäisi olla sellaisia joihin pelaajat voisivat samaistua. Tällaisia elementtejä voisi 
olla esimerkiksi asioita Kalevalasta tai pop-kulttuurista.  
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7.3 Pelikonsepti 2: Study Quest 

Työpajassa osallistujat ideoivat yliopistoon ja opiskeluelämään liittyvää peliä. 

Ohjeistuksena annettiin, että kyseisen pelin avulla opiskelijat voisivat perehtyä 

opiskeluasioihin ja yliopiston tiloihin helpolla ja mielenkiintoisella tavalla sekä tutustua 

heidän kanssaopiskelijoihinsa. Pelin tavoitteena olisi, että peli voisi toimia 

perehdyttäjänä, viihdyttäjänä ja opiskelumotivaation kasvattajana. Työpajassa mietityt 

ideat eivät ole yhtä pitkälle mietittyjä kuin ensimmäisenä esitetty konsepti rajallisen ajan 

vuoksi. Tässä osiossa esitetään konsepti heidän ideoiden pohjalta.  

7.3.1 Pelin tarkoitus 

Tämä mobiilialustalle suunniteltu AR-teknologiaa hyödyntävä peli on ideoitu Oulun 

yliopistoa varten. Tämän mobiilialustalle soveltuvan pelin tarkoituksena on auttaa uusia 

opiskelijoita tutustumaan yliopistokampukseen, kanssaopiskelijoihin, yliopisto l la 

opiskelemiseen, sekä aktivoida nykyisiä opiskelijoita osallistumaan yhteistoimintaan. 

Opiskelijat voivat yksin tai toisten opiskelijoiden kanssa yhdessä tehdä pelin sisällä olevia 

asioita ja tehtäviä.  

Pelin tarkoituksena on myös tarjota aine- ja harrastejärjestöille tilaisuus luoda 

opiskelijoille pelin sisällä sisältöä, jonka kautta he voivat edistää omaa näkyvyyttä 

yliopistolla. Opintokursseja opettavat henkilöt voivat myös hyödyntää tätä peliä 

tekemällä sen kautta kursseille soveltuvaa sisältöä, jonka kautta voidaan opettaa ja 
tarkastaa kuinka hyvin opiskelijat ovat oppineet. 

7.3.2 Käyttökontekstit ja käyttäjäryhmät 

Ajalliselta käyttökontekstiltaan peliä voidaan pelata koko opiskeluajan eli he aloittavat 

pelin pelaamisen uusina opiskelijoina ja voivat jatkaa sen pelaamista, kunnes he haluavat 

lopettaa sen pelaamisen. Teknologiselta käyttökontekstiltaan peli olisi AR-teknologiaa 

hyödyntävä, mutta siinä voitaisiin käyttää QR-koodeja tai muita vastaavia tekniiko ita, 

jotka mahdollistavat ympäristön omatoimisen tutkimisen. Esimerkiksi kiltojen tai toisten 

opiskelijoiden järjestämissä tapahtumissa voisi olla piilotettuja objekteja, jotka ovat 

ainoastaan näkyvissä AR-tekniikan kautta. GPS-tekniikan ja PoI-pisteitä hyödyntämällä 

yliopiston 3D-kartta voisi toimia pelissä interaktiivisena karttana ja navigaatiotyökaluna, 

jossa on PoI-pisteitä. Opiskelijat ja muut tahot voivat laittaa omia merkintöjä ja 

kommentteja, joita toiset käyttävät voivat lukea ja kommentoida. Esimerkiksi ravinto lat 

pystyisivät esittämään päivän ruokalistan, joka näkyisi, kun käyttäjä koskettaa ravinto lan 

PoI-pistettä. Mikäli pelissä saisi pisteitä luennoille osallistumisesta, niin, se vaatisi 

kurssia opettavaa henkilöä varmistamaan, että luennolle osallistumisesta saa pelin sisällä 
pisteitä. 

Sosiaalisen käyttökontekstissa peliä voidaan pelata joko yksin tai yhdessä toisten 

pelaajien kanssa. Yliopistolla olevat aine- ja harrastejärjestöt olisivat pelissä mukana 

tuomassa yhteisöllisyyttä peliin kiltatoiminnan kautta. Järjestöt voisivat toimia katto-

organisaationa, johon pelaajat voivat liittyä omien ryhmiensä lisäksi. Tapahtumiin 

osallistumisesta pelaajat saavat pelin sisällä pisteitä ja kunniamerkkejä. Pelissä pelaajat 

voivat muodostaa yhdessä opiskelupiirejä, joiden tarkoituksena on kannustaa heitä 
tekemään yhteistyötä. 
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Opintokurssien opettajat voisivat olla mukana luomassa opetukseen pulmanratkonta- tai 

tietovisatehtäviä, joiden kautta he voivat tuoda kurssien opetussisältöä peliin. Näiden 

vastausten perusteella opettavat henkilöt näkisivät millä tasolla opiskelijat ovat ja voisivat 
tehdä tarpeen tullen muutoksia opetukseen. 

7.3.3 Pelin idea ja tarina 

Pelin tarinassa pelaaja on vasta aloittanut opiskelija, joka haluaa tutustua yliopistoon ja 

luoda uusia ystävyyssuhteita. Pelin alussa pelaajille esitellään lyhyt, mutta kattava esittely 

pelin sisältämistä ominaisuuksista, käyttöliittymästä sekä ohjataan heitä pelin 

aloittamisessa. Ensimmäiseksi pelaaja valitsee itselleen sopivan avatarin, joka on myös 

toisten pelaajien nähtävissä. Tämän jälkeen pelaajille esitellään mitä he voivat pelin 

sisällä tehdä, sekä ohjataan heitä aluksi tutustumaan yliopiston ympäristöön.  

Ensimmäisinä tehtävinä voisi esimerkiksi olla, että heitä pyydetään käymään tietyssä osaa 

yliopistoa etsimässä QR-koodin tai AR-toiminnon avulla tietty sijainti, josta he saavat 
pisteitä ja lisätietoa paikasta missä he sijaitsevat. 

Pelaajat voivat pelin sisällä saada pisteitä mm. järjestettyihin tapahtumiin 

osallistumisesta, päivittäisistä tai viikoittaisista tehtävistä, yliopiston kampuksen 

tutkimisesta ja opintojen etenemisestä. Pelin edetessä opiskelijat voivat käyttää 

keräämiään pisteitä vaihtamalla näitä pienimuotoisiin palkintoihin kuten 

haalarimerkkeihin. Tässä pelissä ei ole oikeastaan mitään loppua, mutta sen tarkoituksena 

on antaa opiskelijoille motivaatiota ja auttaa heitä sitoutumaan opintoihin sekä luomaan 
sosiaalisia kontakteja.  
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8. Löydökset ja pohdinta 

Tutkielman tavoitteena oli tutkia, miten kampusympäristöä voisi hyödyntää pelissä tai 

pelillistetyssä sovelluksessa ja miten pelillisyyden avulla voisi tukea ja motivo ida 

opiskelijoita yliopistoelämänsä aikana. Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin 

sekä pohditaan tulosten rajoituksia ja merkitystä. 

8.1 Vastaus tutkimuskysymykseen 1 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksenä on selvittää, millaisia pelejä tai pelillisiä sovelluks ia 
kampusympäristöön tulisi suunnitella. Tämä tutkimuskysymys jaettiin kahteen 

alakysymykseen: 

1.1. Millaisia ominaisuuksia kampusympäristöön tarkoitetuissa peleissä tai sovelluks issa 
tulisi olla? 

1.2. Millaisille peleille voisi olla tarvetta kampusympäristössä? 

Näihin tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia kirjallisuuskatsauksen ja empiir isen 

tutkimuksen avulla. Kirjallisuuskatsauksessa esille nousseita asioita pelin tai pelillistetyn 
sovelluksen kehitykseen olivat seuraavia. Tärkeänä asiana on huolehtia, että kehitetty 
sovellus on tarkkaan suunniteltu sekä se on ympäristöön ja kontekstiin sopiva (Alsawaier 

2018; Legaki & Hamari, 2020). Huolellisesti suunnitellulla pelillistetyllä sovelluksella on 
positiivinen vaikutus, kun taas huonosti suunniteltuna sovellus voi vaikuttaa negatiivises t i 

sen käyttäjään (Hamari et al., 2014). Käyttäjille personoidut sovellukset ovat 
tehokkaampia motivoimaan, kuin sovellukset, joissa heidän taipumuksia ei ole otettu 
huomioon (Rodrigues et al., 2021). Tulevien käyttäjien kohderyhmän luonteiden 

tutkimisella (Smiderle et al., 2020), sekä heidät asettamalla käyttäjätyyppeihin voidaan 
suunnitella heille parhaiten soveltua pelielementtejä ja -mekaniikkoja (Marczewski, 

2015; Tondello et al., 2016). Pelisuunnittelu ja pelisuunnitteluheuristiikat ovat 
suositeltavia käyttää pelillistettyä sovellusta tehdessä, jolloin sovelluksen mekaniikat 
otetaan huomioon jo kehityksen alkuvaiheissa ja sovelluksesta saadaan tehtyä 

mahdollisimman laadukas ja motivoiva käyttää (Pinelle et al., 2008; Gallego-Durán et al., 
2019; Tondello et al., 2019a).  

Pelien ja sovelluksien tulisi ensinnäkin olla sellaisia, joissa virheiden tekeminen ei ole 
vakavaa, varsinkin, jos kyseessä on oppimiseen liittyvä peli tai sovellus (Plass et al., 
2015). Tämä kannustaa oppijoita tutkimaan, ottamaan riskejä ja kokeilemaan uusia 

asioita. Onnistuneimmat opetuksessa käytetyt pelit sisälsivät mahdollisuuden 
epäonnistua, nopean palautteen, tarinallisuuden ja etenemisen tunteen (Stott & 

Neustaedter, 2013). Tämän lisäksi pelaajia tulisi yrittää motivoida sisäisesti motivoivil la 
menetelmillä, sen sijaan, että niissä käytettäisiin pelkästään ulkoisesti motivo ivia 
menetelmiä (Landers & Bauer, 2015). Toisin sanoen, palkkioiden ja palkintojen lisäksi 

pelin tulisi saada pelaajaa pelaamaan ilman ulkoista pakotetta, tuntemaan sopivaa 
haastetta, kokea peliin uppoutumista, sekä yhteyttä peliin ja yhteisöön. Ulkoisen 

motivaation menetelmät ovat kuitenkin helppoja toteuttaa sisäisesti motivoivi in 
menetelmiin verrattuna (Gallego-Durán et al., 2019). 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella opiskelijan opetuksessa, orientaatiossa ja ympäristöön 

tutustumisessa voisi käyttää positiivisin tuloksin QR-koodeja, Bluetooth-majako ita, 
kohdepisteitä ja AR-tekniikkaa (Fitz-Walter et al., 2011; Huang et al., 2016. ; Qiaoqiao, 

2018; Somerkoski et al., 2022). Tällaisen tekniikan hyödyntämisessä esimerk iks i 
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ympäristön esittelyssä ja siitä oppimisessa ei tarvitse olla erillistä ohjaajaa. Käyttäjät 
voivat omatoimisesti tutustua heidän ympäristöönsä. Ympäristöön tutustumisessa ja 
oppimisessa AR-järjestelmän kautta oli käyttäjille positiivisia vaikutuksia heidän 

kokemiin kokemuksiin ja tunteisiin (Huang et al., 2016). 

Kyselytutkimuksessa enemmistö vastaajista (65,5%) kannattivat tavanomaista 

mobiililaitteelle soveltuvaa sovellusta, mikäli sellainen yliopistoympäristöön 
kehitettäisiin. Vastaajilla (41,4%) oli myös kiinnostusta AR-tekniikkaa hyödyntävään 
sovellukseen, sekä VR-tekniikkaan perustuvaan (37,9%). Tässä kuitenkin on 

huomioitava se, että yksikään vastaajista ei käyttänyt VR-laseja pelaamiseen. Vapaissa 
vastauksissa esitettiin kiinnostusta QR-koodien ja AR-maskottien etsimiseen erilais ista 

tapahtumista. Tämän lisäksi heitä kiinnosti seikkailu-, pulmanratkonta- ja 
tietokilpailupelit. Yliopistoympäristöön soveltuva sovellus olisi tämän perusteella 
mieluiten oltava tavanomainen mobiilisovellus, joka voisi hyödyntää QR-koodeja ja AR-

tekniikkaa. Pelin toivottiin olevan yksinpeli, tai kaverin kanssa pelattava. 
Ryhmäpelaaminen sai kaikista heikoimman (23,5%) kannatuksen. 

Kyselytutkimukseen vastaajat esittivät kiinnostusta vapaaehtoiseen pelillistettyyn 
sovellukseen, kun kyseessä oli opiskelemiseen liittyvät asiat (79,4%) ja Oulun yliopistoon 
tutustuminen (64,7%). Sovelluksen sisällöstä kysyttäessä, heitä eniten kiinnos t i 

luokkahuoneiden löytämisen avustaminen (79,3%), sosiaalisen kanssakäyminen toisten 
opiskelijoiden kanssa (72,4%), tutustuminen kampukseen (69%), kiltajärjestöt (65,5%) ja 

tutustuminen opiskelijaelämään yliopistolla (62,1%). Heitä myös kiinnosti oppimiseen 
liittyvät asiat kuten motivaation nostaminen (48,3%), opiskelutaitojen kehittäminen 
(48,3%), minkälaista Oulun yliopistolla opiskelu on (44,8%), henkilökohta isen 

opintosuunnitelman tekeminen (41,4%) ja kursseille ilmoittautuminen (37,9%). Yksi 
vastaajista nosti esille kiinnostuksen Moodle-alustan ja Peppi-järjestelmän käyttämise n 

ohjeistukseen. 

Kyselytutkimuksessa nousi esille opiskelijoiden tarpeita sovellukselle heidän 
opiskeluiden alkuajoilta. Uusina opiskelijoina enemmistö tunsi olevansa ainakin jossain 

määrin eksyneenä yliopistolla (Kaavio 2). Vastaajista 18% koki etteivät he saaneet 
tarpeeksi tietoa opintojen alussa. Osalla heistä oli vaikeuksia muodostaa ystävyyssuhte ita, 

kun taas osa heistä eivät kokeneet sitä vaikeana (Kaavio 3). Yliopistolla sijaitsevien 
palveluiden löytäminen sujui vastaajilta hyvin, mutta osa vastaajista koki niiden 
löytämisen haasteelliseksi (Kaavio 4). Enemmistöllä vastaajista oli myös ainakin jossain 

määrin vaikeuksia tietää, mitä tapahtumia järjestetään ja missä ne sijaitsevat (Kaavio 5).  

Työpajassa esille nousseita asioita oli seuraavanlaisia. Pelillistetyn sovelluksen tai pelin 

tulisi sisältää sellaisia ominaisuuksia, että niiden avulla voidaan aktivoida opiskelijo ita, 
auttaa heitä tutustumaan yliopiston ympäristöön ja heidän kanssaopiskelijoihinsa. He 
ehdottivat myös, että aine- ja harrastejärjestöt voisivat olla mukana pelissä, jolloin he 

voisivat olla luomassa sisältöä ja tapahtumia. Työpajassa nousi yksimielisesti esille se, 
että opiskelijoille tulisi antaa mahdollisuuksia, mutta osallistuminen pidettäis iin 

vapaaehtoisena. 

Kokonaisuudessaan peli on kallis toteuttaa (ID2). Mutta, mikäli pelin 
motivoimismenetelmänä on ulkoiset motivaatiomenetelmät, niin opiskelijoille annetut 

palkinnot voivat koitua kalliimmaksi kuin itse pelin kehittäminen (ID3). Pelikehityksessä 
pääsee halvemmalla, jos hahmoja ei tehdä, koska ei tarvitse tehdä niin paljoa graafista 

suunnittelutyötä (ID2). Pelin toiminnan kustannuksiin liittyy myös opettavaan 
henkilökuntaan kuluvat resurssit, koska pelisisällön luominen vaatii heiltä työaikaa, jos 
he esimerkiksi luovat kurssille sopivan tietokilpailun (ID2, ID3).  
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Pulmapelit ovat yksi hyvä tapa tutustua toisiin opiskelijoihin, koska niiden pelaaminen 
vaatii kommunikointia ja yhdessä miettimistä (ID3). Pelin sisäiset palkinnot ja ulkoiset 
palkinnot tulisi olla sellaisia, että ne ovat pelin käyttäjille merkityksellisiä. Opiskelijo il le 

tällaisia palkintoja voisi olla esimerkiksi haalarimerkit tai lounas. Pelissä olisi hyvä olla 
myös asioita, jotka motivoivat pelaajia jatkamaan sen pelaamista eli toisin sanoen sen 

pitää olla hyvin suunniteltu (ID1–4). 

8.2 Vastaus tutkimuskysymykseen 2 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli ”Miten pelien avulla voisi lisätä opiskelijo iden 

sitoutumista ja motivointia yliopisto-opiskeluun ja opintojen ajallaan valmistumiseen? ” 
Tämä tutkimuskysymys jaettiin seuraaviin alakysymyksiin: 

2.1. Millä tavoin kampusympäristöön suunnitellut pelit ja pelilliset sovellukset voisivat 
edistää opiskelijan sitoutumista ja motivointia opintojen alkuvaiheessa? 

2.2. Millä tavoin kampusympäristöön suunnitellut pelit ja pelilliset sovellukset voisivat 

edistää opiskelijaa opintojen loppuvaiheessa? 

Näihin tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia kirjallisuuskatsauksen ja empiir isen 

tutkimuksen avulla. Kirjallisuuskatsauksen perusteella opiskelijoiden motivaatiota, 
kiinnostusta ja sitoutumista voisi nostattaa esimerkiksi opinnoissa käytettävän pelin 
avulla. Opinnoissa voitaisiin käyttää peliä, jonka sisältö liittyisi kurssilla opetettavaan 

aiheeseen. Wesseloch et al. (2020) käyttivät onnistuneesti kurssimateriaaliin liittyvää 
kustomoitavaa pelillistettyä kyselyä  testaamaan opiskelijoiden faktatietämystä kurssin 

aikana. Opiskelijat kertoivat positiivisesti osaamisen kehittymisestä sekä pitivät 
sovellusta hauskana ja hyödyllisenä. Tämän lisäksi, jopa lautapelien käyttämistä 
opetuksen tukena motivoi ja edistää opiskelijoiden ryhmätyöskentelyä sekä 

viestintätaitoja (Gonzola-Iglesia et al., 2018). Pelillistetyt sovellukset voivat myös 
vaikuttaa opiskelijoiden tunteisiin positiivisesti, sekä nostattamaan heidän uteliaisuutta 

ympäröivää ympäristöä kohtaan esimerkiksi käyttämällä AR-tekniikkaa (Huang et al., 
2016). Tässä pitää kuitenkin ottaa huomioon aikaisemmin mainittu asia, että pelien ja 
pelillistettyjen sovellusten vaikutus voi johtua sen uutuudenviehätyksestä, joten se ei 

välttämättä ole pitkäaikainen ratkaisu (Hamari et al., 2014). 

Kyselytutkimuksen perusteella opiskelijoille voisi olla mukavia ja helposti tehtäviä 

aktiviteetteja, joita mobiililaitteella voi tehdä. Peli tai pelillistetty sovellus voisi 

hyödyntää AR-tekniikkaa ja QR-koodeja, joiden avulla opiskelijat pystyis ivät 

esimerkiksi tutustumaan heitä ympäröivään ympäristöön ja samalla osallistumaan 

toimintaan toisten kanssa, jolloin he samalla tutustuvat kanssaopiskelijoihin. Kyselyn 

perusteella opiskelijoilla oli eniten mielenkiintoa  pulmanratkontaa, seikkailua ja 

tietovisaa kohtaan.  

Työpajan perusteella opiskelijoiden motivaatiota voidaan nostattaa tarjoamalla 

opiskelijoille tilaisuuksia tehdä yhteistyötä ja luoda ystävyyssuhteita (ID1–4). 

Keskusteluiden perusteella opiskelijoiden motivointi ulkoisten palkintojen avulla olisi 

helpoin tapa yrittää motivoida opiskelijoita eli esimerkiksi haalarimerkeillä. Aine- ja 

harrastejärjestöjen mukaan ottaminen tarjoaisi opiskelijoille väylän päästä paremmin 

kiinni opiskelijaelämään. Esille kuitenkin nostettiin, että opiskelijoiden motivointi voi 

olla haastavaa ja vaikea toteuttaa pitkäkestoisesti (ID1, ID2, ID3).  

Työpajassa nousi esille myös muita asioita, joiden avulla opiskelijoiden motivaatiota ja 

sitoutumista voisi nostattaa. Aamulla ja perjantai iltapäivisin oleviin luento ihin 
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osallistumisesta saisi pelin sisällä enemmän pisteitä (ID1, ID4). Pelin tulisi perustua 

vapaaehtoisuuteen, mutta opiskelijoita kannustetaan sen käyttämisessä (ID1–4). 

Yliopistolla toimivia järjestöjä voitaisiin yrittää ottaa mukaan luomaan peliin sisältöä  

kuten tehtäviä, ryhmäkilpailuja ja tapahtumia, joihin osallistumalla pelaajat saavat pelin 

sisällä kunniamerkkejä ja pisteitä, joita voi käyttää pieniin palkintoihin pelin ulkopuole l la 

(ID1–4). Pelin sisällä myös opiskelijat pystyisivät luomaan omia tapahtumia, joihin toiset 
opiskelijat voivat osallistua (ID2). 

8.3 Tutkimuksen kontribuutio 

Tutkielman Peli-ideat ja konseptit -luvussa (Luku 7) esitettyjä peli-ideoita ja konsepteja 

voidaan pitää yhtenä aiheeseen liittyvänä kontribuutiona, joiden pohjalta 

korkeakouluopiskelijat, kehittäjät ja tutkijat voivat tehdä jatkokehitystä. Luvussa esitetyt 

tuotokset ovat yliopistoympäristöön soveltuvia ideoita, joiden tarkoituksena on edistää 

opiskelijoiden motivaatiota ja sitoutumista. Tuotokset ovat johdettu empiir isen 
tutkimuksen sekä kirjallisuuskatsauksen pohjalta.  

Peli-ideat (Luku 7.1) esittää kolme ideaa, jotka ovat toinen toistaan monipuolisemp ia. 

Ensimmäinen näistä on ympäristöön tutustumista varten oleva suunnistuspeli, jota 

pelaamalla pelaaja tutustuu yliopiston kampukseen sekä saavat samalla lisää tietoa heitä 

ympäröivästä ympäristöstä. Toisessa ideassa tämä suunnistuspeli on yksi minipele istä 

uusien opiskelijan orientaatiota tukevassa pelissä, jossa aine- ja harrastejärjestöt voisivat 

olla mukana tuomassa lisää sisältöä heidän omista näkökulmista. Kolmannessa ideassa 

tästä opiskelijaorientaatiosta on pidemmälle kehitetty peli. Aikaisempien ideoiden lisäksi 

ideassa otetaan opintokurssit ja -suoritukset mukaan peliin. 

Pelikonseptit Heroic Campus ja Study Quest (Luku 7.2 ja 7.3) ovat pelejä, joita yliopiston 

kampuksen ympäristössä olisi mahdollista pelata. Heroic Campus on 

kirjallisuuskatsauksen perusteella luotu idea, jota pelaamalla opiskelijat pystyis ivät 

tutustumaan ympäristöön ja toisiin opiskelijoihin samalla, kun he pelaavat yhdessä ja 

pitävät hauskaa. Pelin kautta muodostuneet ystävyyssuhteet voisivat edistää 

opiskelijoiden tuntemaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, sekä antaa uuden väylän saada 

vertaistukea opintojen aikana. Study Quest on työpajan ideoinnin pohjalta kehitetty 

pelikonsepti. Pelin tarkoituksena on auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan heidän 

kanssaopiskelijoihin, yliopiston kampukseen, yliopistolla opiskelemiseen, sekä aktivoida 

nykyisiä opiskelijoita yhteistoimintaan. Pelin konseptissa yhdistyy aikaisemman alaluvun 

(Luku 7.1) peli-ideat sekä siinä tuodaan enemmän esille pelin ajallista, teknologista ja 

sosiaalista käyttökontekstia. 

8.4 Tutkimuksen rajoitukset 

Tutkimuksessa toteutettu määrällinen kyselytutkimuksen otos on suhteellisen pieni, joten 

siitä ei voi tehdä määrällistä analyysiä. Tutkimuksen otosmäärä olisi voinut olla 

suurempi, jotta se olisi ollut merkittävä. Kyselytutkimuksen tulokset kuitenkin antavat 

viitteitä, että jatkotutkimus voisi olla tarpeellista. 

Tutkimuksen työpajan kesto osoittautui liian lyhyeksi, joka johti siihen, ettei asioihin 

ehditty käyttää niin paljon aikaa, kuin olisi ollut hyödyllistä. Työpajan kestoksi olisi ollut 

parempi suunnitella esimerkiksi koko päivän mittainen työpaja, jolloin molempien 

tutkijoiden osioissa olisi tullut paremmin esille osanottajien ideat.  
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Tutkielman rajoituksena voidaan pitää tutkijan omaa subjektiivista tulkintaa aineistosta. 

Tutkija on yksin analysoinut ja tulkinnut tutkimuksen aineistoa, joka on voinut aiheuttaa 

subjektiivisia tai virheellisiä tulkintoja. Tämän lisäksi peli-ideat ja kehitetyt konseptit 

olisivat voineet olla monipuolisempia, mikäli tutkimusta olisi ollut tekemässä useampia 

henkilöitä eri taustoista. Kehitettyjä peli-ideoita ja konsepteja ei myöskään evaluoitu. 

Visuaalinen suunnittelu sekä toteutus oli rajattuna tutkimuksen ulkopuolelle. 
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9. Yhteenveto 

Tutkielman tavoitteena oli tutkia, kuinka yliopiston kampusympäristöä voisi hyödyntää 

peleissä tai pelillistetyissä sovelluksissa, ja siten tukea ja motivoida opiskelijoita heidän 
yliopisto-opintojen aikana. 

Tutkielmassa tarkasteltiin, miten pelillistettyjä sovelluksia ja pelejä voitaisiin suunnite l la 
sellaisiksi, että niiden käyttäminen olisi opiskelijoille motivoivaa. Tutkielmassa 

tarkasteltiin myös, minkälaisia pelejä ja pelillistettyjä sovelluksia on aikaisemmin 
kehitetty yliopisto- ja oppimisympäristöihin. 

Tutkielman tutkimuskysymykset liittyivät yliopistomaisen kampusympäristön 

hyödyntämiseen pelissä, pelillistetyssä sovelluksessa, konsepti- ja tutkimustaso lla. 
Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia kirjallisuuskatsauksella, määrällisellä ja 

laadullisella tutkimuksella. Tutkimuksen empiirisessä osiossa on laadullinen ote. 
Empiirisen osion tulokset nostivat esille Oulun yliopistolla opiskelevien tarpeita ja 
kiinnostusta pelillistettyä sovellusta tai peliä kohtaan. Tämän lisäksi empiirisessä osiossa 

ideoitiin peli-ideoita, jotka voisivat vastata esille nousseita tarpeita ja kiinnostusta. 
Empiirisen osion kyselytutkimukseen osallistui 34 henkeä, ja suunnittelutyöpajassa oli 

neljä osallistujaa. 

Pelillistämisellä ja peleillä on mahdollista motivoida opiskelijoita, mikäli ne ovat 
huolellisesti suunniteltuja. Sovelluksen suunnittelussa tulisi ottaa kohderyhmä huomioon 
jo suunnitteluvaiheessa. Hyvin suunnitellussa sovelluksessa otetaan huomioon sisäisest i 

ja ulkoisesti motivoivia menetelmiä, sekä hyödynnetään pelisuunnittelua ja heurist ista 
evaluointia jo kehitystyön varhaisessa vaiheessa. Sovelluksen suunnittelussa tulisi myös 

ottaa huomioon kohderyhmän luonne ja käyttäjätyypit, jolloin pelimekaniikkojen 
kehittämisessä voidaan keskittyä kohderyhmälle parhaiten sopiviin mekaniikkoihin.  

Tämän aiheen jatkotutkimus voisi olla yliopistolla opiskelevien tarpeiden laajempi 
tutkiminen, sekä käyttäjäryhmien kartoittaminen, mikäli yliopistoympäristöä varten 

tehdään laajasti käyttöönotettava sovellus. Tämän lisäksi jatkotutkimusaiheena voisi olla 
peli-ideoiden ja konseptien jatkosuunnittelu ja kehittäminen. Mielenkiinto inen 

jatkotutkimusaihe olisi selvittää yliopisto-opettajien toiveita ja ideoida opintojen 
pelillistämiseen liittyen. 
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Liite A. Kyselylomake 

I am a master's student at the University of Oulu, faculty of Information Technology and Electrical 

Engineering. I am doing a master's thesis which involves how new students experience the student life 

at the University of Oulu, and if a gamified application or a game could be used as a voluntary part for 

the orientation of new students. 

The purpose of this questionnaire is to determine the needs for designing a university -related game or 

a gamified application, what kind of issues students are facing, and what kind of information the 

application should include. We are also interested in finding out, if there are any ideas for the design 

and, if there are any other needs related to studying at a university. 

Your answers can not be connected to you and your privacy will be protected. Your answers will not 

be shared with outsiders, and you cannot be recognized from the collected data. The resulting data will 

be analysed by me and will be destroyed after it is no longer needed. 

Informed consent 

By answering to this questionnaire, I understand that participation in the study is voluntary and that I 

can stop participating at any time. There will be no negative consequences for me if I withdraw from 

the study. 

I have received sufficient information about the study and the processing of the data collected about 

me so that no personal data about me will be collected, including indirect identifiers that could 

identify me. 

By replying to this questionnaire, I declare that I have understood the information I have received and 

wish to participate in the study. I give my permission to use my answers as research data for the 

Master's thesis and scientific publications. 

Contact information: Janne Mourujärvi – email anonymized 

1. What is your age? 

2. What is your gender? 

3. Which country are you from? 

4. What is your nationality? 

5. How long have you lived in Oulu? 

6. Are you studying at the University of Oulu? 

7. In which faculty are you studying/working at? If you have already graduated, which faculty 

were you studying/working at? 

8. On which level are you studying? If you have already graduated, what level of studies is the 

highest you have graduated from? 

9. Which study year are you currently in? 

10. Think about the new student orientation which you had at your university; do you feel that you 

received all the necessary information to begin your studies? 

(Evaluated with Likert-scale (1) Strongly disagree – (7) Strongly agree) 

11. As a new student do you feel / did you feel lost at the university? 

(Evaluated with Likert-scale (1) Strongly disagree – (7) Strongly agree) 

12. As a new student do you have / did you have trouble making new friends?  

(Evaluated with Likert-scale (1) Strongly disagree – (7) Strongly agree) 

13. As a new student do you have / did you have trouble finding what services are provided at the 

campus? 

(Evaluated with Likert-scale (1) Strongly disagree – (7) Strongly agree) 

14. As a new student do you know / did you know what events are organized at the campus?  

(Evaluated with Likert-scale (1) Strongly disagree – (7) Strongly agree) 

15. Please tell, if you had any other negative or positive issues during the beginning of your studies  

16. Estimate how many hours do you play games (digital) per week? 

17. On which platform(s) do you play games on? 

18. How do you prefer to play games? You can pick multiple choices. 

19. Which genre(s) of games do you like the most? 



58 

 

20. Would you be interested in a non-mandatory ‘Gamified’ application (game elements and 

mechanics in a non-game application), which helps you to familiarize yourself with the 

University of Oulu? 

21. Would you be interested in the application, if it were to help you to familiarize yourself 

studying at the University of Oulu? 

22. If you answered 'yes' to either of the two previous questions, what information would you like 

for the application to include? 

23. Which type(s) of implementation would you be interested in using? 

24. Would you be interested in having an avatar representing you in the application? Avatar is a 

graphical representation of a user or the user's character. 

25. What kind of games would you like to play that are related to your studies or the University of 

Oulu? 

26. Thank you for answering the questions. If you have any other feedback or ideas, please write 

them here. 
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Liite B. Työpajan ideointilomake 
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Liite C. Työpajan palaute- ja jälkikysely 

1. Jäikö työpajasta mitään ajatuksia mielenpäälle? Tuliko mieleen jotakin, mitä haluaisit 

vielä sanoa? 

2. Peli yliopistoympäristössä: Onko työpajan jälkeen tullut mieleen ideoita, kuinka 

yliopistoympäristöä voisi hyödyntää pelissä? 

3. Peli yliopistoympäristössä: Onko työpajan jälkeen tullut mieleen ideoita, miten peli 

voisi toimia perehdyttäjänä, viihdyttäjänä tai opiskelumotivaation 

kasvattajana? 

4. Peli vähemmistökielen ja kulttuurin kontekstissa: Onko työpajan jälkeen tullut 

ideoita ja ajatuksia pelien kehittämisestä vähemmistökielien elvyttämiseen 

liittyen? 

5. Peli vähemmistökielen ja kulttuurin kontekstissa: Onko työpajan jälkeen tullut 

ideoita ja ajatuksia, kuinka kulttuuriasioita voisi tuoda esille ja kulttuuritietoa 

elvyttää pelien avulla? 

6. Työpajan käytännön järjestelyt: Mikä mielestäsi toimi tai mistä pidit? 

7. Työpajan käytännön järjestelyt: Miten voisimme jatkossa kehittää 

suunnittelutyöpajaa tai millaiseen työpajaan mielellään osallistuisit? 

8. Kokemuksesi työpajaan osallistumisesta yliopistolla: Millainen kokemus sinulle jäi 
työpajaan osallistumisesta? 

9. Kokemuksesi työpajaan osallistumisesta yliopistolla: Kuinka tärkeänä pidät 

graduopiskelijan tutkimukseen osallistumisen palkitsemisen? Millainen palkinto on 

hyvä suhteessa käytettyyn aikaan? 

10. Avoin palaute 
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