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Tiivistelmä: Pelillistämisen käyttö on yleistynyt viime aikoina huomattavasti eri aloilla. 

Tämä tutkielma pyrkii selvittämään, miten tutkimus- ja yrityskäyttöön tarkoitetuissa 

sovelluksissa ja palveluissa voi hyödyntää pelillisyyttä. Tutkimuksessa toteutettiin 

opetustoiminto pelillistämistä käyttäen Magister Solutions -yrityksen SimLab-palveluun. 

Tämän jälkeen koottiin koeryhmä, joka käytti pelillistettyä palvelua viikon ajan. Lopuksi 

ryhmälle lähetettiin palautekysely, jonka avulla arvioitiin pelillisyyden onnistumista. 

Tutkimuksen perusteella ei voi antaa yksiselitteistä vastausta tutkimuskysymykseen. 

Tutkimustulokset antavat kuitenkin rohkaisevaa tietoa siitä, että pelillistetystä 
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Abstract: The utilization of gamification has recently become significantly more 

widespread in various fields. The goal of this thesis is to study how gamification can be 

utilized in applications and services intended for research and business use. In this study, a 

tutorial feature for the SimLab service of Magister Solutions was implemented using 

gamification. Finally, a test group was put together to use the gamified service for a week. 

They were then given a questionnaire to assess how successfully gamification had been 

implemented to the service. Based on the research, it is not possible to give an 

unambiguous answer to the research question. However, based on the research results it 

can be deduced that the gamified tutorial feature was useful in terms of teaching the use of 

the service. The feature is also planned to be further developed in the future. 
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1 Johdanto 

Pelillistämisen käyttö eri aloilla on yleistynyt tämän vuosituhannen aikana. Pelillistäminen 

(gamification) voidaan määritellä usealla eri tavalla. Juho Hamari esimerkiksi määrittelee 

väitöskirjassaan pelillistämisen olevan toimintojen tekemistä hauskemmiksi ja 

motivoivammiksi, jotta ne tukevat systeemin tai palvelun käytännöllisiä ja hyödyllisiä 

tuloksia (Hamari, 2015). Torsten Reinersin mukaan pelillistäminen on suunniteltua 

käyttäytymisen muutosta leikinomaisen kokemuksen avulla (Reiners, 2015). Helen 

Routledge kuvaa teoksessaan, että pelillistämisessä hyödynnetään pelitoimintoja ei-

pelillisiin toimintoihin ja tehdään siten niistä mielenkiintoisempia. Tyypillistä on, että tämä 

sisältää tasoja ja palkintoja kiinnostuksen ylläpitämiseksi (Routledge, 2016). Kim ja 

Werbach määrittelevät pelillistämisen olevan pelisuunnittelussa käytettyjen osatekijöiden 

ja tekniikoiden hyödyntämistä ei-pelillisissä asiayhteyksissä (Kim & Werbach, 2016). 

Pelillistämisessä liiketoiminnan kannalta yrityksen on tärkeää ymmärtää pelillistämisen 

idea oikein ja suunnitella sitä hyödyntävät sovellukset oikeaoppisesti käyttäjän 

inspiroimisen kannalta. Prosessi tulisi pelillistää taloudellisten, sosiaalisten tai 

ympäristöllisten tavoitteiden vuoksi eikä vain pelillistämisen tähden (Robson, Plangger, 

Kietzmann, McCarthy & Pitt, 2015). Pelillisyyden ymmärtäminen on merkittävää 

sellaisille yrityksille, jotka pyrkivät löytämään uusia tapoja aktivoida, opettaa, palkita ja 

sitouttaa asiakkaita. Ennen järjestelmän toteutusta yrityksen kannattaa kuitenkin pohtia 

tarkkaan, onko pelillistämisen käyttö siinä varmasti kannattavaa (Šlibar, Plantak Vucovac, 

Lovrenčić, Šestak & Andročec, 2018).  

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on selvittää, miten pelillisyyttä voi hyödyntää 

tutkimus- ja yrityskäyttöön tarkoitetuissa sovelluksissa ja palveluissa. Työ toteutettiin 

työpaikassani Magister Solutions Oy:ssä. Yritys on langattoman viestinnän ja 

ohjelmistojen huippututkimus- ja kehitystalo, joka tarjoaa IT-palveluja laajasti. Palveluihin 

kuuluvat esimerkiksi perinteisten algoritmien suunnittelu ja avaruustekniikan huipputason 

ohjelmistojen kehittäminen. Se toimii kehityskumppanina maailman johtaville mobiili-, 

satelliitti- ja turvallisuusteknologioiden tarjoajille, joita ovat esimerkiksi Nokia ja 
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Euroopan avaruusjärjestö. Tässä pro gradu -työssä tutkimuskysymys on, miten 

pelillistämistä voi hyödyntää tutkimus- ja yrityskäyttöön suunnatuissa sovelluksissa ja 

palveluissa, esimerkiksi tietoliikenneverkkojen simuloinnissa. 

Tutkielman käytännön vaiheessa toteutettiin pelillistämistä käyttäen opetustoiminto 

yrityksen SimLab-palveluun. Lopuksi koottiin yrityksen sisällä tietoliikenteen 

asiantuntijoista koeryhmä, joka käytti pelillistettyä opetustoimintoa viikon ajan. Tämän 

jälkeen ryhmän tuli täyttää palautekysely, jonka avulla arvioitiin pelillisyyden toteutuksen 

onnistumista. 

Tutkielman luvussa 2 käydään läpi pelillisyyden teoreettista taustaa. Luku 2.1 selittää 

pelillistämisen määritelmän ja teorian yleisellä tasolla, kun taas luku 2.2 tarkastelee aihetta 

liiketoiminnan näkökannalta. Näiden jälkeen luvussa 3 tarkastellaan myös pelillistämisen 

suunnittelumalleja. Luvussa 4 kuvataan toteutuksen suunnittelua ja sen eri vaiheita sekä 

yliopistolla että yrityksessä. Luvussa 5 esitellään opetustoiminnon käytännön vaiheen 

toteutuksen edistyminen ja siinä ilmenneet ongelmakohdat. Luvussa 6 analysoidaan 

tutkimuksen tuloksia ja tehdään niistä johtopäätökset. Lopuksi luvussa 7 esitetään 

yhteenveto tutkimuksesta. 
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2 Teoreettista taustaa 

Tässä luvussa tarkastellaan pelillistämistä sekä yleisellä tasolla että liiketoiminnan 

näkökannalta. 

2.1 Pelillistäminen 

Pelillistämisessä hyödynnetään viihdekeskeisiä tekniikoita tuottavaan käyttöön. Ilmiö on 

viime vuosikymmenien aikana vahvistunut yhdeksi suurimmista tietojärjestelmäalan 

kehityksistä (Koivisto & Hamari, 2019). Pelillistäminen on ollut lupaavassa kasvussa myös 

useilla muilla aloilla (Mora, Riera, Gonzalez & Arnedo-Moreno, 2015). Sitä on käytetty 

motivaation ja sitoutumisen lisäämiseksi erilaisissa asiayhteyksissä, kuten koulutuksessa, 

valtion palveluissa, liikunnassa ja terveydessä. Lisäksi sitä on käytetty yritysten resurssien 

suunnittelussa, kaupankäynnissä sekä järjestöjen sisäisessä viestinnässä ja toiminnassa 

(Hamari, Hassan & Dias, 2018). 

Pelillistäminen vaatii syvällistä ymmärtämistä käyttäytymisestä ja psykologiasta, jotta se 

saa pelaajissa aikaan haluttua käytöstä (Hassan, 2018). Keskeinen osa pelaamista on itse 

toiminta, siitä nauttiminen sekä siihen sitoutuminen. Näiden osa-alueiden sisällyttäminen 

erilaisiin peleihin liittymättömiin palveluihin ja järjestelmiin on pelillisyyden ydin. 

Pelillistämisen mahdollisuudet piilevät siinä, että järjestellään uudelleen tehtäviä ja 

toimintoja pelielementtien ja pelillisten etujen avulla (Koivisto & Hamari, 2019). Jotta 

pelillistäminen tuottaisi haluttuja tuloksia, sen kohdeyleisö tulisi sitouttaa 

merkityksekkäillä kannusteilla (Burke, 2013). Jos käyttäjä katsoo pelillisen toiminnan 

itselleen hyödylliseksi tai kokee saavansa siitä sosiaalista vaikutusvaltaa, hän suhtautuu 

pelillistettyyn tuotteeseen myönteisemmin (Yang, Asaad & Dwivedi, 2017). 

Pelielementtejä, kuten pisteitä, pistetaulukoita ja tasoja, käytetään laajasti peleihin 

liittymättömissä asiayhteyksissä vaihtelevin tuloksin. Ne voivat aiheuttaa pelaajassa 

osaamisen tunnetta ja siten lisätä sisäistä motivaatiota ja parantaa suorituskykyä. Meklerin 
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työryhmän tekemän tutkimuksen mukaan pisteet, tasot ja tulostaulukot toimivat ulkoisina 

kannustimina ja olivat tehokkaita edistämään suorituskykyä määrällisessä mielessä. 

Pelillisten elementtien liiallinen käyttö voi kuitenkin vähentää käyttäjän motivaatiota, 

mutta hyvin suunniteltuna pelillistämisen on todettu lisäävän hänen mielenkiintoaan ja 

sisäistä motivaatiotaan (Mekler, Brühlmann, Tuch & Opwis, 2017). Pelillistämistä 

sovellettaessa pisteiden ja pistetaulukoiden käyttö voi motivoida paremmin käyttäjiä, jotka 

odottavat kokemukselta tiettyjä tuloksia (Hamari, ym., 2018). 

Pelillistämisessä käyttäjälle pyritään luomaan nautinnollinen kokemus, jolloin se voi 

todennäköisesti toimia myös sellaisille henkilöille, jotka nauttivat tavoitteiden 

saavuttamisesta. Pelimekaniikkojen avulla voidaan tarkkailla käyttäjän kehittymistä, 

jolloin myös taituruutta hakevat henkilöt voivat hyötyä pelillistämisestä. Pelillisten 

tavoitteiden tarkka määrittely voi lisäksi motivoida tavoitteiden spesifisyyteen tähtääviä 

käyttäjiä. Tehtävien asteittainen vaikeutuminen voi kannustaa myös henkilöitä, joilla on 

taipumus asettaa itsellensä haastavia tavoitteita. Haastavien tavoitteiden pelillistäminen voi 

lisäksi motivoida käyttäjiä, jotka muuten eivät helposti innostu suorittamaan vaativia 

tehtäviä. Pelillistäminen saattaa kuitenkin haitata tavoitteita välttelevien käyttäjien 

motivaatiota, koska he eivät halua kokea epäonnistumista ja nähdä tehtävien tavoitteiden 

puutteellista toteutumista (Hamari, ym., 2018). 

2.1.1 Pelillistämisen määritelmä ja käsite 

Tutkijat ovat pyrkineet määrittelemään pelillistämisen käsitettä sitä mukaa, kun aihetta on 

alettu tutkia. Pelillisyys-termiä käytetään yleensä kuvaamaan interaktiivisen järjestelmän 

ominaisuuksia, jotka pyrkivät motivoimaan ja sitouttamaan loppukäyttäjiä pelillisten 

elementtien ja mekaniikkojen avulla (Seaborn & Fels, 2015). Torsten Reinersin mukaan 

pelillistäminen on suunniteltua käyttäytymisen muutosta leikinomaisen kokemuksen avulla 

(Reiners, 2015). Helen Routledge kuvaa teoksessaan, että pelillistämisessä hyödynnetään 

pelitoimintoja ei-pelillisiin toimintoihin ja tehdään siten niistä mielenkiintoisempia. 

Tyypillistä on, että tämä sisältää tasoja ja palkintoja kiinnostuksen ylläpitämiseksi 

(Routledge, 2016). Kim ja Werbach määrittelevät pelillistämisen olevan pelisuunnittelussa 

käytettyjen osatekijöiden ja tekniikoiden hyödyntämistä ei-pelillisissä asiayhteyksissä 
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(Kim & Werbach, 2016). Juho Hamari toteaa väitöskirjassaan, että pelillisyys on määritetty 

kirjallisuudessa kahdella tavalla. Ensimmäisen määritelmän mukaan pelillisyys on pelin 

elementtien käyttämistä ei-pelillisissä asiayhteyksissä. Toinen määritelmä toteaa sen 

olevan pelillisten kokemusten käyttömahdollisuuksien tarjoamista asiakkaan 

arvonmuodostuksen tukemiseksi (Hamari, 2015). 

Ensimmäinen määritys katsoo, että pelillisyys perustuu järjestelmän suunnitteluun, kun 

taas toinen katsoo sen tulevan psykologisista seurauksista, jotka tulevat pelillisten 

järjestelmien käyttämisestä. Toinen myös ilmaisee pelillistämisen tavoitteen käyttäjän 

käyttäytymisen muuttamiseksi. Ensimmäisen määrityksen mukaan pelillinen järjestelmä 

määritellään sillä, onko siinä pelillisiä piirteitä. Toinen taas katsoo välttämättömäksi 

tarkastella psykologisia tuloksia määrittääkseen sen, onko käyttäjän kokemus pelillinen. 

Tämän mukaan pelillisyyden tavoitteet riippuvat sen tuloksista eikä suunnittelusta. 

Ensimmäinen määritelmä erottelee selvästi pelien ja ei-pelillisten järjestelmien 

määritykset. Pelisuunnittelun lisääminen valmiiseen peliin on paradoksaalista, kun taas ei-

pelilliseen järjestelmään sen lisääminen on mahdollista. Toinen taas katsoo, että on 

mahdotonta erottaa pelillinen ja ei-pelillinen asiayhteys, koska pelillisyyden kokemus on 

subjektiivinen ja kokemusperäinen (Hamari, 2015). 

Deterding, Khaled, Nacke ja Dixon määrittelevät artikkelissaan pelillistämisen olevan 

pelisuunnittelun perusosien käyttöä ei-pelillisissä asiayhteyksissä. Pelillistetyt sovellukset 

käyttävät pelien elementtejä, jotka eivät kuitenkaan tee sovelluksesta kokonaista peliä. He 

ovat myös sitä mieltä, että raja pelin ja pelillisiä elementtejä sisältävän tuotteen välillä on 

kuitenkin usein epäselvä. He korostavat myös, että pelillistämisessä toteutettujen 

käyttömahdollisuuksien tulee lopputuloksista huolimatta olla samat kuin peleissä käytetyt 

(Deterding, Khaled, Nacke & Dixon, 2011). Toisin kuin peleissä, joiden pelaajat 

vapaaehtoisesti ylittävät tarpeettomia esteitä, pelillistämisessä esteet ovat hyödyllisiä ja 

tarkoituksellisia muussa asiayhteydessä (Korn & Schmidt, 2015).  

Oikein käytettynä pelillistäminen voi tehostaa oppimista (Toda, Do Carmo, Da Silva, 

Bittencourt & Isotani, 2019). Se on luontainen opetustapa sellaisille harjoituksille, joiden 

tekijän tulee sietää niiden toistuvaa tekemistä (Korn & Schmidt, 2015). Huangin ja Hew’n 
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tekemän tutkimuksen mukaan pelillistäminen motivoi oppijoita suorittamaan luokan 

ulkopuolisia toimia enemmän ja paremmin (Huang & Hew, 2018). 

Tärkeitä pelillistämisen määrittämiä näkökohtia ovat pelaajan vapaaehtoisuus sekä sisäinen 

motivaatio. Suunnittelija saattaa yrittää ohjata pelaajaa päätöksen teossa siten, että se 

vähentää pelaajan valinnanvapautta. Tällöin palvelun suunnitelma ei enää vastaa 

pelillistämisen kokemuksen ydintä (Hamari & Huotari, 2012). 

2.1.2 Pelillistämisen järjestelmät 

Psykologit ovat ehdottaneet seuraavia osatekijöitä pelillisen kokemuksen erityispiirteiksi: 

● Saavutukset: Kokemus taitavuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta 

● Itsenäinen ja vapaaehtoinen osallistuminen: Toimintaan on ryhdytty oma-

aloitteisesti ilman ulkoista painostusta. 

● Flow-tila: Tila, jossa käyttäjä on täysin keskittynyt toimintaan. 

● Immersio: Pelaaja on “uponnut” pelimaailmaan eikä tiedosta ulkopuolista 

todellisuutta. 

● Leikkimielisyys: Tutkiva ja utelias asenne tehtävään 

● Jännitys: Positiivinen kokemus lopputuloksen epävarmuudesta  

(Hamari, 2015) 

Järjestelmän täytyy täyttää käyttäjän vaikuttimelliset tarpeet, jotta hän on tyytyväinen ja 

jatkaa sen käyttöä. Vaikuttimellinen käyttömahdollisuus on kannuste, joka on suunniteltu 

vastaamaan käyttäjän vaikuttimellisiin tarpeisiin vaikuttaen näin hänen psykologiseen 

tilaansa. Nämä tilat puolestaan ohjaavat käyttäjää keskinäisiin tuloksiin ja käytöksiin 

(Hamari, 2015). 

Pelillisyydessä käyttäjän katsotaan vuorovaikuttavan järjestelmän kanssa vapaaehtoisesti 

sen sijaan, että järjestelmä nähtäisiin asiana, jonka pelaaja omaksuu automaattisesti. Tämän 

näkemyksen mukaan järjestelmän tai palvelun arvo ei tule siitä itsestään, vaan käyttäjän ja 

systeemin vuorovaikutuksesta. Hamarin mukaan kaikki järjestelmät voidaan nähdä 
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joukkona käyttömahdollisuuksia, joiden tarkoitus on mahdollistaa käyttäjää ymmärtämään 

järjestelmään liittyviä tavoitteita (Hamari, 2015). 

Järjestelmät voidaan jakaa utilitaarisesti suunniteltuihin ja hedonistisesti suunniteltuihin. 

Utilitaariset järjestelmät pyrkivät tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Hedonistiset järjestelmät 

taas tavoittelevat viihdyttävyyttä ja miellyttävien kokemusten tuottamista. Hamarin 

mukaan pelillistämistä käyttävät järjestelmät ovat kuitenkin poikkeus tähän sääntöön. 

Pelilliset järjestelmät voivat pyrkiä utilitaarisiin tuloksiin, mutta niiden käyttämät 

menetelmät näiden saavuttamiseksi muistuttavat paljon hedonistista järjestelmää. Sen 

sijaan, että järjestelmä pyrkisi parhaaseen mahdolliseen tehokkuuteen saavuttaakseen 

päämääränsä, sen tarkoitus on päinvastainen. Tavoitteena on motivoida käyttäjää 

lisäämällä hänen ja järjestelmän välistä interaktiota. Hamari katsookin pelillisen 

järjestelmän kuuluvan omaan kolmanteen kategoriaan, joka tuottavuuden ja nautinnon 

sijaan voidaan määritellä motivoijana. Laajoja järjestelmiä, kuten internetiä, ei kuitenkaan 

voi luokitella tiettyyn luokkaan, koska sitä käytetään sekä utilitaarisiin että hedonistisiin 

tarkoituksiin (Hamari, 2015). 

Pelillisyys on myös samankaltainen suostuttelevien teknologioiden kanssa. Tämä 

teknologia keskittyy sosiaaliseen suostuttelevuuteen ja käyttäjän asenteen muuttamiseen, 

kun taas pelillisyys pyrkii motivoimaan käyttäjää. Kanta-asiakasohjelmat ovat myös 

samankaltaisia pelillistämisen kanssa suunnittelun kannalta, mutta ne keskittyvät 

taloudellisiin kannusteisiin ja asiakkaan uskollisuuteen. Ne tarjoavat usein taloudellisia 

hyötyjä pyrkien näin tarjoamaan ulkoista motivaatiota sisäisen sijaan (Hamari, 2015). 

2.1.3 Aiempaa tutkimusta 

Noin vuodesta 2010 alkaen pelillistäminen alkoi kiinnostaa tutkijoita enenevässä määrin 

(Koivisto & Hamari, 2019). Kevin Bellin mukaan merkittävä syy pelillisyyden 

viimeaikaiseen kasvuun voi olla se, että useat ensimmäisen pelejä pelanneen sukupolven 

henkilöt johtavat pelillistämisprojekteja. Hänen mielestään aikaisemmat sukupolvet eivät 

saattaneet nähdä aihetta tarpeeksi muodollisena akateemisen tutkimuksen kohteena (Bell, 

2018). Katie Seaborn ja Deborah Fels toteavat, että pelillisyyttä ei ollut vielä kartoitettu 
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tutkimusalueena ihmisen ja tietokoneen välillä heidän tekemänsä monitieteellisen 

katsauksen aikaan. Vaikka pelillistämisen käsite ja sen akateemisuus jakaa mielipiteitä, 

pelillisyyden käsitteellistäminen etenee kuitenkin hiljalleen empiirisen tutkimuksen 

taustalla. Määritelmän subjektiivisuus, eroavat teoreettiset perusteet ja havaintojen 

ristiriidat ovat heidän mukaansa yhä merkittäviä haasteita pelillisyyden tutkimuksessa 

(Seaborn & Fels, 2015). 

Koska pelillistämisellä ei ole yleisesti vakiintunutta määritelmää, sen sisältämästä 

teoreettisesta taustasta ei ole yhtenäistä mielipidettä. Pelillisyys-termiä on käytetty 

tutkimuksissa monipuolisesti, mikä on välillä johtanut samankaltaisien, mutta erillisten 

käsitteiden kuvaamiseen tällä termillä vaikeuttaen näin aiheen tutkimusta. On myös 

mahdollista, että aiheesta on tehty tutkimuksia eri termejä käyttäen ennen pelillisyys-

termin vakiintumista (Seaborn & Fels, 2015). Pelillistämistä saatetaan toisinaan pitää 

pelkkänä villityksenä, mikä voi johtaa joidenkin pelillisyyttä soveltavien henkilöiden 

haluun välttyä huomiolta ennen kuin heidän ideaansa on kunnolla testattu. Tämän vuoksi 

useat kokeilut pysyvät erillisinä, eikä niillä ole laajempaa vaikutusta pelillisyyden 

tutkimuksen kannalta (Bell, 2018). 

Suurin osa pelillisyyden kirjallisuudesta jättää huomiotta psykologiset mekanismit, jotka 

vaikuttavat pelillisyyden tehokkuuteen. Tutkimalla yksittäisten pelielementtien vaikutusta 

käyttäjien käyttäytymiseen ja sisäiseen motivaatioon suunnittelijat voivat mahdollisesti 

ymmärtää paremmin sen, miten ja missä olosuhteissa eri pelielementtejä tulisi soveltaa. 

Keskeisiä elementtejä ovat esimerkiksi pisteet, tasot ja tulostaulukot (Mekler, ym., 2017). 

Hamari, Koivisto ja Sarsa tarkastelevat artikkelissaan Does Gamification Work? 

empiirisiä tutkimuksia pelillistämisestä. Aiheesta on tehty useita tutkimuksia. Hamari, 

Koivisto ja Sarsa kävivät läpi julkaistuja tutkimuksia, joista ilmeni suurimmaksi osaksi 

positiivisia, mutta myös negatiivisia tuloksia. He toteavat, että pelillistämisestä seuraa 

myönteisiä vaikutuksia, mutta ne ovat huomattavasti riippuvaisia pelillistämisen 

toteutuksesta ja sen käyttäjistä. Pelillistämistä ylistetään seuraavan sukupolven 

markkinoinnin ja asiakkaiden sitoutumisen menetelmäksi. Pelillistämisestä on myös 

tulossa suosittu akateemisen tutkimuksen aihe (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). 
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Suurin osa tutkimuksista oli määrällisiä. Laadullisia tutkimuksia oli vain muutama, mutta 

tutkimuksia, jotka käyttävät molempia metodeja, löytyi myös jonkin verran. Positiiviset 

kokemukset pelillistämisestä, kuten pelaajan sitoutuminen, oli raportoitu jokaisessa 

laadullisessa tutkimuksessa, vaikka jotkut vastaajat eivät niistä pitäneetkään 

(Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). 

Pelillistämisen voidaan nähdä koostuvan kolmesta pääosasta, joita ovat toteutetut 

vaikuttimelliset käyttömahdollisuudet, niistä johtuvat psykologiset seuraukset sekä 

käytökselliset seuraukset. Läpikäydyissä tutkimuksissa eniten testattuja vaikuttimellisia 

käyttömahdollisuuksia olivat pisteet, tulostaulukot ja palkinnot. Käytökselliset seuraukset 

olivat selvästi psykologisia seurauksia tutkitumpia. Käytöksellisistä seurauksista eniten 

tutkittiin kokeita tai tilastollisia analyysejä olemassa olevista palveluista tai tutkijoiden 

suunnittelemia toteutuksia. Käyttötarkoituksia tutkittiin kyselyillä. Psykologisiin 

seurauksiin kohdistuvat tutkimukset keskittyivät enimmäkseen motivaatioon, asenteeseen 

ja nautinnollisuuteen. Näissä tutkimuksissa käytettiin joko arvioivia haastatteluita tai 

kyselylomakkeita (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). 

Laajimpien tutkimusten perusteella raportoitiin, että pelillisyys ei välttämättä ole tehokas 

utilitaarisissa palveluissa ja että pelillisyydestä seuraava sitoutuminen voi riippua useista 

eri seikoista, kuten käyttäjien motivaatiosta ja pelillisen järjestelmän luonteesta. Jotkut 

tutkimukset myös osoittivat, että pelillistämisen vaikutukset saattavat johtua 

uutuudenviehätyksestä eivätkä ne ole pysyviä. Pelillistämisen poistaminen palveluista johti 

kuitenkin haitallisiin vaikutuksiin käyttäjissä, mikä johtui luultavasti saavutusten 

menettämisen aiheuttamasta tappiokammosta (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). 

Opetuksen pelillistäminen oli yleisin asiayhteys tutkimuksissa. Suurin osa näistä piti 

opetuksen lopputuloksia positiivisina, esimerkiksi motivaation kohoamisen tai tehtäviin 

sitoutumisen perusteella. Tutkimukset toivat esille myös negatiivisia seurauksia, kuten 

suoritusten arvioinnin vaikeutta ja kilpailun kasvamisesta johtuvia seurauksia. Tutkimukset 

eivät kuitenkaan keskittyneet markkinointiin, vaikka pelillistämistä usein ylistetään 

mahdolliseksi markkinointistrategiaksi. Tutkimuksen löytämät tulokset liittyivät kuitenkin 
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usein palvelun laadun paranemiseen, joka on tärkeää markkinoinnin kannalta (Hamari, 

Koivisto & Sarsa, 2014). 

Läpikäydyissä tutkimuksissa oli myös paljon puutteita. Muun muassa otosryhmä oli usein 

pieni, ja joissain tutkimuksissa ei ollut vertailuryhmää, vaan ne käyttivät ainoastaan 

käyttäjän arviointia. Eri käyttömahdollisuuksia tutkittiin myös usein erittelyn sijaan yhtenä 

kokonaisuutena (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). 

Hamarin työryhmän tutkimushavaintojen perusteella tämän tutkimuksen kannalta on syytä 

pohtia, tulisiko yrityksen sisällä tehdä ensin kysely eri käyttäjien motivaatiosta peleihin. 

Tämä voisi olla viisasta ennen kuin heillä suoritetaan tutkimus pelillistetystä sovelluksesta, 

koska erilaiset käyttäjät näyttävät vaikuttavan pelillistämisen tuloksiin. Tämä asia 

kannattaa käydä läpi toteutuksen suunnitteluvaiheessa. 

Sittemmin Jonna Koivisto ja Juho Hamari ovat tehneet kirjallisuuskatsauksen vuonna 

2019. Siinä he tarkastelevat tutkimuksia pelillistämisen alalta, jossa on nähty huomattavaa 

kasvua viimeisimpien vuosien aikana. Hamari ja Koivisto toteavat 

kirjallisuuskatsauksessaan, että pelillisyydestä tehtyjen tutkimuksien määrä on kasvanut 

huomattavasti. Usein niistä kuitenkin puuttuu selkeä kokonaisuus ja vahva teoreettinen 

tausta. Vaikka tutkimusten tulokset ovat yleensä positiivisia, huomattavassa määrässä 

niistä on havaittu vaihtelevia tuloksia. Kirjallisuuskatsauksen mukaan pelillisyyttä 

käytetään eniten opetustarkoitukseen ja suosituimpia pelillisiä mekaniikkoja ovat pisteiden 

ja palkintojen kaltaiset saavutukset sekä pistetaulukot. Hamarin ja Koiviston mielestä 

pelillisyyden tutkijoiden tulisi laajentaa näkemystään aiheen tutkimisessa. Tulevaisuudessa 

olisi esimerkiksi hyvä keskittyä pelillisyyden mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin ja 

siihen, miten niitä voitaisiin ennaltaehkäistä (Koivisto & Hamari, 2019). 

2.2 Pelillistäminen liiketoiminnassa 

Pelillistäminen voi tehdä työpaikasta houkuttelevamman ja tuottavamman (Burke, 2013). 

Kasvava määrä tuotteita ja palveluita suunnitellaan sisältämään pelillisiä osatekijöitä 

tavoitteena saada aikaan kokemuksia, kuten taituruutta, nautinnollisuutta tai yhteen 
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liittyvyyttä, palveluiden ydintoimintojen lisäksi. Käsite voidaan jäljittää suurempaan 

pelillisyyden kehitykseen kulttuurissa ja yhteisössä. Peleistä ja pelattavuudesta on tullut 

valtavirran viihdemuoto, ja ne vaikuttavat kasvavasti ihmisten arkielämään (Koivisto, 

2017). Peleissä tehtävät tulee mainita selkeästi, jotta ne ovat ilmeisiä pelaajille ja 

ohjelmalle helposti arvioitavissa. Tästä johtuen pelillistämiseen on suhtauduttu 

myönteisesti liiketoiminnan asiayhteyksissä. Liiketoimintaprosessin pelillistäminen on 

pääasiassa hallinnon visualisoimista tavoitteiden avulla (Korn & Schmidt, 2015). 

Robson, Plangger, Kietzmann, McCarthy ja Pitt määrittelevät, että pelillistäminen on 

pelialan opetusten käyttämistä käyttäytymisen muuttamiseksi ei-pelillisissä tilanteissa. 

Kokemukset voivat liittyä liiketoimintaan tai lopputulemiin. Onnistuakseen pelillistäminen 

tarvitsee haluttujen tulosten toistoa ja käyttäjän motivoimista. Työryhmän mielestä 

yrityksien on tärkeintä ymmärtää pelillistämisen ideaa oikein ja suunnitella sitä 

hyödyntävät sovellukset oikeaoppisesti käyttäjän inspiroimisen kannalta. Sosiaalinen 

media on myös tärkeä osa yrityksen ja asiakkaiden kanssakäymistä (Robson, ym., 2015).  

Kun pelikokemusten sisällyttäminen pelien ulkopuoliseen toimintaan alkoi, pelillistämisen 

mahdollisuudet herättivät kiinnostusta myös liike-elämässä. Yritykset olivat halukkaita 

hyödyntämään pelillisyyttä esimerkiksi asiakkaiden ja työntekijöidensä sitouttamiseen 

(Huotari & Hamari, 2017). Vaikka pelillistämisen suosio on ollut kasvussa, ei tule olettaa, 

että se on aina johtanut onnistuneeseen liiketoimintaan (Burke, 2013). Pelillisten 

kokemusten tulisikin tukea ydinpalvelun käyttöarvoa. Jos pelillistäminen aiheuttaa 

pelaajissa pelillisiä kokemuksia, jotka häiritsevät ydinpalvelun käyttöä, sitä ei voi pitää 

onnistuneena kokonaisuutena (Huotari & Hamari, 2017). Pelillistäminen ei voi korjata 

huonoa liiketoimintamallia. Harkittu pelimekaniikkojen soveltaminen voi kuitenkin auttaa 

käyttäjiä hyvin suunnitellun palvelun omaksumisessa (Herger & Kumar, 2013).  

Pelillistämistä on onnistuneesti käytetty opetus- ja hyvinvointitarkoituksiin, ja se leviää 

myös muille aloille. Myös liiketoimintaan liittyviä prosesseja on yritetty pelillistää usein 

(Korn & Schmidt, 2015). Robson ym. antavat artikkelissaan esimerkkejä siitä, miten 

yritykset käyttävät pelillistämistä. Xerox käyttää muun muassa johtajien kouluttamiseen 

pelinomaisia tehtäviä, joita he voivat netissä suorittaa muiden kanssa. Useat 
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energiayritykset myös käyttävät Opower-palvelua, joka antaa asiakkaiden verrata 

sähkönkulutusta naapureihin ja jakaa tulokset sosiaalisessa mediassa (Robson, ym., 2015). 

Pelillistämisellä tulee olemaan merkittävä vaikutus liiketoimintaan pidemmällä aikavälillä, 

kun suunnittelukäytännöt paranevat ja organisaatiot keskittyvät selkeiden 

liiketoimintatavoitteiden määrittelemiseen (Burke, 2013). 

Media- ja viestintätoimisto PHD:n tutkimuksen mukaan erittäin suurella osalla 

työntekijöistä ei ole mielenkiintoa työtehtäviään kohtaan, mikä maksaa biljoonia dollareita 

yrityksille vuosittain maailmanlaajuisesti. Pelillistäminen ja pelaajan palkitseminen 

nähdään mahdollisena ratkaisuna tälle ongelmalle (Betakit, 2014). Pelillistämistä on 

käytetty myös löytämään alisuoriutuvia työntekijöitä, jotta heidät voidaan irtisanoa. Vaikka 

tämä on epäeettistä, se voidaan nähdä myös luontaisena tapana leikata kustannuksia. Tämä 

johtuu siitä, että pelit on suunniteltu siten, että niissä on voittajia ja häviäjiä (Korn & 

Schmidt, 2015). 

Nopea ja tehokas opiskelu pelillistämisen avulla on tärkeää yrityksille nykymaailmassa. 

Interaktiivisen pelaamisen käyttäminen työkaluna koulutuksen muuttamiseen on 

merkittävä osa pelillistämistrendiä. Daniel Burrusin mukaan yritys voi pelillisyyden viiden 

perusosan avulla tehostaa huomattavasti työntekijöidensä oppimista. On tärkeää pitää yllä 

tietoa oppimisen edistymisestä. Jos pelaaja joutuu jatkuvasti tekemään samat tehtävät 

uudelleen, hänen oppimisensa hidastuu eikä hän opi uusia asioita. Toinen tärkeä osa on 

oppimisen interaktiivisuus. Oppiminen on paljon tehokkaampaa, kun pelaaja pystyy 

olemaan aktiivisena osana kokemusta. Immersio on myös tärkeä osa pelillistä kokemusta. 

Jos pelaaja pystyy käsittelemään oppimaansa asiaa käytännössä, hän oppii paljon 

tehokkaammin verrattuna esimerkiksi siihen, että hän joutuisi lukemaan siitä tietoja. 

Lisäksi kilpailuhenkisyys auttaa pelaajia oppimaan asioita nopeammin. Pelaajat eivät halua 

kokea epäonnistumisen tunnetta, mikä motivoi siten heitä oppimaan keskeiset asiat 

tehokkaammin. Viimeinen tärkeä osa on keskittymiskyky. Opetuksen tehokkuus laskee 

huomattavasti, jos pelaaja ei kykene keskittymään oppimaansa asiaan (Burrus, 2012). 
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2.2.1 Pelillistämisen suunnittelu yrityksessä 

Asiantuntijayritys Cloudrivenin toimitusjohtaja Jukka Koskenkannon mukaan käyttämällä 

pelillisyyttä oikein voidaan saavuttaa yritykselle kilpailullinen etu. Hänen mielestään paras 

tapa liiketoiminnallisen hyödyn saamiseksi pelillistämisestä on tunnistaa haasteet, joita 

pelillisyyden avulla on tarkoitus ratkaista. Hän myös suosittelee aloittamaan aluksi 

pilottiversiolla ja tunnistamaan käyttäytymiset, joita halutaan muuttaa toiminnasta 

kerättävää dataa analysoimalla (Koskenkanto, 2013). Yritysten tulisi määritellä selkeästi 

liiketoiminnan tavoitteet ennen pelillistämisen käyttöönottoa. Pelillistäminen tulisi 

suunnitella pelaajan tavoitteiden ympärille. Ihanteellisessa tapauksessa pelaajan ja 

yrityksen tavoitteet ovat ainakin osittain samoja (Burke, 2013). 

Pelillistämisen perusmekaniikat liittyvät läheisesti pelisuunnittelun mekaniikkoihin. Ne 

hyödyntävät ihmisten luontaista halua oppia, menestyä ja olla kanssakäymisessä muiden 

ihmisten kanssa. Täten yksi pelillistämisen tärkeistä elementeistä on tehdä vähäinenkin 

edistyminen näkyväksi käyttäjälle. Tämän voi saavuttaa esimerkiksi edistymispalkeilla, 

pelaajan saavuttamilla tasoilla tai pelaajalle annettavilla arvomerkeillä. Näiden 

implementointi on usein helppoa, sillä ne käyttävät valmiina olevaa dataa, joka vain 

näytetään erilaisena. Sopivien pelillistämisessä käytettyjen pelimekaniikkojen valintaan 

vaikuttaa vahvasti palvelun kohderyhmä (Korn & Schmidt, 2015). 

Pelillistämisen käyttäminen yrityksessä palkitsee työntekijää ja asiakasta, mikä johtaa 

liiketoiminnan kannalta tavoiteltuihin tuloksiin. Hyvin suunniteltu pelillistäminen tarvitsee 

vahvisteita. Ne voivat olla sisäisiä, kuten tunteet, tai ulkoisia, kuten palkinnot. Vahvisteet 

voivat olla käyttäjän kannalta positiivisia tai negatiivisia, mutta niiden tulisi pääasiassa 

johtaa hänelle mieleisiin tuloksiin (Robson, ym., 2015). Pelaajan sitoutumista voi parhaiten 

ennustaa siitä, miten paljon hän nauttii pelillistetystä tuotteesta (Yang, Asaad & Dwivedi, 

2017). Pelillisyys on käyttäjien motivoimista, ei manipuloimista. Hyvä suunnittelija 

kohtelee käyttäjiä kunnioittavasti (Herger & Kumar, 2013).  

Palvelujen suunnittelijoiden on tärkeää tiedostaa, että pelillistämisen tuottajia voi olla 

useita. Yrityksen sisäisten tuottajien lisäksi heihin voi kuulua myös kolmannet osapuolet ja 

asiakkaat. Tämä voi olla hyödyksi ydinpalvelun tarjoajalle, joten palvelun suunnittelijat 
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voivat haluta tarjota käyttäjille mahdollisuuden osallistua tuotantoprosessiin (Huotari & 

Hamari, 2017). 

Pelillistäminen asettaa yrityksille kuitenkin paljon haasteita. Liiketoimintastrategian tasolla 

pelillistetyt palvelut vaativat usein uusia liiketoimintamalleja. Näiden suunnittelun 

yksityiskohtia ei ole kuitenkaan vielä täsmennetty. On mahdollista, että pelillistäminen voi 

tietyissä tapauksissa johtaa tuotannon heikkenemiseen (Blohm & Leimeister, 2013). 

Pelillisyyttä sovellettaessa on tärkeää pohtia, mitä teknisiä taitoja prosessiin tarvitaan. 

Projektiin ei kannata käyttää paljon resursseja liian varhain, ennen vaatimusten 

ymmärtämistä, jottei sitä jouduta aloittamaan alusta (Bell, 2018). Pelillisyyden ei tulisi 

myöskään haitata työntekijöiden ydintyötä (Herger & Kumar, 2013). 

Pelillistäminen vaatii usein henkilötietojen tai arkaluontoisen datan säilyttämistä, mikä voi 

olla ongelmallista yrityksille ja sen toimintarajoituksille. Pelillistetyn palvelun suunnittelu 

on monimutkaisempi prosessi kuin pelkkien pisteiden ja saavutusten lisääminen palveluun 

(Blohm & Leimeister, 2013). Joskus huono pelillistäminen voi vieraannuttaa käyttäjät 

palvelusta. Pelillistäminen vaatii harkittua pelillisyyden tekniikoiden käyttöönottoa 

käyttäjien mielenkiinnon saamiseksi (Herger & Kumar, 2013). 
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3 Pelillistämisen malleja 

Pelillistäminen on monimutkainen suunnittelukäytäntö, joka vaatii käyttäjäkeskeistä 

suunnittelua sekä kokonaisvaltaisen ja selkeän suunnittelumenetelmän (Hassan, 2018; 

Mora, ym., 2015). Onnistunut pelillinen suunnittelu on sinänsä jo monimutkainen ja 

monialainen prosessi (Hassan, 2018). Pelillisyyden soveltaminen epäonnistuu usein, koska 

suunnittelijoilla ei ole ollut selkeää ja järjestelmällistä suunnitteluprosessia. Ennen 

toiminnon pelillistämisen aloittamista onkin tärkeää tietää, millaisia pelillisyyden kehyksiä 

on olemassa (Mora, ym., 2015). 

Pelisuunnittelun tavoitteena on nautinnon tuottaminen pelaajalle, kun taas pelillisyyden 

suunnittelussa keskitytään tietyn liiketoiminnan tavoitteen saavuttamiseen. Vaikka 

pelillisyyden suunnitteluprosessi eroaa pelisuunnittelusta, se on silti riippuvainen 

pelisuunnittelun perusteista (Mora, ym., 2015). Pelillistämisessä on sovellettu 

monipuolisesti erilaisia toteutustapoja (Hamari, ym., 2018). Pelaajilla on erilaisia 

luonteenpiirteitä ja mieltymyksiä, joten samat suunnittelumenetelmät eivät toimi kaikkiin 

pelaajiin. Tästä johtuen pelillisen kokemuksen mukauttaminen kohderyhmän mukaan 

kasvattaa pelillisyyden onnistumisen todennäköisyyttä (Hassan, 2018). 

Alberto Moran työryhmä toteaa kirjallisuuskatsauksessaan, että suurin osa pelillisyyden 

kehyksistä perustuu käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja suosittelee lähestymään 

pelillisyyden suunnittelua psykologisesta näkökulmasta. Useimmat kehykset perustuvat 

pelisuunnitteluun, mutta niissä ei ole sovellettu useita ryhmän määrittelemiä 

suunnitteluperiaatteita (Mora, ym., 2015). Lisäksi monet pelillisyyden mallit eivät ota 

kantaa siihen, missä asiayhteyksissä niiden kuvaamia elementtejä olisi kannattavaa 

soveltaa. Ne eivät myöskään opasta riittävän selkeästi sitä, miten niiden sovellus tulisi 

toteuttaa (Mekler, ym., 2017). Nämä seikat tulee ottaa huomioon tämän tutkimuksen 

kehystä valittaessa. Tässä luvussa esitellään pelillistämisen malleja, joista saattaa olla 

hyötyä tutkimuksen käytännön vaiheen suunnittelussa. 
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3.1 MDE-malli 

Robsonin työryhmä on rakentanut MDA-pelisuunnittelumallin perusteella oman MDE-

mallinsa pelillistämistä varten. Malli selittää, miten pelillisiä kokemuksia voidaan luoda. 

Malli perustuu kolmeen periaatteeseen pelillisen kokemuksen luomiseksi: mekaniikkoihin, 

dynamiikkoihin ja tunteisiin (Robson, Plangger, Kietzmann, McCarthy & Pitt, 2015). Malli 

toimii seuraavasti: 

Roolit: 

● Pelaajat: Heihin kuuluvat muun muassa uudet työntekijät tai asiakkaat. Heillä on 

aktiivinen rooli kokemuksessa. 

● Suunnittelijat: Heitä voivat olla managerit, jotka suunnittelevat yrityksen 

pelillisyyden kokemuksen. Heidän tulee ymmärtää pelillisyyden runko. Jälkeenpäin 

heillä on passiivinen rooli ja he valvovat, että kokemus kattaa yrityksen tavoitteet. 

He myös hallitsevat ja ylläpitävät kokemusta. 

● Katsojat: Heillä on passiivinen rooli. He eivät suunnittele eivätkä pelaa. Katsoja 

voi olla esimerkiksi valvoja, joka toimii pelaajien tukena vaikuttaen näin heidän 

kokemukseensa. 

● Tarkkailijat: Heillä on passiivinen rooli eikä näin ollen vaikutusta pelillistämisen 

kokemukseen. Heidän läsnäolonsa vaikuttaa kuitenkin kokemuksen suosioon. 

Heistä voi myös mahdollisesti tulla katsojia tai pelaajia tulevaisuudessa. Heitä 

voivat olla esimerkiksi firman muut työntekijät, jotka eivät ole yhteydessä pelaajiin, 

mutta ovat tietoisia kokemuksesta ja seuraavat sitä. 

Roolit voivat muuttua. Esimerkiksi pelaaja voi ottaa passiivisemman roolin ja tulla 

katsojaksi tukemaan muita pelaajia. Tällainen tilanne voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun 

työntekijän työvuoro päättyy. 

Pelillisyyden kokemuksien luomisen runko: 

● Mekaniikat (toimintaperiaatteet): Niihin sisältyvät suunnittelijoiden tekemät 

päätökset pelillistämisen kokemuksen säännöistä, tavoitteista, vuorovaikutuksista ja 

rajoista. Ne ovat vakioita ja tiedetään ennen kuin kokemus alkaa. Ne muodostavat 
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pelillisyyden perusteet. Mekaniikat eivät kuitenkaan yksin voi motivoida pelaajia 

haluttuihin käyttäytymisen muutoksiin. 

○ Järjestelymekaniikat: Niihin kuuluvat asiat, jotka vaikuttavat pelin 

ympäristöön. Esimerkiksi seuraavat kysymykset ovat olennaisia: Ketä 

vastaan pelaaja pelaa? Missä ja miten pelataan? Kenen kanssa pelataan? 

Kuinka monta pelaajaa tai tekoälyä on? Onko peli reaaliaikainen vai 

pelaavatko pelaajat vuorollaan? 

○ Sääntömekaniikat: Ne määräävät tavoiteltavan päämäärän ja kuvaavat 

sallitut toiminnat ja rajoitteet luodakseen haastetta pelaajalle. Niihin kuuluu 

sekä deterministisiä että indeterministisiä toimintoja. Esimerkiksi pelaajaa 

voidaan palkita siitä, että hän menee tiettyyn paikkaan. Niihin voi sisältyä 

aikarajoitteita, jolloin pelaajalla on esimerkiksi tietty aika tehdä toimintoja, 

tai virtuaalista rahaa, joka kasvaa ja vähentyy ajan mukaan. Näissä 

määritetään myös tavoitteet, kuten tasot, jotka avautuvat senhetkisen tason 

jälkeen. 

○ Edistymismekaniikat: Näiden avulla suunnittelijat vaikuttavat 

kokemukseen sen aikana. Näihin voivat kuulua vahvisteet, joita voivat olla 

pisteet, palkinnot tai oikea raha. Vahvisteiden avulla palkittuja tekoja 

toistetaan tavallista todennäköisemmin. Ne antavat palautetta pelaajan 

tavoitteeseen pääsyn edistymisestä. Palkintojen täytyy olla pelaajille 

mieluisia, tai ne menettävät merkityksensä. Ulkoiset palkinnot ovat myös 

tärkeitä. Niitä voivat olla nollasumma, jossa jotkut pelaajat voittavat ja 

toiset häviävät, tai positiivinen summa, jossa palkitaan enemmän pelaajia. 

Suunnittelijoiden tulee suunnitella edistymismekaniikat tarkasti muun 

muassa projektiin asetetun budjetin kannalta. Liika palkitseminen, 

erityisesti huippupalkintojen käyttö, voi kuitenkin laimentaa palkintojen 

vaikutusta. 

● Dynamiikat: Ne ovat pelaajan käyttäytymisiä, jotka ilmenevät pelaajan 

osallistuessa kokemukseen. Ne syntyvät siitä, kuinka pelaajat seuraavat 

suunnittelijan asettamia mekaniikkoja. Esimerkiksi tiimipainotteinen peli voi johtaa 

yhteistyöhön, kun taas yksilöpeli kilpailunhaluun. Katsojat ja tarkkailijat voivat 
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vaikuttaa myös dynamiikkoihin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun muut 

henkilöt seuraavat pelaajien suoriutumista. Tällöin pelaajat haluavat suoriutua 

toiminnassa paremmin eivätkä todennäköisesti jätä suoriutumistaan kesken. Myös 

huijausta voi esiintyä dynamiikoissa. Dynamiikkoja on vaikea ennakoida, ja ne 

voivat johtaa ennalta-arvaamattomaan käytökseen ja tuloksiin, jotka voivat olla 

positiivisia tai negatiivisia. Kyseinen seikka onkin otettava huomioon silloin, kun 

suunnittelijat määrittelevät kokemuksen mekaniikkoja. 

● Tunteet: Niitä ovat pelaajien mielentila ja reaktiot kokemuksen aikana. Ne 

syntyvät silloin, kun pelaajat seuraavat mekaniikkoja ja luovat sen pohjalta 

dynamiikkaa. Nautinnollisten tunteiden luominen pelaajalle tulisi olla pelillisyyden 

päätavoite. Jos kokemus ei ole pelaajalle mieluinen, hän ei jatka pelaamista. Myös 

negatiiviset tunteet, kuten pettymys, voivat olla osana pelaajan nautinnollista 

kokemusta.  

(Robson, ym., 2015) 

Tämän MDE-mallin avulla voidaan luoda ja pidentää pelaajan kokemusta. Muutokset 

yhdessä mallin kohdassa voivat myös vaikuttaa muihin kohtiin ja muuttaa pelaajan 

kokemusta huomattavasti. Malli selventää myös eri roolien erilaisia havaintoja 

kokemuksesta. Esimerkiksi suunnittelijoiden kannalta tärkeimpiä ovat mekaniikat, joiden 

jälkeen tulevat dynamiikat ja tunteet. Pelaajien kannalta taas tärkeintä ovat tunteet. 

Pelaajien tunteet ja dynamiikat vaikuttavat mekaniikkoihin ja päinvastoin, joten näiden 

osa-alueiden ymmärtäminen onkin olennaista hyvän pelillisen kokemuksen luomisessa 

(Robson, ym., 2015). 

Yritykselle on tärkeää määrittää pelin tavoite. Prosessia ei tulisi pelillistää vain 

pelillistämisen, vaan tavoitteiden vuoksi. Niiden tulisi olla taloudellisia, sosiaalisia tai 

ympäristöllisiä. Yritysten tulisi arvioida omat edellytykset käyttää pelillistämistä, jotta ne 

voivat tuottaa ja muokata tarpeellisia käyttäytymisiä ja tuloksia tavoitteidensa 

saavuttamiseksi. Keskittymällä vain yhteen tavoitteeseen useiden sijaan voidaan vähentää 

monimutkaisuutta ja varmistaa, että mekaniikat, dynamiikat ja tunteet eivät ole ristiriidassa 

keskenään. Yritysten tulisi myös tunnistaa eri pelillistämistoimenpiteitä ja -kohteita sekä 
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ymmärtää, miten mekaniikat, dynamiikat ja tunteet ohjaisivat näitä toimenpiteitä. On 

tärkeää määrittää syy-seuraussuhde pelillistämistoimenpiteiden ja yrityksen tavoitteiden 

välillä (Robson, ym., 2015). 

Suurin osa pelillistämisesimerkeistä keskittyy ainoastaan suunnittelijoiden ja pelaajien 

väliseen suhteeseen. Muidenkin roolien tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, koska se tukee 

mekaniikkojen, dynamiikkojen, tunteiden ja pelaajaan liittyvien seurausten välisten 

linkkien syvää ymmärtämistä. On myös tärkeää ymmärtää, milloin prosessiin tulee liittää 

katsojia ja tarkkailijoita sekä miten heidän osallistumisensa voi ohjata ja vahvistaa eri 

käyttäytymisiä ja tuloksia prosessissa (Robson, ym., 2015). 

Yritystoiminnassa tulee ottaa huomioon myös huijarit. Sääntöjä rikkovat pelaajat voivat 

johtaa ei-haluttuihin tunteisiin, kuten epäoikeudenmukaisuuteen. He voivat kuitenkin luoda 

perustan sääntöjen muokkaamiseksi, jotta osallistumisesta tulisi entistä sitoutuvampaa ja 

tuloksista parempia (Robson, ym., 2015). 

Kokemusta tulee myös ajan myötä muokata. On epätodennäköistä, että yrityksen tavoitteet 

käyttäytymisen muuttamiseen pysyvät samana koko ajan. Yrityksen muuttuessa pelillistä 

kokemusta tulee myös päivittää. Huomio tulee tällöin kohdistaa yrityksen tavoitteisiin ja 

strategisiin päämääriin. Kokemusta tulee valvoa sisäisesti ja ulkoisesti. Kokemuksen tulee 

yhä olla yrityksen kannalta järkevä sekä pitää pelaajien, katsojien ja tarkkailijoiden 

mielenkiintoa yllä. Mekaniikkoja tulee muokata, jotta yksilöt jatkaisivat pelaamista eivätkä 

siirtyisi mielenkiintoisempaan kohteeseen (Robson, ym., 2015). 

Pelillistämisen elämyksen loppu tulee myös aikanaan väistämättä vastaan. Kokemuksen 

muuttaminen pidentää sen hyödyllisyyttä yritykselle, mutta johtajien tulee seurata 

merkkejä, jotka kertovat, että elämys on menettänyt vetovoimansa pelaajiin. 

Suunnittelijoiden tulee tunnistaa sen päättyminen ja muuttaa kokemusta saattamalla se 

loppuun siten, että pelaajat, katsojat ja tarkkailijat ovat tämän jälkeen halukkaita 

palaamaan ja osallistumaan uusiin pelillisiin prosesseihin (Robson, ym., 2015). 

Šlibar, Plantak Vucovac, Lovrenčić, Šestak ja Andročec toteavat konferenssijulkaisussaan, 

että Andrzej Marczewskin mukaan pelillisyyden ymmärtäminen liiketoiminnan kannalta 

on tärkeää yrityksille, jotka yrittävät löytää uusia tapoja aktivoida, opettaa, palkita ja 
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sitouttaa asiakkaita. Pelillisyys liiketoiminnan kannalta määritellään siten, että se on 

käyttäjän käytökseen vaikuttamista, motivaation parantamista ja sitouttamisen tehostamista 

käyttämällä pelillisiä elementtejä tosielämän tehtävissä. Pelillisyyden kannalta tärkeää on 

hyvä suunnittelu, sillä suurimman osan pelillistetyistä sovelluksista ennustetaan 

epäonnistuvan yrityksen tavoitteisiin pääsemisen suhteen. Pelillistetty sovellus ei ole 

hyötypeli, vaikka se on suunniteltu muuhun kuin viihdekäyttöön. Sen sijaan se lainaa 

pelisuunnittelun periaatteita käyttäen niitä ei-pelillisissä tilanteissa (Šlibar, ym., 2018). 

3.2 Marczewskin pelillisyyden käyttäjätyypit ja kehys 

Marczewski jakaa pelillisyyden käyttäjätyyppit seuraavasti: 

● Sisäisesti motivoituva: 

○ Menestyksekäs suorittaja: Haluaa oppia uusia asioita. 

○ Sosialisoija: Haluaa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

○ Filantrooppi: Haluaa rikastuttaa muiden kokemusta. 

○ Oman tiensä kulkija: Haluaa luoda ja tutkia. 

● Ulkoisesti motivoituva: 

○ Pelaaja: Motivoituu palkintojen avulla. 

○ Häiritsijä: Motivoituu muutoksen avulla. 

(Šlibar, ym., 2018) 

Näistä käyttäjätyypeistä ainoastaan pelaaja on perinpohjaisesti motivoitunut osallistumaan 

pelillisyyden kokemukseen. Häiritsijä sen sijaan ei halua olla tekemisissä kokemuksen 

kanssa. Muut tyypit ovat vähemmän halukkaita pelaamaan, joten pelillistämisen 

suunnittelijoiden tarvitsee valita dynamiikat ja mekaniikat, jotka kannustavat positiiviseen 

käytökseen ja parhaisiin tuloksiin pelillisen järjestelmän kannalta (Šlibar, ym., 2018). 

Marczewskin pelillisyyden kehyksen mukaan seuraavat kysymykset tulisi käydä läpi, kun 

selvitetään, kannattaako järjestelmässä käyttää pelillistämistä: 

1. Mitä pelillistetään? Tulee tarkentaa mikä toiminto tai toiminnot pelillistetään. 
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2. Miksi pelillistetään? On tärkeää kysyä, mitä voidaan saavuttaa tällä projektilla. 

3. Ketkä ovat käyttäjiä? Tulee määrittää, ketkä tulevat olemaan käyttäjiä, jotta 

heihin voidaan saada helpommin yhteys. 

4. Miten pelillistetään? Kun ensimmäisiin kolmeen kysymykseen on saatu vastaus, 

voidaan alkaa pohtia vaiheita, jotka tulee tehdä, jotta järjestelmän pelillistäminen 

saadaan alkuun. 

5. Onko analytiikat asennettu? Käytettävät metriikat ja analytiikat tulisi määritellä 

tulosten arvioinnin, työn valvonnan ja raportoinnin vuoksi. 

6. Onko testattu käyttäjillä? Pelillisyys tulisi aina testata kohderyhmän sisällä. 

Käyttäjät tulevat olemaan järjestelmän osana johtajien ja suunnittelijoiden sijaan. 

7. Onko reagoitu palautteeseen? Testauksen yhteydessä voidaan kerätä palautetta. 

Palautteen kerääminen on järkevää, jos joitain toimintoja voidaan muuttaa sen 

perusteella. 

8. Onko ratkaisu julkaistu? Uudesta järjestelmästä tulisi tiedottaa ennen kuin se 

julkaistaan. Siten saataisiin käyttäjiä kiinnostumaan järjestelmästä jo ennen kuin he 

ovat päässeet käyttämään sitä. 

Kohdat 6 ja 7 voidaan toistaa silmukkana niin monta kertaa kuin on tarpeellista. Tämän 

jälkeen kohdat 5 - 8 tulisi toistaa. Kiinnostuksen ylläpitämiseksi on tärkeää kerätä 

palautetta, parantaa iteraatioita ja lisätä uusia osatekijöitä (Šlibar, ym., 2018). 

Asiat, jotka tulisi tietää ja mitä ei saisi unohtaa pelillistämisestä: 

● Tulisi ajatella kuin pelisuunnittelijat. Koska pelillisyys perustuu peliteoriaan, on 

ymmärrettävää, että pelillisyyden suunnittelijat luottavat pelisuunnittelun 

periaatteisiin. 

● Se tulisi luoda vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoiset käyttäjät ovat parempia kuin 

vastentahtoiset. 

● Tulisi tehdä suunnitelma huijarien varalle. Huijaaminen on ihmisluonteen 

kannalta normaalia, joten tulee varautua siihen, että joku yrittää huijata 

järjestelmää, erityisesti, jos se sisältää ulkoisia palkkioita. 
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● Sisäinen vai ulkoinen motivaatio? Sisäinen motivaatio on voimakkaampi kuin 

ulkoinen. Ulkoinen motivaatio käsittää sen, mitä on tehty ulkoisten palkkioiden 

takia. Ulkoisesti motivoiduille ihmisille lopputulos on tärkeämpää kuin toiminta tai 

käytös. Sisäinen motivaatio taas kannustaa toimintaan, joka johtaa sisäisiin 

palkkioihin, kuten tyytyväisyyden tunteeseen. 

● Sen ei tulisi olla ilkeä. Pelillistä järjestelmää ei tulisi luoda ihmisten 

hyödyntämisen vuoksi, missä tapauksessa pelaajat todennäköisesti lopettavat sen 

käyttämisen. 

● Hauskuutta ei tule unohtaa. Pieni määrä hauskuutta voi tehdä lähes mistä tahansa 

siedettävämpää. 

● Siinä tulisi olla sosiaalisia osatekijöitä. Sosiaaliset mekaniikat ovat avain 

käyttäjien sitouttamiseksi kokemukseen pitkäksi ajaksi. 

(Šlibar, ym., 2018) 

Pelillisen järjestelmän implementoinnissa tulisi ottaa huomioon sekä ulkoiset palkkiot että 

sisäinen motivaatio. Vaikka ulkoiset palkkiotkin ovat tärkeitä, on syytä keskittyä erityisesti 

sisäiseen motivaatioon. Se on järjestelmän pitkäikäisyyden ja pelaajan aidon osallistumisen 

perusta (Šlibar, ym., 2018). 

3.3 Pelaajakeskeinen suunnittelu 

Janaki Kumar ja Mario Herger suosittelevat käyttäjäkeskeistä suunnittelua sovelluksen 

pelillistämisen lähestymistavaksi mekaniikoista aloittamisen sijaan. Se asettaa käyttäjät ja 

heidän tarpeensa suunnittelun ja kehittämisen pääkohdaksi. Datakeskeinen suunnittelu, 

johon kehittäjät luontaisesti pyrkivät, johtaa Kumarin ja Hergerin mukaan huonosti 

suunniteltuun tuotteeseen. Käyttäjäkeskeiset suunnittelijat keskittyvät käyttäjän päämääriin 

ja pyrkivät tekemään tuotteita, jotka auttavat käyttäjää saavuttamaan nämä tehokkaasti ja 

tyydyttävästi. Pelillisyys lisää kuitenkin tavoitteisiin sitoutumista. Pelaajat etsivät 

vapaaehtoisesti haasteita tehostaakseen pelikokemustaan. Tämän vuoksi pelaajan hakemat 
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kokemukset ylittävät tavallisen käyttäjän vaatiman tehokkuuden ja tyydyttävyyden 

kasvattaen pelaajan sitoutumista (Herger & Kumar, 2013). 

Kumar ja Herger esittelevät pelaajakeskeisen suunnittelun käsitteen auttaakseen 

suunnittelijoita vastaamaan pelaajien kasvaviin odotuksiin. Pelaajakeskeinen suunnittelu 

asettaa käyttäjäläheisen suunnittelun sijaan pelaajan suunnittelun keskiöön. Sen mukaan 

suunnittelijan tulee ymmärtää pelaajaa, jotta pelillistäminen voi onnistua. Lisäksi yrityksen 

liiketoiminnan kuvaus ja hallinnon tavoiteltu lopputulos tulee määrittää. Myös pelaajan 

motivaation ymmärtäminen on suositeltavaa. Kun edellä mainitut kohdat on määritelty ja 

ymmärretään selkeästi, voidaan aloittaa pelimekaniikkojen määritteleminen. On myös 

tärkeää valvoa pelaajan motivaatiota tarkasti ja mukauttaa mekaniikkoja ja tavoitteita 

jatkuvasti pelillistämisprosessin aikana. Pelaajakeskeinen suunnittelu on iteratiivista, joten 

kannattaa palata tarvittaessa aikaisempiin vaiheisiin ja muokata niitä. Jatkossa saattaa 

nimittäin tulla esille uutta tietoa, joka näiden vaiheiden kannalta tulisi myös ottaa 

huomioon (Herger & Kumar, 2013). 

3.3.1 Pelaajakuvaus 

Pelien pelaaminen on täysin vapaaehtoista toisin kuin tavallisten sovellusten käyttäminen. 

Suunnittelijan tulee pitää tämä mielessä onnistuakseen pelillisen sovelluksen tekemisessä. 

Pelaajakeskeisen suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa luodaan monipuolinen kuva 

pelaajasta. Tämän avulla suunnittelijoiden olisi helpompi ymmärtää pelaajan 

erityispiirteitä, käyttäytymistä ja vaatimuksia. Kuvauksen luominen tukee sovelluksen 

työryhmän ymmärrystä pelaajasta, mikä ehkäisee luomasta huonoa käyttäjäkokemusta. 

Hyvän käsityksen ansiosta myös ryhmän päätöksenteko kehittyy. Tyypillinen kuvaus 

kertoo pelaajan tavoitteista ja kokemuksista sekä luokittelee hänet tiettyyn väestöryhmään, 

esimerkiksi iän perusteella. Kohderyhmän toimiala vaikuttaa myös sen käytäntöihin ja on 

tärkeä osa pelaajan kuvauksen luomisessa (Herger & Kumar, 2013). 

Väestöryhmän selvittäminen on keskeistä pelaajan kuvauksessa ja auttaa ymmärtämään, 

kuinka häntä voidaan motivoida käyttämään sovellusta. Pelaajan sukupuolen huomioon 

ottaminen on myös olennaista suunnittelussa. Pelaajan kuvaus tulisi luoda kohderyhmän 
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enemmistön mukaan. Esimerkiksi perinteiset kilpailuhenkiset pelit vetävät puoleensa usein 

miehiä, kun taas sosiaaliset ja mobiilipelit kiinnostavat enemmän naisia. Tämän 

ymmärtäminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää ryhmän pelillisyyden suunnittelun 

ohjaamiseksi. Kohderyhmän ikä tulisi myös kartoittaa mekaniikkojen suunnittelun vuoksi. 

Vanhemmat ikäryhmät sietävät epäonnistumista vähemmän kuin nuoremmat. Nuoremmat 

henkilöt taas odottavat saavansa nopeaa palautetta onnistumisestaan (Herger & Kumar, 

2013). 

Toimialan ja ammatin ymmärtäminen helpottaa pelaajan tavoitteiden selvittämisessä. 

Tämä taas auttaa esimerkiksi oikeanlaisten saavutusten ja palkintojen määrittämistä. Myös 

pelaajien pyrkimykset ja ongelmakohdat voidaan kartoittaa helpommin, kun tiedetään 

heidän alansa ja ammattinsa (Herger & Kumar, 2013). 

Kaikki käyttäjät eivät ole kilpailuhenkisiä. Osa pelaajista voi olla yhteistyöhenkisiä. Kun 

selvitetään kumpaan edellä mainittuun kategoriaan kohderyhmän pelaajat kuuluvat, 

voidaan valita mahdollisimman hyvä strategia pelaajien motivoimiseksi. Esimerkiksi 

pistetaulukot motivoivat kilpailuhenkisiä pelaajia, mutta voivat taas vähentää pelaajien 

motivaatiota, jos he ovat yhteistyöhenkisiä (Herger & Kumar, 2013). 

Richard Bartle jakaa pelaajat neljään eri luokkaan heidän mieltymystensä perusteella. 

Nämä ovat saavuttavat, tutkivat, sosiaaliset ja dominoivat pelaajat. Saavuttajat pelaavat 

saadakseen pisteitä ja parantaakseen arvoasemaansa. Tutkijat haluavat löytää uusia asioita 

peleistä, kuten saavuttaa uusia tasoja ja löytää salaisuuksia. Sosiaaliset pelaajat haluavat 

kokemuksia muiden pelaajien kanssa pelaamisesta. Dominoivat pelaajat taas pelaavat 

voittaakseen vastustajansa. Näiden eri luokkien ymmärtäminen on myös tärkeä osa 

pelaajan kuvausta. Tietyn toimialan henkilöihin voi vedota saavuttavuuteen keskittyvät 

pelimekaniikat, kun taas toisen alan pelaajiin sosiaalinen lähestymistapa voi olla tehokkain 

(Herger & Kumar, 2013). 

Paras tapa kerätä tietoa käyttäjästä on tarkkailla häntä hänen tavallisessa ympäristössään. 

Myös kysymyslomakkeet ovat hyvä tapa kerätä tietoa kohderyhmästä. Pelillistämistä 

suunniteltaessa on suositeltavaa ymmärtää pelaajan luonnetta syvemmin (Herger & Kumar, 

2013). 
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3.3.2 Pelillisen toiminnan tehtävä 

Pelillisen toiminnan tehtävä tulee määrittää huolellisesti. Sitä määritettäessä on 

ymmärrettävä pelaajien nykyisiä käytäntöjä ja yrityksen tavoittelemaa tulosta. Niiden 

perusteella voidaan määrittää tehtävä projektille (Herger & Kumar, 2013). 

Pelaajien nykyisten käytäntöjen selvittämiseen sisältyy työntekijöiden, asiakkaiden tai 

kumppanien kyseiseen aikaan noudattamien työkäytäntöjen tutkiminen. Näitä asioita voi 

selvittää parhaiten laatututkimuksien, kuten haastattelujen avulla. Tämän vaiheen 

tavoitteena on luoda vahva ymmärrys kohdepelaajista. Jos pelillistetty sovellus on 

tarkoitettu sisäiseen käyttöön, ymmärryksen luominen on huomattavasti helpompaa 

yleiseen käyttöön tarkoitettuun sovellukseen verrattuna (Herger & Kumar, 2013). 

Yrityksen tavoittelema tulos on se, mitä yrityksen hallinto haluaa asiakkaiden, 

työntekijöiden tai kumppanien tekevän. Yritys voi esimerkiksi haluta kasvattaa 

myyntiänsä. Paras tapa saada tämä tieto on sidosryhmien haastattelu. Haastattelun avulla 

voidaan ymmärtää käyttäytymisen muutos, joka organisaatiossa halutaan nähdä (Herger & 

Kumar, 2013). 

Pelillisen toiminnan tehtävän tulee myös olla spesifinen, mitattava, realistinen, aikaan 

sidottu, ja sen tulee olla toteutettavissa käytännössä. Esimerkiksi “Opeta pelaajille 

sovelluksen käyttöä” ei ole tarpeeksi hyvin määritelty tehtävä. Pelillistettävä toiminto on 

myös valittava huolellisesti, jotta se tukee yrityksen tavoittelemia tuloksia (Herger & 

Kumar, 2013). 

3.3.3 Pelaajan motivaatio 

Ihmisen motivaation ymmärtäminen on tärkeää pelillisyyden kannalta. Pelillisyyttä ei ole 

kannattavaa suunnitella siten, että se motivoi sen suunnittelijoita. Sen sijaan tulisi keskittyä 

sovelluksen loppukäyttäjien motivaation ymmärtämiseen ja suunnitella sovellus 

palvelemaan heitä. Vaikka on yleisiä tapoja motivoida ihmisiä, kaikkein tehokkain tapa 

vaihtelee eri pelaajien välillä. Motivointitapa tulee valita tarkoin aikaisemmassa vaiheessa 

luodun pelaajakuvauksen mukaan (Herger & Kumar, 2013). 
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On olemassa kaksi motivaation päätyyppiä: sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Ulkoiset 

motivointitavat toimivat hyvin yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä. Jos tehtävä 

taas vaatii korkeamman tason kognitiivista toimintaa tai innovointia, ulkoiset 

motivointitavat saattavat haitata käyttäjän motivaatiota. Silloin tulisi käyttää sisäisiä 

motivaatiokeinoja ja saada käyttäjä tuntemaan tehtävä merkitykselliseksi. Tämä on tärkeää 

ottaa huomioon yritystoiminnan pelillisyyttä suunniteltaessa (Herger & Kumar, 2013). 

B.J. Foggin käyttäytymisen mallin mukaan tietyn käyttäytymisen saavuttamiseksi tarvitaan 

laukaisija, kyky ja motivaatio. Jotta pelaajan saa toimimaan halutulla tavalla, tulee 

varmistaa, että jokainen näistä vaatimuksista täyttyy. Laukaisijana voi toimia esimerkiksi 

ponnahdusikkunan tai sähköpostiviestin kaltainen huomautus, joka näytetään pelaajalle. 

Pelaajilla tulee myös olla tarpeeksi aikaa ja resursseja, jotta he kykenevät suorittamaan 

tehtävän. Heillä tulee myös olla tarpeeksi motivaatiota sen suorittamiseksi. Motivaatiota 

voi kasvattaa esimerkiksi ymmärrys tehtävän tärkeydestä. Kun halutaan selvittää, miksi 

pelaajat eivät käyttäydy halutulla tavalla, tulee ensiksi varmistaa, että heillä on sekä 

laukaisija että kyky tehdä tehtävä ennen motivaation käsittelemistä (Herger & Kumar, 

2013). 

On olemassa useita tapoja lisätä motivaatiota pelaajissa. Yksi näistä tavoista on keräily. 

Kerättävillä asioilla voi olla esimerkiksi rahallista tai sosiaalista arvoa. Keräilyn 

aloittamisen jälkeen ihmiselle tulee tarve kerätä koko asioiden kokoelma. Jos kokoelma ei 

ole äärellinen, keräilijä motivoituu jatkamaan toimintoa vain sen tuoman ilon takia. 

Keräilijät voivat myös verrata kokoelmia toisiinsa ja saada näin motivaatiota kerätä asioita 

lisää (Herger & Kumar, 2013). 

Saavutukset, kuten vaikeiden haasteiden suoritus, motivoivat myös henkilöitä yrittämään 

parhaansa. Jos haaste ei ole liian helppo tai vaikea, pelaaja motivoituu suorittamaan sen 

uudelleen. Pelaajan ei myöskään tarvitse onnistua joka suorituskerralla motivoituakseen. 

Myös pelit, joissa pelaajan voittaminen on satunnaista, voivat motivoida pelaajaa. 

Haasteen sopiva vaikeusaste voi jopa johtaa pelaajan tehokkaaseen flow-tilaan. Tilan 

vaativa sopiva vaikeusaste kasvaa kuitenkin ajan myötä pelaajan tullessa paremmaksi 
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toiminnassaan. Tämän vuoksi suunnittelijat voivat lisätä toimintaan tasoja, jotka 

vaikeutuvat pelaajan kehittyessä taidoiltaan paremmaksi (Herger & Kumar, 2013). 

Ihmiset haluavat luontaisesti kuulua yhteisöön joko sen jäsenien tai aatteen takia. He 

tahtovat olla jonkin suuren ja merkityksellisen osana ja jakaa kokemuksiaan muiden 

samankaltaisten henkilöiden kanssa. Pelaajat haluavat saada palautetta suoriutumisestaan 

saadakseen hyväksynnän tunteen. Palaute voi olla hyvin yksinkertaista, kunhan se viestii 

pelaajalle, että hänen suorituksensa on huomioitu. Palautteen puute voi haitata pelaajan 

motivaatiota huomattavasti. Pelaajat pitävät myös itseilmaisusta. Useat pelit antavat heidän 

muokata ulkonäköään tai muita ominaisuuksiaan näyttääkseen omaperäisiltä muihin 

verrattuna. Vastavuoroisuus voi myös motivoida pelaajaa toimimaan halutusti. Esimerkiksi 

ilmaisnäytteen lahjoittaminen voi antaa pelaajalle velvollisuuden tunteen ostaa koko tuote 

(Herger & Kumar, 2013). 

3.3.4 Mekaniikat 

Mekaniikat ovat pelillistämisen näkyvin osa. Suunnittelijoilla täytyy olla hyvä ymmärrys 

pelaajasta, tehtävästä ja motivaatiosta onnistuakseen mekaniikkojen luomisessa. 

Mekaniikkojen suunnittelussa voidaan käyttää useita eri tapoja motivaation lisäämiseksi 

(Herger & Kumar, 2013). 

Pisteet seuraavat pelaajan toimintaa hänen toivottuun käytökseensä liittyen. Ne antavat 

välitöntä palautetta pelaajalle motivoiden häntä. Jotkut pelaajat voivat myös motivoitua 

keräämällä mahdollisimman paljon pisteitä. Kun pelaaja on kerännyt tarpeeksi pisteitä, hän 

voi saada palkinnon. Se toimii positiivisena vahvisteena tavoitellulle toiminnolle. 

Palkinnon saanut pelaaja tuntee saavuttaneensa jotain huomionarvoista ja haluaa 

mahdollisesti keräillä niitä lisää (Herger & Kumar, 2013). 

Pistetaulukot listaavat pelaajat paremmuusjärjestykseen toisiinsa verrattuna heidän 

keräämiensä pisteiden ja palkintojen mukaisesti. Ne tuovat sosiaalisen puolen mukaan 

mekaniikkoihin pelaajan motivoimiseksi. Pistetaulukot voivat myös haitata pelaajan 

motivaatiota, jos hän ei mitenkään pysty pärjäämään muille pelaajille. Tämän vuoksi on 

kannattavaa kannustaa pelaajaa kilpailemaan samantasoisten pelaajien kanssa, esimerkiksi 
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rajaamalla taulukko kyseisiin pelaajiin. Yhteisöllisyys ja ihmissuhteet ovat myös tärkeä osa 

pelaajan motivoimista mekaniikkojen kannalta. Pelaaja motivoituu huomattavasti 

tehokkaammin tavoitellun toiminnan tekemiseen, jos joku hänelle läheinen henkilö on 

siinä mukana (Herger & Kumar, 2013). 

Haaste on tehokas tapa motivoida pelaajia, jos he tuntevat saavansa aikaan jotain 

merkityksellistä suorittamalla sen. Myös rajoitukset, kuten aikarajat, kannustavat pelaajaa 

suorittamaan tavoitellun toiminnan, jos pelaaja kokee sen suorittamisen mahdolliseksi 

annetussa ajassa. Pelaaja tuntee saavuttavansa jotain, kun hän pystyy selviytymään 

rajoitteista (Herger & Kumar, 2013). 

Jos pelaaja kokee olevansa osana matkaa, hän voi motivoitua paremmin. Matkan alussa 

pelaajaa voi motivoida tulemaan mukaan kokemukseen näyttämällä hänelle sen keskeiset 

toiminnot. Toimintojen vaiheittainen esittely voi myös auttaa pelaajaa välttämään virheitä 

ja antaa hänelle positiivisen kokemuksen. Pelaajan tulee myös kokea edistyvänsä matkan 

aikana motivoituakseen jatkamaan sitä, joten palautteen saaminen on hänelle tärkeää 

(Herger & Kumar, 2013). 

Pelaaja voi myös motivoitua kokemuksen sisältämän tarinan avulla. Hän voi kokea 

olevansa osana kyseistä elämystä ja saavuttavansa jotain merkityksellistä. Pelaajan 

tunteilla on myös huomattava merkitys elämyksen kannalta. Esimerkiksi huumorilla on 

kyky saada kielteinen kokemus tuntumaan miellyttävämmältä (Herger & Kumar, 2013). 

Järjestelmän mekaniikkoja suunniteltaessa on tärkeää ymmärtää pelin taloutta. Pelaajalle 

kerääntyy pääomaa hänen kokemuksensa aikana. Siihen kuuluu hauskuus, kuten 

löytämisen tunne, mielihyvä ja hämmästys. Hänelle kertyy myös erilaisia asioita, 

esimerkiksi varaa, palkintoja tai lahjoja. Myös sosiaalinen pääoma, kuten kaverit ja 

tykkäykset, ovat tärkeä osa kokemusta. Pelaajan itsetunto voi myös kasvaa hänen 

saadessaan taituruutta ja ylistystä. Suunnitelmassa voidaan valita, mitä mekaniikkoja 

halutaan käyttää pelin talouden valuuttana (Herger & Kumar, 2013). 

Mekaniikkojen määrittelemisen jälkeen tulee luoda pelin säännöt. Esimerkiksi 

suunnittelijat voivat valita, miten paljon pelaaja saa pisteitä tietyistä toiminnoista. Myös 

toimintojen tärkeys tulee määritellä. Pelaaja voisi muun muassa saada pisteitä ainoastaan 
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suorittamalla toiminnan tarpeeksi hyvin. Säännöt motivoivat yhdessä mekaniikkojen 

kanssa pelaajaa suorittamaan hänelle annetun tehtävän (Herger & Kumar, 2013). 

Pelaajan tulisi käyttää pelillistettyä palvelua jatkuvasti, jotta sen toimintasuunnitelma olisi 

kestävä. Hänen mielenkiintonsa ylläpitämiseksi suunnittelussa on hyvä huomioida 

seuraava silmukka. Ensin pelaajaa tulee motivoida käyttämään toimintoa esimerkiksi 

vetoamalla hänen tunteisiinsa tai mielenkiintoonsa. Pelaajaa kannattaa kutsua suorittamaan 

toiminto, esimerkiksi hänelle annetun haasteen avulla. Pelaajan mielenkiinto tulee herättää 

uudelleen kutsumalla hänet takaisin kokemukseen, kuten palvelun uusien toimintojen 

avulla. Tämän jälkeen pelaajan olisi hyvä saada palautetta, esimerkiksi palkintojen 

muodossa. Lopuksi suunnittelijoiden kannattaa palata silmukan ensimmäiseen vaiheeseen 

ja toistaa kaikki vaiheet järjestyksessä. Tämä toistuva houkutus käyttää palvelua motivoi 

pelaajaa pysymään sen käyttäjänä (Herger & Kumar, 2013). 

3.3.5 Hallinta, valvonta ja mittaus 

Pelillistäminen tulisi nähdä ohjelmana projektin sijaan. Pelillistetyn sovelluksen 

kehittämiseen tulee sitoutua pitkäaikaisesti, jotta sovellus voidaan katsoa onnistuneeksi 

pitkällä aikavälillä. Pelillistetty palvelu tulisi myös koekäyttää useilla eri pelaajilla ennen 

julkaisua (Herger & Kumar, 2013). 

Onnistuakseen pelillistäminen vaatii pelillisen toiminnan tehtävän hallintaa. Tehtävä tulisi 

jakaa koko kehitysryhmän kanssa, arvioida ajoittain sekä muuttaa sitä tarpeen mukaan. On 

suositeltavaa suunnitella tehtävä myös myöhempien julkaisujen osalta. Näillä julkaisuilla 

voi mahdollisesti olla kokonaan eri tehtävä aikaisempiin verrattuna (Herger & Kumar, 

2013). 

Toteutuksen jälkeen on myös tärkeää valvoa pelillistämisen vaikutusta pelaajien 

motivaatioihin ja toimintoihin. Tätä voidaan tehdä esimerkiksi tarkkailemalla tai 

haastattelemalla pelaajia. Lisäksi on olennaista tehdä suunnitelma tulevaisuuden varalle. 

Alussa pelillistetty sovellus voi olla kiinnostavaa pelaajille uutuudenviehätyksen takia, 

mutta myöhemmin pelaajat saattavat menettää kiinnostuksensa palvelun käyttämiseen. 

Eräs strategia pelaajien mielenkiinnon ylläpitämiseksi on suunnitella myöhemmät julkaisut 
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etukäteen ja julkaista uusia toimintoja vähitellen pelaajien mielenkiinnon säilyttämiseksi. 

Toinen tapa on lukita aluksi toimintoja pelaajalta ja esitellä niitä hänelle myöhemmin 

hänen kehittyessään ja edetessään matkallaan. Tämän vuoksi suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon eri pelaajien taitotaso, jotta tietyn tasoiset pelaajat eivät lopeta palvelun käyttöä 

(Herger & Kumar, 2013). 

Mekaniikkojen tehokkuus tulisi myös mitata määrittämällä keskeiset suorituskyvyn mittarit 

pelillisyyden onnistumisen kannalta, minkä jälkeen kyseinen data tulisi kerätä. Esimerkiksi 

pelaajan sitoutumista voi mitata käyttäjien tai heidän tekemiensä toimintojen määrällä. 

Datan keräämiseen tulisi varautua jo etukäteen suunnittelussa ja pohtia sen vaikutusta 

pelaajiin (Herger & Kumar, 2013). 

Pelillistettyyn ohjelmaan on syytä hankkia sponsori budjetin kannalta ja työntekijöillä 

mahdollisesti olevan työpaikalla pelaamisen stigman välttämiseksi. Budjetissa tulee ottaa 

huomioon peli- ja graafiset suunnittelijat kehittäjien rinnalla. Pelillistämisen ylläpitoon ja 

tukemiseen kannattaa myös varata määrärahaa (Herger & Kumar, 2013). 

Pelillistetyn palvelun julkaisemiseksi on olemassa eri strategioita. Yhdessä strategiassa 

tuote julkaistaan kerralla koko käyttäjäkunnalle. Tässä onnistuakseen tulee investoida 

palvelun julkisuuteen ja markkinointiin. Tämä ei ole suositeltava strategia, ellei 

kehitysryhmällä ole vahva luottamus pelillistämisen strategiaansa. Ensimmäiseksi 

julkaisuksi onkin suositeltavaa tehdä pilottiversio, jotta pelaajilta voi saada palautetta ja 

julkaisut voidaan tehdä vaiheittain. Tällä strategialla on pienempi riski edelliseen 

verrattuna (Herger & Kumar, 2013). 

Pelaajien tulisi kyetä lopettamaan pelaaminen mihin aikaan tahansa, jotta toiminta pysyisi 

mielekkäänä. Palvelulla olisi myös oltava tuki pelaajien kokemien bugien ja muiden 

ongelmien varalta. Käyttäjien data tulisi varmuuskopioida sen menettämisen välttämiseksi 

ongelman esiintyessä. Jos sovelluksen kehityksen aikaisessa vaiheessa käyttäjien dataa ei 

voi turvata, tulee se ilmoittaa heille, jotta he voivat halutessaan jättäytyä pois kyseisestä 

toiminnosta (Herger & Kumar, 2013). 
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3.3.6 Lakisääteiset ja eettiset huomiot 

Maailmanlaajuista sovellusta kehitettäessä on huomioitava oman maan lakien lisäksi myös 

kaikkien niiden maiden lait, joissa sovellus julkaistaan. Tämän vuoksi pelillisyyttä 

kehitettäessä on suositeltavaa suunnitella se joustavaksi ja muunneltavaksi, jotta tietyt 

toiminnot voidaan poistaa alueellisten tarpeiden mukaan. Useissa maissa on lakeja, jotka 

suojelevat työntekijöitä rajoittamalla datan keräämisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi 

joissain maissa pistetaulukot tulee hyväksyttää erikseen, jotta niistä kerättävä data ei 

vaikuta kielteisesti työntekijän asemaan. Euroopan lait rajoittavat henkilökohtaisen datan 

keruuta, ja siihen tulee saada erikseen lupa. Tämän vuoksi pelillisyyttä suunniteltaessa 

henkilökohtaisen datan kerääminen kannattaa hyväksyttää pelaajalla ennen kuin hänet 

päästetään käyttämään pelillistettyä toimintoa. Myös virtuaalisen valuutan käyttämiseen on 

tiettyjä rajoituksia esimerkiksi tilanteissa, joissa pelaaja voi jakaa virtuaalista omaisuuttaan 

muiden pelaajien kanssa. Lisäksi uhkapelilait kannattaa ottaa huomioon virtuaalisen 

valuutan käyttöä suunniteltaessa. Pelaajan tulee pystyä hallitsemaan dataa, jota hänestä 

kerätään ja sitä, kuka pystyy näkemään sen. Yrityksen kannattaa ottaa yhteyttä 

ammattilaisiin lakia koskevissa asioissa (Herger & Kumar, 2013). 

Pelillisyyden tavoitteena on kannustaa pelaajaa tekemään toimia, joita hän haluaa tehdä. 

Pelillisyyttä ei tule käyttää niin, että pelaajaa manipuloidaan tekemään hänen toiveidensa 

vastaisia tehtäviä. On kuitenkin perusteltavaa ohjata pelaajaa suorittamaan hänelle 

hyödyllisiä toimintoja. Pelillisyyden suunnittelijoiden kannattaa ottaa vakavasti huomioon 

suunnittelemansa kokemuksen eettisyys (Herger & Kumar, 2013). 

Pelaajat yrittävät väistämättä huijata pelillistettyä järjestelmää. Suunnittelijoiden on syytä 

minimoida huijaamisen mahdollisuudet ja varmistaa, että huijauksesta ei aiheudu muille 

pelaajille suurta haittaa. Yksi tapa vähentää huijausta on pienentää pelin palkintojen 

miellettyä arvoa. Palkinnoista voi tehdä sisäisesti motivoivia ilman mahdollisuutta vaihtaa 

niitä todelliseksi valuutaksi. Toinen keino on tehdä palkintojen saamisen metriikoista niin 

kompleksisia, että pelaajan ei ole helppoa ymmärtää ja käyttää niitä hyväkseen palkintojen 

saamisessa. Myös aikaan sidotut palkinnot vähentävät huijauksen mahdollisuutta (Herger 

& Kumar, 2013). 
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4 Toteutuksen suunnittelua 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen käytännön vaiheen suunnittelua yliopistolla ja 

yrityksessä. 

4.1 Vaihtoehdot tutkimuksen toteuttamiselle 

Keskustelussani yliopistonopettaja Jukka Varsaluoman kanssa päädyttiin pelillistettävän 

kohteen kannalta kahteen vaihtoehtoon. Ensimmäisenä olisi palvelun käytön opettaminen. 

Tämä olisi pelillistämisen kannalta selkein lähtökohta, ja sitä voisi testata helposti 

yrityksen sisällä. Testauksen avulla voitaisiin saada palautetta opetuksen tehokkuudesta. 

Mahdollisena toteutustapana pohdittiin palkintoja, jotka voisi saada suorittamalla tehtäviä. 

Niiden ei kuitenkaan tulisi olla liian yksinkertaisia, vaan tehtävälistan tulisi kannustaa 

pelaajaa vuorovaikutukseen sovelluksen kanssa. Toisena toteutustapana pohdittiin 

hiekkalaatikko-tyylistä lähestymistä, jossa käyttäjä pystyy vapaasti kokeilemaan sovellusta 

ja sen eri toimintoja. Näitä vaihtoehtoja voitaisiin myös pyrkiä yhdistämään esimerkiksi 

tehtäväluetteloksi, joka kannustaa pelaajaa kokeilemaan sovellusta. 

Toinen mahdollinen pelillistämisen kohde olisi sovelluksen käytön pelillistäminen. Tätä 

voisi olla esimerkiksi parametrien asettaminen ja tulosten visualisointi. Tässä 

toteutustavassa tärkeää olisi tehdä itse sovelluksen käytöstä palkitsevaa. Pelillistämisen 

tavoite voisi olla asiakkaan saaminen ajamaan mahdollisimman monta eri simulaatiota 

palkitsemalla häntä. Se, pystytäänkö tämä saavuttamaan pelillistämisen avulla, on 

kuitenkin vielä epävarmaa. Simulaatiot saattavat olla liian kompleksisia pelillistämisen 

kannalta. Esimerkiksi niiden tulosten suhteen voi olla vaikeaa yhdistää tiettyjä tavoitteita, 

joita asiakas haluaa saavuttaa parametreja muokkaamalla.  

Pelillistettävän kohteen valitsemisessa tärkeää olisi kartoittaa, mitä kaikkea asiakkaan 

tarpeista voidaan yleistää. Sovittiin, että yrityksessä kannattaisi pohtia, onko sovelluksen 

käytön opetus vai sen miellyttävyys tärkeämpää, minkä jälkeen olisi syytä päättää keskittyä 
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toiseen näistä vaihtoehdoista. Tärkeää pelillistämisen kannalta olisi virheistä rankaisemisen 

sijaan kannustaa käyttäjää kokeilemaan esimerkiksi eri parametri-kombinaatioita. Tämä 

täytyisi pitää mielessä valintaa tehtäessä. Käyttäjää tulisi jopa kannustaa tekemään virheitä, 

jotta hän oppisi niiden avulla. 

Toinen avoimeksi jäänyt kysymys oli testaus käyttäjillä. Miten tarpeellista tämä olisi, ja 

miten laajasti se tulisi suorittaa? Yhtenä vaihtoehtona pohdittiin myös tutkimuksen 

tekemistä designin kannalta ja päätettiin lisätä työhön kaikki keskustelussa pohditut 

pelillistämisen vaihtoehdot. 

4.2 Alustava suunnittelu yrityksessä 

Aikaisemmin luvussa 4.1 esiin tulleista kahdesta vaihtoehdosta yrityksessä päädyttiin 

siihen, että parametrit ja niiden oikeanlainen säätäminen voisivat olla liian kompleksisia 

pelillistämisen kannalta. Tästä johtuen opetusvaihtoehto vaikutti suotavammalta palvelun 

pelillistämisen suhteen. Ajatuksena oli, että pelillistämisen avulla voisi ensin opettaa 

käyttöliittymän käyttöä. Tämän jälkeen voisi myös opastaa käyttäjää simulaattorin ja sen 

parametrien ymmärtämiseen käytännössä. 

Yhtenä mahdollisena opetusvaihtoehtona pohdittiin opaskampanjan tekoa, jossa olisi 

kymmenkunta parametria satojen sijaan. Käyttäjän ei siten tarvitsisi heti huolehtia liian 

monesta eri parametrista kerralla, vaan hän pystyisi säätämään vain pieniä määriä niitä ja 

näkemään, miten ne vaikuttavat simulaation tuloksiin. Käyttäjälle voisi myös antaa 

tehtävälistan erilaisista tuloksista, joihin hänen tulisi pyrkiä päätymään säätämällä 

parametreja. Käyttäjä voisi näin epäonnistua, ja siten häntä voisi opastaa ymmärtämään, 

mikä meni pieleen parametrien säätämisessä. Päädyttiin siihen, että opetustoiminnon on 

tarkoitus opettaa sekä sovelluksen käyttöä että auttaa käyttäjää ymmärtämään simulaattorin 

toimintaa ja sen parametrien konfigurointia. 

Sovellukseen tulevia uusia toimintoja voisi mahdollisesti opettaa tulevaisuudessa 

pelillistämisen avulla. Sovittiin myös, että käytännön vaiheen valmistuessa ohjelman 

pelillisiä ominaisuuksia olisi parasta testata yrityksen sisällä eikä sitoa testaamista 
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asiakkaisiin. Näin voitaisiin saada helposti palautetta pelillistämisen onnistumisesta 

sovelluksen opettamisen kannalta. Opetustoiminto tulisi täten toteuttaa niin, että sitä pystyy 

myöhemmin laajentamaan helposti uusiin toimintoihin tulevaisuudessa. 

Päädyttiin hahmottelemaan tehtävälista tai opiskelupolku, jota voisi mahdollisesti käyttää 

sovelluksen pelillistämiseen. Tässä tulisi ottaa huomioon aikaisemmin havaittu seikka siitä, 

että lista ei saisi olla pelkkä tarkistuslista eri asioista, joita käyttäjän halutaan tekevän. Sen 

sijaan tehtävien tulisi kannustaa käyttäjää vuorovaikutukseen sovelluksen kanssa ja 

kokeilemaan sen avulla paljon erilaisia vaihtoehtoja tehtävien ratkaisemiseksi. 

Pohdinnan alla oli myös simulaattorin binäärin tekeminen palvelun opetustarkoitukseen. 

Simulaattorin parametreja muuttamalla pystyisi mahdollisimman helposti vaikuttamaan 

simulaation tuloksiin. Käyttäjällä olisi mahdollisuus muuttaa kaikkia simulaattorin 

attribuutteja, mikä helpottaisi parametrien asetuksen opettamista pelillistämisen avulla. 

Tämän jälkeen ryhdyttiin pohtimaan parametreja, joilla saisi selkeästi muutettua yhtä 

tuloskäyrää. Käyttäjä voisi tätä parametria muuttamalla testata sitä, miten eri arvot 

vaikuttavat tuloksiin. Helpon muunneltavuuden lisäksi opetuksen kohteeksi tulisi myös 

valita tärkeitä parametreja simulaattorin kannalta, jotta käyttäjille voitaisiin opettaa niiden 

käyttöä. Opettamalla käyttäjälle parametrin asetusta pelillistämisen avulla pystyttäisiin 

myös laskemaan häneltä vaadittua taitotasoa simulaattorin käytöstä. Tämä on yksi 

yrityksen asettamista tavoitteista palvelulle. 

Yrityksessä pohdittiin sovelluksen opetustoiminnolle mahdollisia käytännön 

toteutustapoja, jotka toimisivat sovelluksen ohjelmistokehyksellä. Löytyikin tiettyjä 

vaihtoehtoja, joita tutkittiin perusteellisesti. Parhaimmaksi tavaksi todettiin 

opetustoiminnon toteuttaminen kokonaan erillisenä komponenttina sovelluksen muista 

toiminnoista. Jos opetuskomponentin tarvitsee käyttää näitä toimintoja, ne on tarkoitus 

yhdistää siihen esimerkiksi tarkkailijamallia käyttäen. Näin toimintoa voitaisiin kehittää ja 

huoltaa muusta sovelluksesta erillisenä. 

Pohdinnan kohteeksi nousi kysymys käyttäjän ajamien simulaatioiden kestosta. 

Simulaatioiden tulisi valmistua lähes välittömästi, tai opetustoiminnon käyttäjäkokemus 

kärsii. Mahdollisina ratkaisuina nousivat muun muassa simulaattorin vaihtaminen 
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nopeampaan ja simulaatioiden ajon siirtäminen pilvestä paikalliseen ympäristöön 

opetustoiminnossa. 

Päätettiin tehdä selkeä tehtävälista toimista, jotka olisi tehtävä ennen käytännön vaiheen 

aloittamista. Tarkoituksena olisi tutkia eri ratkaisuja sovelluksen opetustoiminnon 

toteuttamiseksi. Tämän jälkeen aikomuksena olisi tehdä yksinkertainen esimerkkitoteutus 

parhaimmaksi todettua tapaa soveltaen.  

4.3 Pelaajakeskeinen suunnittelu yrityksessä 

Suunnittelumallien käyttämiseen liittyen tehtiin päätös. Sen mukaisesti tein yksinkertaisen 

esimerkin soveltaen pelaajakeskeisen suunnittelun mallia, joka on kuvattu luvussa 3.3, ja 

esittelin sen yrityksen työryhmälle. Esittelyn jälkeen päätettiin tehdä pelillisen toiminnon 

suunnitelma kyseisen mallin mukaan. 

4.3.1 Pelaajakuvaus 

Esittelin ensin pelaajakuvauksen, jonka loin luvussa 3.3.1 kuvatun mallin mukaan. Muun 

ryhmän kanssa keskusteltiin yhteisesti valmistelemastani kuvauksesta. Pelaajakuvausta 

muokattiin esiin nousseiden huomioiden perusteella, jotta se saatiin vastaamaan yrityksen 

tavoitteita ja kohdeasiakasta.  

Keskustelussa nousi esiin kolmenlaisia mahdollisia asiakkaita. Ensimmäinen on nuori 

tietoliikennetaustainen henkilö, joka suunnittelee satelliittiverkkoja, ja hänellä on 

perustietoa tietoliikennealaan liittyvistä asioista. Opetustoiminto voisi opettaa hänelle 

simulaattorin käyttöä. Toinen mahdollinen asiakas on edellistä henkilöä vanhempi 

markkinointihenkinen tietoliikenneinsinööri tai -asiantuntija. Hän ei välttämättä ole 

tekninen henkilö ja voisi käyttää palvelua lähinnä markkinointitarkoituksiin. Hän ei 

muokkaa itse simulaattoria, vaan haluaa testata uusia ominaisuuksia ja hankkia tuloksia 

simuloinneista ohjelmoimatta mitään. Kolmas vaihtoehto on tutkija, joka ei ole 

kiinnostunut ohjelmoinnista, vaan haluaa saada simulaation tuloksia helposti. 
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Todettiin, että suurin osa mahdollisista pelaajista ei todennäköisesti ole ohjelmoijia, vaan 

haluaa pelkkiä simulaatiotuloksia ja testata mahdollisia toimintoja ohjelmoimatta mitään. 

Tämän vuoksi päätettiin keskittyä toiseen ja kolmanteen vaihtoehtoon ensimmäisen sijaan. 

Katsottiin myös, että tietoliikenneasiantuntijat ovat todennäköisempiä asiakkaita palvelulle 

tutkijoihin verrattuna, mistä johtuen pelaajaprofiilin kohteeksi valittiin esitellyistä 

asiakasvaihtoehdoista toiseksi mainittu. 

Tietoliikenneala on miesvaltainen, joten profiilin sukupuoleksi valittiin mies. Asiakkaiden 

ikähaarukka voi olla todella laaja. Tästä johtuen profiiliin valittiin noin 40-vuotias henkilö, 

joka on todennäköisesti lähellä ikähaarukan mediaania. 

Työn tavoitteiksi valittiin tietoliikennejärjestelmien suunnittelu, kehitys ja testaus. Näistä 

johdettiin ongelmakohdiksi järjestelmän suunnittelun vaikeus ilman simulaattoria sekä itse 

simulaattorin käyttö ja tulosten saamisen hankaluus. Ennen simulointia on myös vaikeaa 

ymmärtää järjestelmän toimintaa. Pelaajaprofiilin tulevaisuuden tavoitteiksi valittiin hyvin 

toimivien järjestelmien tekeminen sekä oman ymmärryksen kasvattaminen järjestelmiin 

liittyen. 

Pelaajan työympäristö määriteltiin muodolliseksi. Tietoliikennealalla on nykyään 

monenlaisia yrityksiä, mutta useat toimivat edelleen kovin muodollisesti. Alan toiminnan 

voidaan myös katsoa olevan hyvin järjestäytynyttä. Alan työ tehdään usein työryhmissä, 

minkä vuoksi profiiliin valittiin yhteistoiminnallisen ja ryhmän saavutuksiin keskittyvä 

työympäristö. 

Pelaajatyypiksi valittiin tutkija, koska profiilin mukaan pelaaja haluaa tutkia ja kasvattaa 

ymmärrystään järjestelmistä. Mahdollisiksi harrastuksiksi valittiin lautapelit ja sulkapallo 

pelaajatyypin perusteella. Alalla tulee myös matkusteltua paljon, joten matkailun katsottiin 

olevan hyvä harrastuksen kohde kyseiselle pelaajatyypille. Koska sovellus suunniteltiin 

pelaajaprofiilissa kuvatulle henkilölle, ei luvussa 2.1.3 kuvattua ennakkoon tehtävää 

kyselyä tarvinne suorittaa. 

Pelaajaprofiili johon päädyimme: 

 Nimi: Asko Hytönen 
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 Sukupuoli: Mies 

 Syntymäaika: 4.4.1978 

 Siviilisääty: Naimisissa 

 Tilapäivitys: Mielenkiintoinen konferenssi eilen! 

 Ammatti: Tietoliikenneasiantuntija 

 Ala: Tietoliikenne 

 Työn tavoitteet: Tietoliikennejärjestelmien suunnittelu, kehitys ja testaus 

 Ongelmakohdat:  

o Järjestelmän suunnittelun vaikeus ilman simulaattoria 

o Simulaattorin käytön ja tulosten saamisen hankaluus 

o Järjestelmän ymmärtämisen vaikeus ennen simulointia 

 Tulevaisuuden tavoitteet:  

o Hyvin toimivien järjestelmien tekeminen 

o Oman ymmärryksen kasvattaminen järjestelmiin liittyen 

 Työympäristö:  

o Melko muodollinen 

o Hyvin järjestäytynyt 

o Suhteellisen yhteistoiminnallinen 

o Ryhmän saavutuksiin keskittyvä 

 Pelaajatyyppi: Tutkija 

 Harrastukset:  

o Lautapelit 

o Sulkapallo 

o Matkailu 

4.3.2 Pelillisen toiminnan tehtävä 

Pelaajaprofiilin määrittämisen jälkeen ryhdyttiin pohtimaan sovelluksen käytön 

nykytilannetta. Yritys on huomannut pelillistettävän palvelun käytön oppimisen olevan 

vaikeaa uudelle käyttäjälle. Myös sovelluksen käyttöaste ja asiakkaiden määrä on alhainen. 
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Yritys haluaisi palvelun opettelemisen olevan vaivattomampaa ja asiakkaiden pysyvän 

opettelemisen jälkeen palvelun käyttäjinä.  

Edellä mainittujen asioiden määrittelemisen jälkeen niiden pohjalta ryhdyttiin pohtimaan 

pelillisen toiminnan tehtävää luvussa 3.3.2 kuvatun mallin mukaisesti. Katsottiin 

tarpeelliseksi koota tietoliikenneasiantuntijoista koeryhmä, joka käyttää palvelua 

kuukauden ajan. Tämän jälkeen heille annetaan palautekysely, jossa suurimman osan 

heistä tulee mielestään osata käyttää sovellusta vähintään tyydyttävästi. 

Pelillisen toiminnan tehtävä johon päädyttiin: 

 Käyttäjien nykyinen käytäntö: SimLabin käytön oppimiskäyrä on liian jyrkkä 

uudelle käyttäjälle. Sovelluksen käyttöaste on alhainen, eivätkä asiakkaat ole 

valmiita maksamaan palvelusta. 

 Yrityksen tavoiteltu tulos: SimLabin käytön opettelemisen tulisi olla helpompaa, 

jotta asiakkaat jatkaisivat palvelun käyttöä. 

 Pelillisen toiminnan tehtävä: Tietoliikennealan asiantuntijoista kootaan 

koeryhmä. Kuukauden käytön jälkeen tehtävässä palautekyselyssä 75 % heistä 

kokee osaavansa käyttää kampanjan muokkausta, simulaatioiden ajoa ja valvontaa 

sekä tulosten vertailua vähintään tyydyttävästi. 

4.3.3 Pelaajan motivaatio 

Seuraavaksi määritettiin luvun 3.3.3 kuvauksen mukaisesti pelaajan motivaation lähteet. 

Pelaajaprofiilin perusteella määritettiin pelaajan tärkeimmiksi motivaation lähteiksi 

saavutukset ja keräily. Muita motivaation lähteitä mekaniikkojen suunnittelusta ei 

kuitenkaan suljettu pois.  

Koeryhmän tavoitellun käyttäytymisen saavuttamisen laukaisijana voisi toimia suullisesti 

tai sähköpostin avulla annettu huomautus. Myös koekäytön aikana ryhmälle voidaan 

lähettää muistutussähköposti, joka kasvattanee ryhmän osallistumista pelilliseen 

toimintaan. Koeryhmää muodostettaessa voidaan varmistaa, että heillä on aikaa testata 

toimintoa. Koska koeryhmä koostuu tietoliikenneasiantuntijoista, heillä on oletettavasti 
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tarpeeksi resursseja toiminnan suorittamiseksi. Toiminto suunnitellaan pelaajaprofiilin 

mukaiselle henkilölle, joten voidaan olettaa, että hänellä on motivaatiota osallistua 

toimintaan profiilin ongelmakohtien ja tulevaisuuden tavoitteiden perusteella. 

4.3.4 Mekaniikat 

Tämän jälkeen tutkittiin luvussa 3.3.4 kuvattuja yleisiä mekaniikkoja ja niiden kelpoisuutta 

suunnitelmaan. Yksi keskeinen tapa motivoida pelaajaprofiilin mukaista henkilöä on 

pisteet, sillä ne täyttävät molemmat asetetuista tärkeistä motivaationlähteistä. Olisi 

esimerkiksi mahdollista pisteyttää pelaajat heidän ajamiensa simulaatioiden mukaisesti. 

Heillä olisi tehtävänään saada vaaditut tulokset simulaatiosta sekä suorittaa tämä tietyllä 

nopeudella. Pisteet voitaisiin jakaa pelaajille kyseisen suorituksen mukaan. Ennen tehtävää 

pelaajalle voitaisiin myös opettaa siinä tarvittavat toiminnot. Tehtävät voisivat myös toimia 

haasteena pelaajalle, mikä on myös tehokas tapa motivoida profiilin mukaista pelaajaa. 

Tehtäviä voisi myös mahdollisesti olla useita, jotta pelaaja voisi suorittaa niitä vapaasti 

haluamassaan järjestyksessä. Tehtävien ei tulisi kuitenkaan olla liian hankalia, jotta ne 

eivät haittaisi pelaajan motivaatiota.  

Pelaajat voisivat myös saada eritasoisia palkintoja suorittamalla tehtävät tarpeeksi hyvin tai 

nopeasti. Koska pelaajaprofiilin työympäristö on muodollinen, palkintojen tulisi olla 

ammattimaisen näköisiä, esimerkiksi ansiomerkkien kaltaisia. Tämän avulla pelaajat 

voisivat myös motivoitua suorittamaan tehtäviä myöhemmin uudestaan palkintojen 

saamiseksi. 

Myös pistetaulukkoja pohdittiin mahdollisena mekaniikkana. Pelaajat voisivat kilpailla 

esimerkiksi kollegojensa kanssa tehtävien huippupisteiden saamisesta. Tämä motivoisi 

pelaajaa suoriutumaan tehtävistä entistä paremmin kasvattamalla hänen yhteisöllisyyden 

tunnettaan. Pelaajat voisivat myös kilpailla kaikkien pelaajien keskiarvon päihittämiseksi. 

Pistetaulukot saattaisivat kuitenkin olla liian kilpailuhenkisiä profiilissa määritellylle 

tutkivalle pelaajalle. Keskiarvon päihittäminen voisi myös haitata sekä parhaiden että 

huonosti suoriutuvien pelaajien motivaatiota. 
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Mahdollisena vaihtoehtona pohdittiin myös pelillisen toiminnon esittämistä pelaajalle 

kurssina. Tämä saattaisi motivoida profiilin muodollista pelaajaa paremmin 

pelimäisempään ulkoasuun verrattuna. Pelaaja voisi myös asettaa kurssille aikarajan, jonka 

sisällä hän haluaa suorittaa sen. Tämä toimisi mahdollisesti motivoivana rajoitteena. 

Pelaajalle voidaan myös ilmoittaa esimerkiksi sähköpostilla, jos hänen tahtinsa on liian 

hidas tavoitteeseen verrattuna. Pelaaja voi myös antaa itselleen tavoitteen, joka hänen tulisi 

suorittaa joka päivä. Tämän avulla pelaajalle annettaisiin palkinto, jos hän saavuttaa 

tavoitteensa joka päivä, esimerkiksi viikon ajan. 

Pelaajalle annettavat tehtävät voisivat myös olla osa suurempaa matkaa, jolloin pelaaja 

kokisi olevansa osana suurta kokemusta eikä vain suorittamassa satunnaisia tehtäviä. 

Pelaajalle on mahdollista opettaa matkan alussa keskeiset toiminnot, joita hän tarvitsee 

tehtävissä. Toimintojen opettamisen jälkeen pelaajalle annettaisiin tehtävä, joka hänen 

tulisi suorittaa edetäkseen matkan seuraavaan vaiheeseen. Matka tulisi nähdä ketjuna, jossa 

pelaajalle vaiheittain opetettavat toiminnot johtavat sopivan tasoiseen tehtävään hänen 

taitotasoonsa nähden. Pelaajalle voidaan opettaa vähitellen yhä vaikeampia toimintoja ja 

näin vaikeuttaa hänen suorittamiaan tehtäviä. Jos tämä tehdään huolella, saattaa hän 

mahdollisesti päästä flow-tilaan. Pelaajan etenemistä matkalla olisi mahdollista kuvata 

esimerkiksi edistymispalkin avulla. Hänen oppimiaan taitoja voisi myös kuvastaa 

palkinnoilla. On myös tärkeää antaa sanallista palautetta pelaajan suoriutuessa tehtävästä 

hyvin ja avustaa häntä vihjeiden avulla, jos tehtävän suorittaminen on hänelle vaikeaa. 

Toimintoa voidaan myös laajentaa myöhemmin lisäämällä siihen uusia matkoja, joita 

pelaaja voi palata suorittamaan. 

Pohdittiin myös itseilmaisua mahdollisena mekaniikkana. Liian monipuolinen ja leikkisä 

itseilmaisu saattaisi toimia profiilin muodollisen pelaajan motivaation vastaisesti. 

Pelaajalla voisi kuitenkin olla esimerkiksi oma profiilikuva, mikä saattaisi olla tarpeeksi 

pelkistetty ratkaisu profiilin pelaajan motivoimiseksi. Satelliittien tai lentokoneiden 

sijoittaminen pelaajan oman valtion kohdalle simulaatiossa nousi myös esiin mahdollisena 

itseilmaisun keinona. Tämän toteutus voisi kuitenkin olla hyvin vaativaa ja aikaavievää. 
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Pelaajan yhteisöllisyyden tunnetta olisi myös mahdollista kasvattaa esimerkiksi foorumin 

tai chatin kaltaisilla toiminnoilla. Niiden välityksellä hän voisi keskustella muiden kanssa 

saadakseen apua tehtävien ratkaisuun ja muihin ongelmatilanteisiin. Pelaajan ajamien 

simulaatioiden tuloksien jakaminen muiden pelaajien kanssa saattaisi myös motivoida 

pelaajaa. 

Pelaajan suorittamassa tehtävässä voisi myös olla jonkinlainen tarina hänen 

motivoimisekseen. Yhtenä vaihtoehtona pohdittiin simulaatioverkon rakentamista. 

Pelaajan tehtävänä olisi rakentaa kaksisuuntainen verkkoyhteys käyttäjille, eristyneessä 

paikassa oleville hahmoille. Hahmot voisivat antaa pelaajalle positiivista ja negatiivista 

palautetta hänen suoriutumisensa mukaan, esimerkiksi jos yhdelle hahmoista ei riitä 

tarpeeksi kattavuutta verkon käyttämiseksi. Verkkoa voitaisiin myös rakentaa vaiheittain. 

Esimerkiksi tietyssä vaiheessa hahmot pystyvät katsomaan TV-lähetyksiä, ja pelaajan 

parantaessa verkkoa heille näkyisivät myös HD-lähetykset. Tarina voisi näin myös toimia 

matkana, jossa pelaaja kokee tekevänsä jotain merkityksellistä. Tarina kannattaa kuitenkin 

pitää minimalistisena, jotta se on tarpeeksi ammattimainen eikä haittaa pelaajaprofiilin 

mukaisen henkilön motivaatiota. 

Seuraavaksi siirryttiin pohtimaan pelin taloutta. Keskeisenä pelaajan hauskuuden 

pääomana nähtiin löytämisen tunne. Se vastaa hyvin profiilin pelaajatyyppiä. 

Mekaniikkojen perusteella myös pisteet ja palkinnot voidaan nähdä keskeisinä asioina, 

joita pelaajalle kerääntyy pelikokemuksen aikana. Taituruus, joka kertyy palvelun ja 

simulaattorin käyttöä opeteltaessa, on myös tärkeää pelaajan itsetunnon kannalta. 

Sosiaalisena pääomana voisi toimia pelaajaprofiili ja kokemuksien jakaminen muiden 

käyttäjien kanssa. Profiilin perusteella päätettiin kuitenkin keskittyä enemmän pääoman 

muihin kategorioihin. Pohdittiin myös simulaatioiden tuloksia ja niiden tilastoja 

mahdollisena osana pelin taloutta. Pelaaja voisi motivoitua esimerkiksi seuraamalla 

ajettujen simulaatioiden määrää. 

Mekaniikkojen määrittämisen jälkeen luotiin pelillistetylle toiminnolle säännöt. Toiminnon 

kokemus on jaettu osioihin. Osiot taas on jaettu kolmeen eri vaiheeseen: opetukseen, 
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välitehtävään ja lopputehtävään. Pelaaja voi myös asettaa itselleen aikarajan, jonka aikana 

hänen tulee suorittaa kurssi. 

Opetuksessa pelaajaa ohjataan käyttämään osion keskeisiä toimintoja. Hän suoriutuu siitä 

tekemällä ruudun pyytämän yksinkertaisen toiminnon, kuten toiseen välilehteen 

siirtymisen tai tietyn sovelluksen toiminnon käynnistämisen. Jokaisessa osiossa voi olla 

useita opetuksia ennen lopputehtävää. Pelaajaa voidaan opetuksessa esimerkiksi ohjata 

asettamaan tietty arvo tietylle parametrille. 

Välitehtävä on pienimuotoinen tehtävä opetusvaiheiden välissä. Sillä on yksi ratkaisu. Jos 

pelaaja suorittaa tehtävän väärin, hänelle kerrotaan, mikä tehtävässä meni pieleen. Pelaaja 

suoriutuu tehtävästä löytämällä oikean ratkaisun, esimerkiksi asettamalla oikean 

parametrin tietyn arvoiseksi. Välitehtävä voi muun muassa ohjata pelaajaa asettamaan 

simulaatiolle parametrien avulla liikennemallin ja lisäämään siihen käyttäjiä. 

Lopputehtävä on osion lopussa suoritettava tehtävä, joka pelaajan tulee tehdä edetäkseen 

seuraavaan osioon. Se pisteytetään hänen suorituksensa mukaan. Jokaisessa 

lopputehtävässä on ennalta määritellyt pisterajat. Pelaaja suoriutuu tehtävästä 

saavuttamalla sille asetetun minimipisterajan. Hän voi myös saada jokaisesta tehtävästä 

palkinnon saavuttamalla jonkun korkeamman pisterajan. Tehtävissä voi myös olla 

piilotettuja erikoisvaatimuksia, jotka suorittamalla pelaaja saa palkinnon. Pisteet on 

asetettu tehtävän vaatimuksien mukaan, esimerkiksi tietyn tuloksen arvon perusteella. 

Lopputehtävässä pelaaja voi esimerkiksi joutua muuttamaan parametreja varmistaakseen, 

että jokaiselle käyttäjälle riittää internet-yhteyden nopeutta tietyn rajan yli. 

Sääntöjen määrittämisen jälkeen ryhdyttiin pohtimaan mielenkiinnon silmukan 

toteutumista pelillistetyssä kokemuksessa. Pohdinnan seurauksena päädyttiin seuraavaan 

silmukkaan, joka tulisi suorittaa lopullisessa toteutuksessa. Pelaajalle kerrotaan 

ilmoituksella opintotoiminnosta, kun hän ensimmäisen kerran avaa sovelluksen. 

Sovelluksen kotivalikossa pelaaja näkee koko ajan edistymisensä opetustoiminnossa 

edistymispalkin avulla, mikä kannustaa häntä käyttämään toimintoa. 

Pelaaja kutsutaan suorittamaan opetustoiminnon väli- ja lopputehtäviä. Niiden 

haasteellisuus toimii pelaajalle houkuttimena. Pelaaja saa palkintoja käyttämällä 
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pelillistettyä toimintoa päivittäin. Jos hän suoriutuu kurssista asettamaansa aikarajaan 

verrattuna liian hitaasti, hänelle huomautetaan tästä sovelluksen avulla ja sähköpostilla, 

jotta hänet saadaan uudestaan mukaan toimintaan. Pelaaja saa palautetta tehtävistä 

pisteiden ja palkintojen avulla. Häntä myös opastetaan ilmoituksilla, jos hän suoriutuu 

tehtävästä hyvin tai huonosti. 

4.3.5 Hallinta, valvonta ja mittaus 

Seuraavaksi pohdittiin luvussa 3.3.5 kuvattuja hallinnallisia kysymyksiä. Keskustelujen 

aikana päätettiin rajata pelillistetyn toiminnon ensimmäinen julkaisu mielekkääksi 

kokonaisuudeksi ja hahmotella mahdolliset myöhemmät julkaisut. Ensimmäinen julkaisu 

tulee koostumaan yksinkertaisesta rungosta, jossa opetustoiminto on erotettu selkeästi 

muusta palvelusta ja on erillisesti huollettavissa. Julkaisu on tarkoitus pitää 

yksinkertaisena, jotta se on toteutettavissa mielekkäässä ajassa. Sitä tulee kuitenkin pystyä 

myös laajentamaan helposti myöhempien julkaisujen varalta. Ensimmäiseen julkaisuun 

kuuluu myös yksinkertainen osio, jonka avulla voidaan täyttää pelillistetylle toiminnolle 

määritellyn tehtävän vaatimukset. Uusia osioita tullaan lisäämään myöhempiin 

julkaisuihin. Tämän tutkimuksen sisältämä osa päätettiin rajata pelillistetyn toiminnon 

ensimmäiseen julkaisuun. 

Kun palveluun lisätään uusia teknisiä ominaisuuksia tai simulaattoreita, on tarkoitus tehdä 

uusi julkaisu niiden opettamiseksi pelillistämisen avulla. Esimerkkinä mahdollisesta 

tulevaisuuden julkaisusta on 5G-verkon rakentaminen rautatie-, lento- ja kotikäyttöön. 

Käyttäjä voisi tämän avulla opetella 5G-simulaattorin käyttöä. Myöhemmissä julkaisuissa 

pelillistämisen tehtävää tulee muokata hieman, sillä niissä saatetaan keskittyä enemmän 

palveluun liitettävien ominaisuuksien opettamiseen palvelun helppokäyttöisyyden 

lisäämisen sijaan. Kaikkiin julkaisuihin tullaan kuitenkin muodostamaan koeryhmä, jotta 

niiden onnistuminen on helposti mitattavissa. Yhtenä tehtävän vaatimuksena voisi olla, että 

75 % koeryhmän henkilöistä kokee osaavansa suorittaa julkaisuun liittyvät ominaisuudet 

vähintään tyydyttävästi. Ominaisuutena voisi olla esimerkiksi 5G-verkon rakentaminen 

edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. 
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Pelillistetyn toiminnon käyttöä on tarkoitus mitata säännöllisesti, minkä perusteella 

pelillisen tehtävän kelpoisuus arvioidaan uudelleen ajoittain. Uudelleenarviointi tullaan 

tekemään säännöllisesti käyttäjien määrän ja tarpeiden mukaan. Pelaajan mielenkiintoa 

ylläpidetään uusien julkaisujen avulla. Kun palveluun tulee uusi ominaisuus, siihen lisätään 

pelillisyyttä käyttäen uusi opettava osio käyttäjän mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Palveluun 

on myös tarkoitus toteuttaa kyselytoiminto, jonka avulla ajoittain esitetään käyttäjille 

yksinkertainen mielipidekysely pelillisen toiminnan miellyttävyydestä. Tämän avulla 

voidaan valvoa pelaajien kiinnostuksen tasoa ja mahdollisesti suunnitella uusia julkaisuja, 

jos uutuudenviehätyksen puute aiheuttaa pelaajien mielenkiinnon laskua. Jokaisen 

julkaisun lopussa koeryhmälle tehdään myös laajempi kysely, jolla varmistetaan julkaisun 

onnistuminen. Myös uuden ajantasaisen tiedon opetteleminen voi pitää pelaajan 

mielenkiintoa yllä. Esimerkiksi 5G-verkot voisivat toimia ajankohtaisena aiheena, jolla 

pelaajat saadaan palaamaan toiminnon käyttäjiksi. Myös tietoliikennealan sertifikaattien 

jakaminen palvelun käyttäjille saattaa inspiroida pelaajia käyttämään toimintoa. 

Toiminnan osiot on suunniteltu vaiheittain vaikeutuviksi, minkä avulla pelaajan 

mielenkiintoa pystytään pitämään yllä. Pelaajilta voidaan aluksi rajoittaa pois tiettyjä 

toimintoja ja antaa heidän tehdä vain osiolle oleelliset toimet. Myöhemmin heidän 

annetaan käyttää lisää toimintoja. 

Koeryhmälle annettava palautekysely toimii yhtenä pelillisyyden suorituskyvyn 

mittaamisen keinona. Pelaajilta on myöhemmin myös tarkoitus kerätä ja analysoida dataa 

käyttäen palvelun ohjelmistokehyksen analytiikkatoimintoa. Tavoitteena on mitata, miten 

moni pelaaja suoriutuu tehtävistä ja kuinka vaikeaa niiden tekeminen on. Datan 

kerääminen pystytään toteuttamaan ilman, että pelaajan pelikokemukselle aiheutuu siitä 

haittaa. Se auttaa myös palvelun kehittämisessä ja parantaa pelaajan pelikokemusta 

epäsuorasti. 

Pelillistetty toiminto tullaan julkaisemaan aluksi pilottiversiona. Palveluun tulee 

myöhemmin uusia ominaisuuksia, joita on tarkoitus opettaa pelillistetyn toiminnon avulla, 

joten vaiheittainen julkaisu on hyvin perusteltua. Se vähentää julkaisun riskiä ja antaa 



45 

 

mahdollisuuden saada pelaajilta palautetta, jota voi myöhemmin hyödyntää 

toiminnallisuuden kehittämisessä. 

Pelaajan edistyminen pelillisessä kokemuksessa tallennetaan, jotta hän voi lopettaa 

toiminnon käyttämisen milloin haluaa ja jatkaa siitä kohdasta, mihin hän viimeksi jäi. 

Käyttäjän data varmuuskopioidaan muun sovelluksen tietojen mukana. Pilottivaiheessa ei 

kuitenkaan vielä pystytä takaamaan pelillistetyn osuuden datan säilyvyyttä, joten siitä 

ilmoitetaan erikseen pelaajille. Tulevaisuudessa on tarkoitus toteuttaa myös chat-palvelu, 

jonka avulla pelaaja voi saada nopeasti apua ongelmatilanteissa. Pelaajan on myös 

tarkoitus kyetä ilmoittamaan ongelmista lomakkeella palvelun sisällä, jolloin kehittäjät 

saavat tiedon niistä sähköposteihinsa. 

4.3.6 Lakisääteiset ja eettiset huomiot 

Lopuksi pohdittiin vielä toiminnan kannalta tärkeitä lakisääteisiä ja eettisiä kysymyksiä, 

jotka on kuvattu luvussa 3.3.6. Lailliset asiat, kuten datan kerääminen, hoidetaan muun 

palvelun toimesta, joten niistä ei pelillisen toiminnan kannalta tarvitse huolehtia erikseen. 

Palveluun ei ole tarkoitus lisätä uhkapelin kaltaisia toimintoja, jotka voisivat aiheuttaa 

sellaisia laillisia ongelmia, jotka eivät esiinny muussa palvelussa. Palvelu voidaan katsoa 

eettiseksi, koska se on tehty pelaajaprofiilin tavoitteiden mukaisesti simulaattorien 

opetustarkoitukseen eikä palvelun käyttöön addiktoivaksi. Pelaaja kykenee 

työskentelemään palvelussa nopeammin ja tehokkaammin pelillisen toiminnon avulla. 

Pelillinen toiminto ei myöskään sisällä ostettavia toimintoja, joihin pelaajaa ohjattaisiin sen 

avulla. 

Koska toiminto on tehty opetustarkoitukseen, sillä on paljon sisäistä arvoa. Tämän 

oletetaan vähentävän huijaamista. Jos palveluun lisätään tulevaisuudessa sertifikaatteja, 

joita pelaaja voi ansaita, huijaamisen kannattavuus tulee kuitenkin arvioida uudelleen. 

Huijaaminen ei myöskään aiheuta suoraa haittaa muille pelaajille, sillä he opettelevat 

palvelun käyttöä itsenäisesti muista pelaajista riippumatta. Tämä saattaa kuitenkin muuttua 

tulevaisuudessa, jos toimintoon lisätään pistetaulukoita. Tietyt toiminnon palkinnot ovat 
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aikaan sidottuja. Muiden ominaisuuksien ajallista rajoittamista ei kuitenkaan katsottu 

tarpeelliseksi. 

Toiminnossa ajettavien simulaatioiden tuloksien perusteella voidaan mahdollisesti selvittää 

huijarit. Esimerkiksi jos pelaaja saa lopputehtävästä epäloogisen tuloksen, hänen pisteensä 

voidaan mitätöidä. Pisteiden laskeminen voidaan myös toteuttaa täysin palvelimella, 

jolloin huijaamisesta tulee huomattavasti hankalampaa. 

4.4 Lopullinen suunnitelma 

Aikaisemmin esitellyn verkon rakentamisesimerkin sijaan päädyttiin yksinkertaisempaan 

ratkaisuun opetustoiminnon tarinan kannalta. Verkon rakentaminen olisi vaatinut tiettyjä 

muutoksia simulaattoriin, jotka olisivat vieneet aikataulun kannalta liian kauan aikaa. 

Tarinana toimisi yksinkertaisen skenaarion rakentaminen ja eri liikennemallien tutkiminen. 

Aluksi pelaajaa opastettaisiin luomaan yksinkertainen skenaario, jossa on vain yksi 

käyttäjä. Käyttäjiä lisättäisiin vähitellen. Ensiksi pelaaja muokkaisi skenaarion lisäksi 

ainoastaan simulaation kestoa ja liikennemallia. Alussa voidaan myös näyttää käyttäjälle, 

mitä simulaation tuloksissa tapahtuu ilman asetettua liikennemallia, ja lopussa niistä olisi 

käytössä jo molemmat. Tietyt parametrit voidaan asettaa palvelun kaavaintoiminnon avulla 

valmiiksi opetustoiminnon vaatimiin arvoihin ilman, että käyttäjän tarvitsee huolehtia 

niiden asettamisesta. Pelaajaa voidaan vähitellen opastaa laittamaan tiettyjä toimintoja 

päälle. Häntä voidaan myös esimerkiksi ohjata säätämään toimintoja liian tehokkaiksi, jotta 

hänelle voidaan näyttää, mitä ongelmia tämän vuoksi tuloksissa ilmaantuu. 

Aikaisemmin määriteltyä ratkaisua pohdittiin tarkasti, minkä jälkeen päätettiin rajoittaa 

pelaajan tarinan skenaario yhteen käyttäjään. Jos siihen lisäisi käyttäjiä, simulaation 

ajaminen saattaisi kestää liian kauan haitaten pelaajan pelikokemusta. Päätettiin myös 

rajoittaa skenaario käyttämään pelkästään lähetyslinkkiä, koska paluulinkin käyttö voisi 

monimutkaistaa tuloksien analysointia. Sovellus asettaa oletuksena adaptiivisen 

koodauksen ja modulaation (Adaptive Coding and Modulation, ACM) pois päältä sekä 

modulaatio- ja koodausmenetelmän pienimmäksi mahdolliseksi, jotta käyttäjän ei tarvitse 
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huolehtia näistä asetuksista. Toiminto asettaa aluksi käyttäjän simulaatiolle yksinkertaisen 

yhden käyttäjän skenaarion. Sitten käyttäjää opastetaan asettamaan simulaatiolle lyhyt aika 

ja konfiguroimaan se käyttämään lähetyslinkkiä. Tämän jälkeen hänen tulee asettaa 

pakettien lähetysväli ja koko tietyn suuruisiksi. Seuraavaksi käyttäjä ajaa simulaation ja 

tarkastelee sen tuloksia. Näiden vaiheiden jälkeen hänen tulee kasvattaa paketin kokoa ja 

lähetysväliä ja verrata sitten ajetun simulaation tuloksia aikaisemmin ajettuun 

simulaatioon. 

Pakettien muokkaamisen jälkeen käyttäjää opastetaan asettamaan simulaatioille 

tehokkaampia modulaatio- ja koodausmenetelmiä. Simulaation ajamisen jälkeen hän 

huomaa selkeitä eroja simulaatioiden tuloksissa verrattuna aikaisempiin tuloksiin. 

Seuraavaksi toiminto asettaa lähetyslinkille DVB-S2X-standardin päälle. Tämän jälkeen 

käyttäjää opastetaan käyttämään simulaatiossa tarpeettoman tehokasta modulaatio- ja 

koodausmenetelmää. Tällöin signaali-kohinasuhteen (Signal to Interference and Noise 

Ratio, SINR) vaatimus on liian suuri, mikä aiheuttaa virheitä pakettien vastaanottamisessa. 

Lopuksi käyttäjä asettaa ACM:n päälle ja huomaa, että simulaattori vaihtaa automaattisesti 

sopivan modulaatio- ja koodausmenetelmän käyttöön, joten hänen ei tarvitse enää tehdä 

tätä manuaalisesti. 

Kun käyttäjälle on opetettu lähetysvälin ja paketin koon asettaminen, hänelle annetaan 

välitehtävä, jossa on tarkoitus saada simulaation tuloksiin tietty bittinopeus. Hänet 

opastetaan laskemaan bittinopeus aikaisemmin mainittujen parametrien perusteella. Jos 

pelaaja epäonnistuu, hänelle annetaan vihjeitä, jotta tehtävän pystyy suorittamaan tarpeeksi 

vaivattomasti. Simulaatiosta ei tarvitse saada tasan vaadittua bittinopeutta, vaan riittää, jos 

saatu tulos on tarpeeksi lähellä tavoitetta. Näin pystytään välttämään simulaatioiden 

tuloksien vaihtelevuuden johdosta aiheutuvia ongelmia. Pelaajan tulee käyttää oletuksena 

olevaa modulaatio- ja koodausmenetelmää, ja simulaatioiden kesto asetetaan lyhyeksi, 

jotta niiden ajo ei vie liian kauan aikaa. Pohdittiin myös mahdollisuutta toteuttaa laskimen 

kaltainen ominaisuus palveluun, jotta käyttäjä pystyisi laskemaan bittinopeuden saman 

palvelun avulla. Tämä päätettiin toteuttaa myöhemmin, jos testausvaiheessa huomataan, 

että sille olisi tarvetta.  
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Lopuksi käyttäjän tarvitsee suorittaa lopputehtävä. Hänen tulee valita simulaatiolle 

parametrit, joilla tuloksissa näkyvän suoritustehon saa mahdollisimman korkealle. Tämän 

voi saavuttaa esimerkiksi valitsemalla aiempaa tehokkaamman modulaatio- ja 

koodausmenetelmän tai kasvattamalla paketin kokoa. Simulaation kesto on pidettävä 

pienenä ja skenaario yksinkertaisena, jotta tulokset saadaan nopeasti. Suorittaakseen 

tehtävän onnistuneesti käyttäjän tulee saada simulaation tulokseksi hieman parempi 

suoritusteho kuin hänen aikaisemmin opetuksen aikana ajamissaan simulaatioissa. Pelaaja 

voi myöhemmin halutessaan yrittää tehtävää uudestaan saadakseen paremman tuloksen ja 

yltääkseen kolmeen läpipääsyä korkeampaan pisterajaan, joista hän voi saada 

lisäpalkintoja. Jos muun tehtävän toteutuksen jälkeen jää tarpeeksi aikaa, voidaan myös 

toteuttaa salainen palkinto. Pelaaja voi saada sen, jos hän löytää parametriyhdistelmän, 

jolla pystyy onnistuneesti ajamaan simulaation heikointa modulaatio- ja 

koodausmenetelmää käyttäen. 

Koeryhmän opetustoiminnon käyttöaika päätettiin lyhentää kuukaudesta viikkoon, koska 

toiminto yksinkertaistui huomattavasti aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna. Aiemmin 

suunnitelmaan oli asetettu prosenttiraja, johon koeryhmän pelaajien tulisi yltää, jotta 

pelillisyyden voitaisiin katsoa onnistuneen. Pelaajien uskottiin edelleen yltävän tähän 

rajaan, joten se päätettiin pitää samana. 

Koeryhmän muodostamisesta ja sille annettavan kyselyn sisällöstä tehtiin päätös. 

Koeryhmä muodostettaisiin sisäisesti yrityksessä. Tämä tulee ottaa huomioon kyselyn 

tuloksia tulkittaessa, koska ei ole mahdollista järjestää sisäisesti koeryhmää, jolla pystyisi 

yleistämään tuloksia kaikkiin alan asiantuntijoihin. Viikon jälkeen koeryhmälle tehtävässä 

kyselyssä on kolme pakollista kysymystä, jotka on johdettu suunnitelman tehtävästä. 

Koehenkilön tulee kuvailla omaa osaamistaan palvelun kolmessa eri toiminnassa: 

kampanjan luomisessa ja muokkaamisessa, simulaation ajossa ja valvonnassa sekä tulosten 

vertailussa. Käyttäjälle annetaan neljä vaihtoehtoa, joista hän valitsee sen, joka parhaiten 

kuvaa hänen osaamistaan. Toiseksi korkein vaihtoehto on “tyydyttävä”, johon tehtävän 

mukaan tulisi yltää vähintään 75 % vastaajista. Kyselyyn liitetään myös kaksi 

vapaaehtoista kysymystä. Niissä käyttäjät voivat antaa palautetta opetustoiminnon 

tehtävien vaikeustason sopivuudesta sekä muuta haluamaansa palautetta 
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opetustoiminnosta. Nämä vapaaehtoiset kysymykset lisättiin toiminnon jatkokehitystä 

varten. 

Pidin työpaikalla tutkimuksestani esitelmän, jossa aluksi esittelin lyhyesti sen teoreettisen 

taustan, minkä jälkeen demonstroin palveluun kehittämäni opetustoiminnon perusteet. 

Kerroin samassa yhteydessä myös sisäisesti muodostettavasta koeryhmästä, jonka tarkoitus 

on testata toimintoa viikon ajan. Lisäksi kerroin myös testiviikon jälkeen täytettävästä 

kyselylomakkeesta.  

Esittelin vielä myöhemmin opetustoiminnon nykyistä toteutusta, minkä jälkeen päädyttiin 

tekemään tietyt toimenpiteet, jotka parantaisivat toiminnon viestien käyttäjäystävällisyyttä. 

Sovittiin, että opetustoiminnon koekäyttö pyritään aloittamaan palvelun seuraavan 

julkaisun yhteydessä. Suunniteltiin myös sitä, miten koeryhmän käyttäjätilien luominen ja 

jakaminen ryhmälle tultaisiin toteuttamaan. Päätettiin myös kysyä koeryhmältä suostumus 

osallistua tutkimukseen käyttäen yliopiston valmista lomaketta. Jokaiselle ryhmäläiselle 

jaetaan lomake, ja heidän tulee hyväksyä se ennen tutkimuksen alkamista. 

Pelillistämisen suunnittelun tärkeyttä korostettiin luvussa 3 esitellyissä malleissa. 

Suunnitteluvaiheeseen perehdyttiinkin näin ollen yrityksessä huolellisesti. Tarkan 

suunnitelman tekeminen vei kuitenkin huomattavan paljon aikaa, mikä aiheutti 

aikataulumuutoksia esimerkiksi opetustoiminnon toteutuksen suhteen. 
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5 Toteutus 

Tässä luvussa kuvataan käytännön vaiheeseen liittyviä ohjelmia sekä kerrotaan toteutuksen 

etenemisestä. 

5.1 Opetustoiminnon toteutuksen taustaa 

Opetustoiminto tehtiin käyttäen Satellite Network Simulator 3 (SNS3) -simulaattoria. 

SNS3 on Network Simulator 3:n (ns-3) päälle rakennettu satelliittiverkkomoduuli, jonka 

kehittäjä on Magister Solutions Oy (Sormunen, Puttonen & Kurjenniemi, 2018). ns-3 on 

tapahtumapohjainen tietoverkkosimulaattori, joka on yleisesti käytetty tietoliikennealan 

tutkimuksissa (ns-3, 2020). SNS3 on kehitetty Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ARTES 

5.1 AO-6947 -projektissa. SNS3-simulaattori mallintaa kaksisuuntaista yhden satelliitin ja 

usean kohdekeilan geostationaarista (GEO) satelliittiverkkoa. Satelliitti ei käsittele 

uudelleen saamaansa dataa, vaan lähettää sen sellaisenaan eteenpäin käyttäen eri taajuutta. 

Oletussatelliittijärjestelmä koostuu 72:sta Euroopan kattavasta kohdekeilasta, jotka tarjoaa 

yksi geostationaarinen satelliitti. Viisi maanpäällistä yhdyskäytävää käsittelee kohdekeilat 

kahden gigahertsin syöttölinkin ja 500 megahertsin kaistanleveydellisen käyttäjälinkin 

avulla. Järjestelmätason simulaattorina SNS3 keskittyy radioresurssien hallintaan, kuten 

adaptiiviseen koodaukseen sekä modulaatioon ja vuoronnukseen. Mallintamisessa 

keskitytään lähinnä fyysisen kerroksen ja linkkikerroksen kehysrakenteisiin sekä 

modulaatio- ja koodausmenetelmien ja virhetilanteiden käsittelyn tehokkuuteen. 

Oletuksena SNS3 toteuttaa DVB-S2 protokollan lähetyslinkissä ja DVB-RCS2 protokollan 

paluulinkissä (Sormunen, Puttonen & Kurjenniemi, 2018). 

Opetustoiminto toteutettiin SimLab-palveluun. SimLab on Magister Solution Oy:n 

kehittämä palvelu satelliitti- ja maanpäälliseen tietoverkkosimulointiin. Se tarjoaa 

graafisen käyttöliittymän simulaatioiden keskitettyä hallinnointia varten. Palvelua voidaan 

käyttää verkkoselaimella ajamaan simulaatioita pilvessä muun muassa SNS3-
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simulaattorilla. Sillä voi myös muokata simulaation parametreja ja tarkastella sen tuloksia 

(Puttonen, Nihtilä, Innanen, Järvinen, Kurjenniemi, Hytönen & Flink, 2019). 

5.2 Toiminnon toteutus yrityksessä 

Suunnitteluvaiheessa nousi esille tarve parametrikombinaatioille, joita muokkaamalla saisi 

selkeitä eroja simulaatioiden tulosten välille. Tämän johdosta lähdettiin etsimään sopivia 

parametriyhdistelmiä. Etsinnän tuloksena löydettiinkin muutama kombinaatio, jotka 

toimisivat hyvinä esimerkkeinä opetustarkoitukseen, ja ryhdyttiin ajamaan simulaatioita 

kyseisillä parametreilla ja vertailemaan tuloksia. Simulaatioiden ajamista testattiin sekä 

opetettavalla sovelluksella että yrityksen vanhemmalla sovelluksella. Huomattiin, että 

toistaiseksi opetettavassa palvelussa simulaatioiden ajaminen oli hitaampaa ja 

epäkäytännöllisempää, joten testausajot päätettiin tehdä vanhemmalla sovelluksella, 

kunnes nämä palvelusta löydetyt ongelmat saataisiin ratkaistua. 

Tutkin sovelluksen kehyksellä toimivaa ratkaisua, jolla voisi näyttää opetustoiminnon 

vaatimia viestejä muusta sovelluksesta erillään. Löysin mahdollisen ratkaisun ja tein 

yksinkertaisen esimerkin, joka on rakenteellisesti samankaltainen oikean opetettavan 

sovelluksen kanssa. Sovelluksen komponentit voi luultavasti erottaa tarpeeksi hyvin 

opetustoiminnosta käyttäen esimerkiksi tarkkailijamallin kaltaista ratkaisua. 

Esimerkin toteutuksen jälkeen yhdistin sen toiminnallisuuden opetettavaan palveluun. 

Yhdistämisessä ilmeni kuitenkin joitakin ongelmia, koska tietyt palvelun toiminnot on 

toteutettu monimutkaisemmin tekemääni yksinkertaiseen esimerkkiin verrattuna. Tästä 

johtuen jouduin opettelemaan kehyksen tiettyjen toimintojen käyttöä syvemmin ja 

muuttamaan toteutustani, jotta sain sen toimimaan palvelussa. 

Pelillistettyä esimerkkiä päätettiin laajentaa siten, että sitä käytetään kaikissa sovelluksen 

opetettavissa osioissa. Huomattavimmat lisäykset esimerkkiin olivat parametrien 

muokkaus ja simulaatioiden tulosten analysointi. Jälkimmäisen yhdistäminen pelilliseen 

toimintaan tuotti tiettyjä ongelmia. Joitain palvelun ominaisuuksia oli tarpeen muuttaa, 

jotta tarvittavat tulokset saatiin helposti opetustoiminnon käyttöön. 
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Opetustoiminnon vaatimat oletusparametrit lisättiin simulaattoriin, jotta niitä pystyy 

helposti käyttämään palvelussa opetuskampanjan luomisessa. Muutin palvelua myös siten, 

että pelaajan edistymisen opetustoiminnossa voi tallentaa palvelimelle. Näin hän voi jatkaa 

opettelua myöhemmin siitä kohdasta, mihin hän viimeksi jäi. 

SimLab-palveluun ja simulaattoriin tehtiin tiettyjä välttämättömiä muutoksia 

opetustoimintoa varten, mistä johtuen toiminnon toteutuksen edistyminen viivästyi. 

Muutoksien jälkeen simulaatioiden ajo ja tulosten analysointi toiminnossa kuitenkin 

helpottuivat huomattavasti. Lisäsin palveluun käyttäjille ryhmän, jonka avulla 

opetustoiminnon voi helposti asettaa päälle ainoastaan tietyille käyttäjille. Tämä 

helpottanee huomattavasti toiminnon julkaisua ja koekäyttöä. 

Kävi ilmi, että opetustoiminto lähetti liikaa kutsuja pilveen, joten muokkasin palvelua 

siten, että toiminto lähettää jatkossa kutsuja hallitummin. Esille tuli myös se, että 

palvelussa ajetut opetustoiminnon simulaatiot eivät antaneet odotuksenmukaisia tuloksia. 

Tästä johtuen simulaattoriin jouduttiin muuttamaan asetuksia, jotta opetustoiminnon 

tulokset saatiin näkymään oikein.  

Ohjelmoin opetustoimintoon pakettien koon sekä modulaatio- ja koodausmenetelmän 

muuttamiseen liittyvät opetusvaiheet. Niiden tekeminen onnistui lähes ongelmitta 

käyttämällä toimintoon valmiiksi tehtyä opetusmallia. Tämän jälkeen ryhdyin tekemään 

toiminnon välitehtävää. Jouduin hieman muuttamaan valmista mallia, jotta sain tehtävän 

toimimaan, mutta kykenin hyödyntämään opetusvaiheessa käyttämääni mallia tehtävän 

teossa, minkä ansiosta kovin suuria muutoksia toimintoon ei tarvinnut tehdä. 

Lopputehtävän toteuttaminen vaati eniten muutoksien tekemistä opetustoimintoon. 

Toiminto tarvitsi tietoa siitä, mistä vaiheesta lopputehtävä alkaa ja mihin sen tulokset on 

tallennettu. Tehtävän uudelleen käynnistämisen ja pisteytyksen toteutuksessa meni myös 

jonkin verran aikaa. Pystyin kuitenkin hyödyntämään osaa välitehtävän logiikasta 

lopputehtävää tehdessä. Toteutin myös tehtävän eri pisterajoille ilmaisimen, joka näyttää 

käyttäjälle suoraan, miten hyvin hän tehtävästä suoriutui. Palvelussa ilmeni kuitenkin 

ongelma opetustoimintoon liittyen. Toiminto lähetti tiettyjä kutsuja palvelimelle myös 

niillä käyttäjätileillä, joilla ei ollut pääsyä siihen. Onnistuin kuitenkin korjaamaan 
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ongelman hakemalla kyseisen tiedon palvelimelta ja parantamalla kutsujen lähettämisen 

logiikkaa. 

Yrityksessä sovittiin opetustoiminnon julkaisusta ja käyttäjätilien tekemisestä. Palveluun 

päätettiin tehdä valmiiksi tarpeeksi käyttäjätilejä koeryhmää varten, jotta ryhmäläiset 

voisivat aloittaa toiminnon testaamisen heti, kun se julkaistaan. Sovittiin myös, että 

toiminto ja siihen liittyvä koodi julkaistaan palvelun seuraavan julkaisun yhteydessä, 

jolloin myös sen koekäyttö voidaan aloittaa. Esille nousi myös se, että opetustoiminnon 

koekäytön ajaksi palveluun saatetaan tarvita lisää laskentatehoa. Kyseistä asiaa päätettiin 

tutkia tarkemmin ja kasvattaa palveluun laskentatehoa tarpeen mukaan. 

Ennen opetustoiminnon julkaisua testasin toimintoa ja korjasin esiin tulleita ongelmia. 

Palveluun päätettiin myös lisätä laskentatehoa, minkä pitäisi auttaa luvussa 4.2 esiin 

nousseeseen ongelmaan simulaation ajoihin liittyen. Julkaisun jälkeen koeryhmälle 

lähetettiin sähköposti, jonka avulla he pääsivät käyttämään toimintoa. Samalla heille 

lähetettiin suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta (Liite 3). Testausviikolla 

ryhmälle lähetettiin myös muistutussähköposti luvun 4.3.3 kuvauksen perusteella. Korjasin 

myös testauksen aikana joitakin palvelussa ilmenneitä ongelmia käyttäjiltä saamani 

palautteen mukaisesti. Tätä kuvataan tarkemmin luvussa 6.2. 

Toiminnon testauksen loputtua ryhmälle lähetettiin luvussa 4.2.1 kuvattu kysely, jossa he 

voivat kuvata palvelun käytön osaamistaan (Liite 1). Myös tämän vaiheen aikana ryhmää 

muistutettiin kyselyyn vastaamisesta ennen sen aikarajan umpeutumista. Vastausten 

keräämisen jälkeen tulokset analysoitiin ja pelillistämisen onnistuminen arvioitiin luvussa 

4.2.1 määritellyn pelillisen toiminnan tehtävän mukaisesti. Lopuksi pidin yrityksessä 

esitelmän, jossa esittelin tutkielman tulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet toiminnon 

kehittämisen kannalta. 
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6 Tulokset 

Tässä luvussa tarkastellaan kyselyn tuloksia ja käydään läpi koeryhmän palautteita 

opetustoiminnon käyttämisestä. Näiden pohjalta arvioidaan tutkimuksen tavoitteen 

onnistumista. Lisäksi pohditaan tulevia jatkotoimenpiteitä kehitetyn pelillistetyn 

opetustoiminnon kannalta.  

6.1 Opetustoiminnon testaus ja kyselyn tulokset 

Tutkielman luvussa 4.3.2 määritetty koeryhmä muodostettiin sisäisesti yrityksessä. Kutsu 

osallistua opetustoiminnon testaamiseen lähetettiin 20 tietoliikenneasiantuntijalle, ja suurin 

osa koeryhmään pyydetyistä henkilöistä osallistui opetustoiminnon testaamiseen. Lähes 

puolet heistä ei kuitenkaan tehnyt enempää kuin muutamia tehtäviä eikä suorittanut väli- 

tai lopputehtävää. On syytä pohtia, oliko alun yksinkertaisissa tehtävissä hyödynnetty 

tarpeeksi pelillistämistä ja haittasivatko ne käyttäjän kokemukseen sitouttamista. Loput 

pelaajat kuitenkin käyttivät toimintoa kattavasti ja heistä merkittävä osa joko suoritti 

lopputehtävän onnistuneesti tai ainakin yritti sen suorittamista. Palautekyselyyn vastasi 11 

henkilöä. 

Testausviikon jälkeen tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin käyttäjien osaamiskokemusta 

opetustoiminnosta SimLab-palvelun kolmella eri osa-alueella. Näitä olivat kampanjan 

luonti- ja muokkaustoiminto, simulaatioiden ajo- ja valvontatoiminto sekä tulosten 

vertailutoiminto. Kyselylomakkeessa oli neljä vaihtoehtoa, joista käyttäjän tuli valita 

sopivin kuvaamaan omaa osaamistaan. Vaihtoehdot olivat ”en ollenkaan”, ”välttävästi”, 

”tyydyttävästi” ja ”hyvin”. Lisäksi kysyttiin, miten vaikeiksi käyttäjät olivat kokeneet 

opetustoiminnon tehtävät. Koeryhmän jäsen saattoi halutessaan valita kolmesta 

vaihtoehdosta sopivimman kuvaamaan tehtävien vaikeustasoa. Vaihtoehdot olivat ”liian 

helpoiksi”, ”sopiviksi” ja ”liian vaikeiksi”. Vastaajat saivat myös halutessaan antaa 

vapaasti palautetta toiminnosta. Lähes jokainen kyselyyn vastannut vastasi molempiin 

vapaaehtoisiin kohtiin (Liite 1). 
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Kyselyyn vastanneista 73 prosenttia koki osaavansa käyttää palvelun kampanjan luonti- ja 

muokkaustoimintoa vähintään tyydyttävästi. Simulaatioiden ajo- ja valvontatoiminnossa 

vastaava luku oli 82 prosenttia ja tulosten vertailutoiminnossa 73 prosenttia. Lisäksi yli 

puolet vastaajista koki osaavansa käyttää kahta ensimmäistä edellä mainittua toimintoa 

hyvin. On syytä huomioida luvussa 6.1 mainittu tieto siitä, että vastaava määrä käyttäjistä 

käytti toimintoa kattavasti. Kuitenkin vain neljännes vastaajista koki osaavansa käyttää 

tulosten vertailutoimintoa hyvin. Lisäksi tämä kategoria oli ainoa, jossa joku vastaajista ei 

mielestään osannut käyttää toimintoa ollenkaan. Vastaajista 82 prosenttia koki tehtävien 

vaikeusasteen olleen sopiva (Liite 2). 

Luvussa 4.3.2 määritellyn pelillisen toiminnan tehtävän mukaan kyselyyn vastanneista 

henkilöistä 75 prosentin tulisi kokea osaavansa käyttää kaikkia kolmea kyselyssä mainittua 

osa-aluetta vähintään tyydyttävästi. Tähän tavoitteeseen päästiin kuitenkin ainoastaan 

simulaation ajotoiminnossa. Tavoitteisiin pääsy oli lisäksi erittäin lähellä kaikissa muissa 

toiminnoissa, joten jatkokehityksen avulla voidaan oletettavasti saavuttaa kyseiset 

tavoitteet. Kannattaa ottaa myös huomioon, että käyttäjät saivat testata toimintoa vapaasti, 

minkä vuoksi kaikki käyttäjät eivät suorittaneet sitä loppuun asti. Tällä saattoi myös olla 

negatiivinen vaikutus tuloksiin. Lisäksi ryhmän testausaikaa päätettiin lyhentää 

suunnittelun aikana, mikä saattoi vaikuttaa heikentävästi palvelun käytön oppimiseen.  

Opetustoiminnon suunnittelun aikana keskityttiin eniten kampanjan luontiin ja 

muokkauksen opettamiseen. Toiminto on kuitenkin monimutkainen, mistä johtuen osa 

käyttäjistä luultavasti koki sen vaikeaksi käyttää. Simulaation ajamiseen ja tulosten 

analysointiin ei suunnitelman aikana keskitytty yhtä paljon edellä mainittuun toimintoon 

verrattuna. Simulaation ajaminen ja valvominen on toiminnoista helppokäyttöisin, joten 

luonnollisesti suurempi osa käyttäjistä koki osaavansa käyttää tätä toimintoa muihin 

toimintoihin verrattuna. Tulosten vertailun opettamiseen taas tulisi selvästikin keskittyä 

enemmän tulevaisuudessa, sillä käyttäjät osasivat käyttää sitä selvästi heikoiten muihin 

toimintoihin verrattuna. Tulee kuitenkin huomioida myös se, että palvelun toimintoon on 

suunnitteilla useita parannuksia. Näin ollen puutteellinen toiminto saattoi vaikuttaa 

käyttäjien vähäiseen osaamiseen. 
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Tulee myös ottaa huomioon, että luvussa 4.4 esitetyn koeryhmän pienen koon vuoksi 

tuloksia ei voida yleistää kaikkiin alan asiantuntijoihin. Täten on oleellista, että 

tulevaisuudessa toimintoa tulee testata laajemmin. Yksi pohtimisen arvoinen asia on myös 

se, kannattaisiko jatkossa toiminnon suunnittelussa määriteltyä profiilia muokata 

kattamaan henkilöt, jotka eivät ole tietoliikennealan asiantuntijoita. Toiminto suunniteltiin 

kyseisen profiilin mukaan, mutta tulevaisuudessa kuvausta saatetaan joutua muuttamaan, 

jos palvelun kohderyhmä muuttuu.  

Tämän tutkimuksen perusteella on vaikeaa antaa yksiselitteistä vastausta siihen, miten 

tutkimus- ja yrityskäyttöön tarkoitetuissa sovelluksissa ja palveluissa pelillisyyttä voi 

hyödyntää. Tutkimustulokset antavat kuitenkin rohkaisevaa tietoa siitä, että pelillistetystä 

opetustoiminnosta oli hyötyä palvelun käytön opetuksen kannalta. Kaikilla osa-alueilla 

suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ei päästy. Tulee kuitenkin huomioida, että myös 

tavoitteiltaan vaillinaisiksi jääneillä osa-alueilla käyttäjät ylsivät hyvin lähelle 

tutkimuksessa vaadittua palvelun käytön taitotasoa. Jatkokehityksen kannalta tulee 

kuitenkin pohtia tarkkaan tässä luvussa esiin nousevia kehityksen kohteita, jotta 

asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin jo seuraavan julkaisun aikana.  

6.2 Käyttäjäpalaute 

Koeryhmäläiset antoivat jo testauksen aikana palautetta toiminnossa ilmenneistä 

ongelmista, minkä vuoksi paransin toiminnon käyttöliittymää tekemällä siitä aiempaa 

käyttäjäystävällisemmän. Yhtenä ongelmana ilmeni myös tilanne, jossa testiryhmän jäsen 

ei pystynyt jatkamaan toiminnon käyttöä siinä ilmenneen bugin vuoksi. Tästä johtuen 

autoin niitä ryhmäläisiä, joilla ongelma ilmeni ja korjasin virheen toiminnossa. 

Testauksen jälkeen koeryhmältä saadussa palautteessa nousi esiin seuraavia seikkoja, joita 

tulee pohtia jatkokehityksen kannalta. Joidenkin mielestä toiminnon opastava viesti ei ollut 

tarpeeksi huomiota herättävä, eikä sitä tietyissä tilanteissa pystynyt erottamaan helposti 

muista palvelun painikkeista. Tulevaisuudessa kannattanee suunnitella viestin ulkoasu 

tarkemmin ja parantaa sen näkyvyyttä, jotta käyttäjän katse kohdistuu viestiin helpommin. 
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Osa käyttäjistä ei myöskään osannut edistyä toiminnon tietyissä vaiheissa, koska toiminto 

ei ilmoittanut tarpeeksi tarkasti heidän tekemistään virheistä. Jatkossa kannattaakin pohtia 

tarkemmin kaikki mahdolliset kohdat, joissa käyttäjä voi vahingossa suorittaa hänelle 

annetun toiminnan väärin, ja tällöin huomauttaa siitä hänelle tarkemmin. Välillä käyttäjien 

mielestä toiminnossa ei ollut tarpeeksi opastavia viestejä tai viestit eivät olleet tarpeeksi 

selkeitä. Jatkokehittelyssä tulee lisätä viestejä jokaiseen välivaiheeseen, jotta käyttäjä ei 

varmasti voi eksyä tai ymmärtää tehtäväänsä väärin. Tulevaisuudessa käyttäjiä voi myös 

opastaa näyttämällä heille koko ajan senhetkistä tehtävää ja opetuksen kohdetta, minkä 

ansiosta toiminnossa eksyminen olisi entistä epätodennäköisempää.  

Osa koeryhmäläisistä taas kokeili palvelun eri toimintoja, joita ei ollut tarkoitus käyttää 

toiminnossa, kuten simulaation peruutusta. Tämä oli huomioitu toiminnossa niin, että 

käyttäjä palautetaan kyseisen tehtävän alkuun, jos hän peruttaa ajamansa simulaation. 

Tästä tuli kuitenkin kritiikkiä, koska ryhmäläiset joutuivat asettamaan uudestaan kaikki 

arvot simulaatiolle. Tuleekin pohtia, kannattaako toiminnon jatkossa estää käyttäjää 

suorittamasta tiettyjä palvelun toimia, joita hänen ei ole tarkoitus käyttää kokemuksen 

aikana.  

Vaikka palveluun oli lisätty laskentatehoa, simulaatioiden ajossa meni koeryhmäläisten 

mielestä ajoittain liian kauan aikaa. Oletettavasti laskentatehon lisäys ei riittänyt 

kasvaneelle käyttäjämäärälle. Kannattaakin harkita, toteutetaanko tulevaisuudessa 

suunnittelun aikana opetustoiminnon ensimmäisestä julkaisusta poisrajattu simulaatioiden 

ajaminen etukäteen jo ennen toiminnon käyttöä. Näin ollen käyttäjien ei tarvitsisi odottaa 

simulaation valmistumista, vaan he kykenisivät suoraan käyttämään jo valmiiksi ajettuja 

tuloksia.  

Myös välitehtävästä tuli kritiikkiä. Joidenkin käyttäjien mielestä bittinopeuden laskemisen 

kaavaa ei ollut annettu pelaajalle kovin käyttäjäystävällisellä tavalla, ja lisäksi tehtävä oli 

heidän mielestään turhan monimutkainen. Julkaisusta poisrajattu bittinopeuden 

laskutoiminto voisi auttaa tässä ongelmassa jatkon kannalta. Tehtävä itsessään tulee myös 

arvioida uudestaan ja muuttaa tarvittaessa, jos se katsotaan käyttäjien kannalta liian 

monimutkaiseksi. 
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Osa käyttäjistä ei pitänyt siitä, että joka vaiheen alussa joutui luomaan kampanjan ja 

asettamaan siihen samat parametrit. Kannattaakin pohtia parempia tapoja näiden tehtävien 

tekemiselle, jotta käyttäjä ei turhaudu toiminnosta, mikä voi haitata hänen sitouttamistaan. 

Jatkossa tulisi myös pitää huolta siitä, ettei toiminnon tehtävistä tule liian lineaarisia ja että 

niissä on käytetty tarpeeksi pelillisiä elementtejä. Myös tehtävien kuvauksia tulee tarkentaa 

ja muuttaa entistä opastavammiksi. Joillakin käyttäjillä oli myös ongelmia 

opetustoimintoon pääsyssä. Välillä toiminto ei näkynyt käyttäjille ennen kuin he 

kirjautuivat ulos ja takaisin sisään. Myös muita ongelmia, kuten ohjeita, jotka katosivat 

liian pian, ilmeni osalle käyttäjistä. Jatkossa tulisi painottaa enemmän resursseja toiminnon 

testaamiseen, jotta tämänkaltaiset virheet saataisiin korjattua ennen julkaisua. Palautetta 

saatiin myös muista palvelun osista ja sen käyttämistä ohjelmista. Nämä ongelmat 

ilmoitetaan eteenpäin kyseisistä ohjelmista vastaaville tahoille. 

Muutama käyttäjä toivoi, että opetustoiminto olisi opettanut muita tärkeitä toimintoja 

palvelusta. Ne oli tarkoituksella rajattu pois ensimmäisestä julkaisusta, mutta palvelua 

laajennetaan kattamaan kyseinen toiminta tulevaisuudessa. Jotkut käyttäjät toivoivat myös 

saavansa tarkan ilmoituksen siitä, että simulaatio on valmistunut. Tämä asia päätettiin 

jättää opetustoiminnon suunnittelun ulkopuolelle ja ilmoittaa palautteena palvelun 

kehityksestä vastaavalle ryhmälle.  

Parin koeryhmäläisen mielestä toiminnon etenemispalkin olisi hyvä olla näkyvissä koko 

ajan eikä pelkästään kotinäkymässä. Myös tiettyjä visuaalisia parannuksia, kuten 

seuraavaan vaiheeseen osoittavia nuolia, toivottiin toimintoon. Muutama käyttäjä ilmoitti, 

että kokemiensa ongelmien takia he menettivät mielenkiinnon toiminnon käyttämiselle, 

minkä vuoksi he jättivät sen kesken. Tästä johtuen ongelmien korjaaminen tulee 

priorisoida korkealle jatkokehityksen kannalta, koska niillä näyttäisi olevan selkeä 

negatiivinen vaikutus käyttäjien sitouttamiseen. Osa käyttäjistä oli kuitenkin sitä mieltä, 

että toiminto on hyödyllinen palvelun käytön oppimisen kannalta ja sen keskeiset osuudet 

toimivat hyvin. Heidän mielestään toiminnolla on myös paljon potentiaalia jatkokehityksen 

kannalta, vaikka tiettyjä ongelmia siinä esiintyikin. Myös palvelun kehityksestä vastaava 

ryhmä oli tyytyväinen siihen, että tutkimuksen ansiosta palvelun käyttöä kyettiin 

testaamaan kattavasti. 
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7 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten pelillistämistä voi hyödyntää 

tutkimus- ja yrityskäyttöön suunnatuissa sovelluksissa ja palveluissa. Tutkielmassa käytiin 

läpi aiheelle olennaista teoriaa ja kuvattiin pelillisyyden malleja. Työssä myös valittiin yksi 

esitelty malli ja toteutettiin sen avulla opetustoiminto yrityksen palveluun. Toteutuksen 

jälkeen yrityksen tietoliikenneasiantuntijoista koottu koeryhmä testasi pelillistettyä 

palvelua. Ryhmälle teetetyn palautekyselyn vastausten perusteella arvioitiin myös 

pelillisyyden onnistumista toiminnossa. 

Tutkimuksen perusteella ei voi antaa yksiselitteistä vastausta tutkimuskysymykseen. 

Tuloksien tarkastelu antaa kuitenkin kokonaisuudessaan viitteitä siihen, että pelillistetty 

opetustoiminto oli hyödyllinen palvelun käytön opetuksen kannalta. Vaikka palvelun 

jokaisella osa-alueella tavoitteisiin ei täysin päästykään, voidaan tutkimuksen perusteella 

todeta, että huomattava osa koeryhmäläisistä ylsi suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin 

palvelun käyttämisen osaamisen kannalta.  

Tutkimustuloksissa tulee ottaa huomioon muun muassa se, että koeryhmän pienen koon 

vuoksi niitä ei voi yleistää kaikkiin alan asiantuntijoihin. Toteutuksen suunnitteluun 

tarvittiin yllättävän pitkä aika. Toteutuksen aikataulusta tuli näin ollen tiukka ja palvelun 

testausaikaa lyhennettiin. Lisäksi palvelusta ja sen käyttämistä sovelluksista johtuvat 

ongelmat hidastivat tutkimuksen toteutuksen tekemistä. Näillä asioilla saattoi myös olla 

vaikutusta tutkimustuloksiin.  

Rajoitteista huolimatta tutkimuksen voidaan kokonaisuudessaan katsoa onnistuneen. 

Valittu suunnittelumalli toimi hyvin pelillistämisen suunnittelussa, ja käytännön vaiheen 

tulokset olivat erittäin lähellä asetettuja tavoitteita. Käyttäjiltä saatiin myös arvokasta 

palautetta, jota voi jatkossa hyödyntää palvelun kehittämistyössä. 

Tässä tutkimuksessa toteutettu osuus pelillistetystä opetustoiminnosta oli vain osa 

suunniteltua kokonaisuutta. Tarkoitus on jatkokehittää toimintoa tulevaisuudessa 

tutkimustulosten ja käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Lisäksi opetustoimintoa voisi 
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laajentaa esimerkiksi luvussa 4.2 kuvatun mallin mukaisesti palvelun tuleviin toimintoihin. 

Myös luvussa 4.3 suunnitellut toiminnat, jotka päätettiin jättää pois luvun 4.4 lopullisesta 

suunnitelmasta, voidaan toteuttaa palveluun jatkossa. 
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Liite 2: Kyselyn tulokset 
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Liite 3: Suostumuslomake tutkimukseen osallistumiseen 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

SUOSTUMUS OSALLISTUA TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN, JOSSA HENKILÖTIETOJANI EI 
KÄSITELLÄ 

Pelillistämisen hyödyntäminen tutkimus- ja yrityskäyttöön suunnatuissa sovelluksissa ja 
palveluissa 

Olen ymmärtänyt, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa 
ilmoittaa, etten enää halua osallistua tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä ei aiheudu 
minulle kielteisiä seuraamuksia.  

Olen saanut tiedotteen tutkittavalle, jossa on riittävät tiedot tutkimuksesta ja minusta kerättyjen 
tietojen käsittelystä niin, että henkilötietojani ei kerätä, ei myöskään epäsuoria tunnisteita, joista 
minut voitaisiin tunnistaa.  

Vastaamalla kyselyyn ilmaisen, että olen ymmärtänyt saamani tiedot ja haluan osallistua 
tutkimukseen. 

 

Yhteystiedot: 

 
Santeri Haka 

santeri.haka@magister.fi 
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  

 

CONSENT TO PARTICIPATE IN SCIENTIFIC RESEARCH IN WHICH MY PERSONAL DATA IS 
NOT PROCESSED 

Utilization of gamification in applications and services for research and business use 

I understand that participation in the study is voluntary and I can at any time declare that I no 
longer want to participate in the study. There are no negative consequences for me from 
suspending the research. 

I've gotten the bulletin, which is adequate information about the research and the processing of 
data collected about me, so that my personal information is not collected, not even indirect 
identifiers, which could identify me. 

By answering the questionnaire, I understand that I have understood the information I have been 
given and I want to participate in the study. 

 

Contact information: 

 
Santeri Haka 

santeri.haka@magister.fi 

 


