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1 Johdanto 

Olen muutama vuosi sitten ohjannut taidemuseossa työpajaa lapsille, ja sitä 

kautta olen alkanut pohtia, kuinka museon näyttelyitä yleensä voi tuoda kävijöille 

elävämmäksi. Museot eivät suinkaan ole jämähtäneet pölyisiksi esinevarastoiksi 

muualla kuin museossa harvoin käyvän ihmisen mielikuvissa. Museot ovat ajassa 

mukana sekä näyttelyvalinnoillaan että esillepanoillaan. Ajassa mukana oleminen 

tarkoittaa myös taistelua jokaisen potentiaalisen kävijän vapaa-ajasta ja 

mielenkiinnosta monien muiden attraktioiden rinnalla.  

Museokortti1 tuli käyttöön vuonna 2015 ja on tuonut museoihin paljon uusia 

kävijöitä. Vuonna 2020 Museovirasto kertoi, että edellisenä vuonna museoissa oli 

ollut 5,7 miljoonaa käyntiä2. Olen sitä mieltä, että pelkkä museokortti-systeemi ei 

yksin olisi riittänyt nostamaan kävijälukuja. Täytyy olla niin, että näyttelyt ovat 

jollakin tapaa muuttuneet yleisölle mielenkiintoisemmiksi. Tahdoin selvittää, 

minkälaisia näyttelysisällöllisiä keinoja kävijöiden mielenkiinnon varmistamiseksi 

on käytetty ja käytetään tänä päivänä. Erityisesti minua kiinnostaa pelillistäminen 

yleisötyön keinona. 

Sosiokulttuurinen innostaminen on käsite, josta sosiaalipedagogi Leena Kurki 

kertoo kirjassaan, että sillä alkuaan tarkoitettiin jonkin alueen asukkaiden 

osallistamista ja yhteisöjen koherenssin lisäämistä. Sittemmin käyttö on 

laajentunut käsittämään yleisemmin ihmisten osallisuutta kulttuuriin.3 Mielestäni 

sosiokulttuurista innostamisen käsitettä voidaan ajatella myös museoiden 

yleisötyön kehyksessä.  

Kulttuuri ei ole annettua, se rakentuu ihmisyhteisössä. Kulttuurin oleellisia 

elementtejä ovat inhimillinen aktiviteetti, osallistuminen ja toiminta. Kulttuuri ei 

Kurjen mukaan ole myöskään spesialistien omaisuutta, vaan jokaiselle ihmiselle 

kuuluva tietoinen valinta, ja se sisältää kaiken arkipäivän tavoista hienoimpiin 

taide-elämyksiin.  Jokaisen kansalaisen tietoisuus osallisuudesta erilaisiin 

kulttuurin alueisiin tuo kulttuurista demokratiaa. Ihmiset ottavat vastuuta omasta 

                                       
1 Avainlukuja museokortista  
2 Museovirasto.fi 2020 
3 Kurki, 2000, 20-21 
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elämästään ja elinympäristöstään, eli eivät ainoastaan passiivisesti ole 

kulttuurinsa tuotteita, vaan luovat sitä itse aktiivisesti. 

Tämä tulee lähelle myös soveltavaa taidetoimintaa, jossa puhutaan 

saavutettavuudesta ja osallisuudesta. Esimerkiksi Taidetestaajat-hanke tarjosi 

vuosina 2017–2020 kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille pääsyn eri 

taiteenlajien pariin. Jyväskylän taidemuseo oli yksi vierailuja järjestävistä 

tahoista.4 Toimintaa voisi pitää myös sosiokulttuurisen innostamisen yhtenä 

toimintatapana. 

Kasvatustieteilijä Gert Biesta pohtii taidekasvatusta: ei ole olennaista, mitä 

kasvatus mahdollisesti tuottaa, vaan mitä se mahdollistaa ihmisessä. Biesta 

sanoo, että olla olemassa subjektina on olemista dialogissa maailman kanssa. 

Taiteen parissa opimme tarkastelemaan omia halujamme ja arvojamme ja opimme 

myötäilemään maailmaa tuhoamatta itseämme –tai ympäröivää maailmaamme.5 

Mielestäni tämä ei koske ainoastaan taidekasvatusta, vaan yleensä kulttuuriin 

kasvamista ja siinä vastuullisesti toimimista. Ajatus tulee lähelle Kurjen 

kulttuurisen demokratian ja aktiivisen toimijuuden käsitteitä.  

Museoiden yleisötyössä on piirteitä kaikista näistä käsitteistä, ne ikään kuin 

toteuttavat taide- ja sosiaalikasvatuksellisia teorioita omassa yleisötyössään. 

Näyttelytoimintaan liittyvä elävöitys ja aktivointi voi olla suurta ja näkyvää tai 

pientä ja kotoisaa. 

Tutkimuskysymykseni on siis: minkälaisia pelillistämisen keinoja Suomen 

museoissa on tällä hetkellä käytössä tai suunnitteilla. Tutkielmani on 

monitieteinen, sillä siinä sovelletaan museologiaan ja pelitutkimukseen kuuluvia 

tarkastelutapoja. Tutkimusmenetelmänä on empiirinen laadullinen tutkimus. 

Selvitän tutkielmassani aluksi lyhyesti pelillistämisen käsitettä, pelin olemusta ja 

elementtejä. Seuraavaksi kerron hieman suomalaisista museoista ja niiden työstä. 

Luvussa neljä kerron tutkimuksen tekemisestä ja käyn läpi tutkimustulokset. 

Tutkimusmateriaali koostuu suomalaisten museoiden yleisötyövastaaville 

lähetetyn kyselyn vastauksista. Kyselyssä tuli vain vähän määrällistä materiaalia, 

                                       
4 Taidetestaajat, Jyväskylä taidemuseo, 2021 
5 Biesta, 2018, 15 
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joten käsittelen kyselyn tuloksia laadullisen tutkimuksen tyypittelyn, vertailun ja 

pohdinnan keinoin. Päätäntöluvussa kokoan tutkimustulokseni. 
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2 Pelillistämisen käsitteestä 

2.1 Pelillisyys ja leikillistyminen 

Pelien pelaaminen koetaan helposti turhana toimintana, ehkä jopa kielteisenä 

ilmiönä. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 

julkaisee parin vuoden välein Pelaajabarometriä, jonka tuloksista käy ilmi, että itse 

asiassa 98,2 prosenttia suomalaisista -eli lähes kaikki- pelaavat jotain peliä6. 

Peräti 78,7 % suomalaisista pelaa joitain digitaalisia pelejä. Kun otetaan lukuun 

pihapelit, lautapelit, loton kaltaiset arpapelit ja urheilun erilaiset variaatiot, on 

tuskin ketään, joka ei edes joskus pelaisi jotain peliä.  

Ajat ovat muuttuneet pelikielteisyydestä ehkä hieman huomaamatta. Aikuistenkin 

leikinomainen toiminta on nykyään hyväksyttävämpää. Aikuisten harrastuksia 

voivat olla esimerkiksi elokuvafiguriinien keräily, legokaupunkien tai nukkekotien 

rakentaminen. Monet voivat leikillään luoda oman avatarin7 sosiaalisen median 

alustalle ja käyttää sitä epävirallisissa yhteyksissä. Tätä ilmiötä kutsutaan 

kulttuurin leikillistymiseksi (ludifikaatio). Leikillistyminen ei rajoitu vain vapaa-

ajalle. Mediateorian professori Joost Raessens8 mainitsee kulttuurin 

leikillistymisenä esimerkiksi pedagogiset pelit opetusalalla, politiikan leikilliset 

kampanjointimenetelmät, jopa uudet sodankäynnin muodot, joissa armeijan 

käyttöliittymät ja dronejen lennätys saattavat näyttää videopeleiltä. 

Pelejä voi kohdata nykyään mitä moninaisimmissa yhteyksissä. Ne eivät tarkalleen 

ottaen ole pelejä, sillä Jesper Juulin pelin klassinen pelimalli9 kuuluu, että peli on 

sääntöihin perustuva formaali systeemi, jossa on vaihteleva ja mitattavissa oleva 

tulos, ja jossa erilaiset tulokset arvotetaan tasoltaan erilaisiksi. Pelille olennaista 

on, että pelaaja haluaa panostaa yrityksiinsä vaikuttaa pelin lopputulokseen, ja 

pitää tulosta itselleen tärkeänä. Kun peli ei täytä kaikkia näitä ehtoja, voi olla 

                                       
6 Pelaajabarometri 2020 
7 Hahmo, joka edustaa käyttäjää virtuaalimaailmassa. Määritelmä esim. Wikipedia, 2020 
8 Raessens, 2014, 94 
9 Juul, 2005, 6-7 
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kyseessä pelillistetty toiminto. Pelillistäminen tarkoittaa pelisuunnittelun 

elementtien käyttämistä muualla kuin pelien kontekstissa10. 

Suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuodelta 2014 mainitaan 

pelillisyys yhtenä toiminnallisena tapana, joka edistää oppimisen iloa ja vahvistaa 

edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen11. Pelien teho oppimisessa on 

ylivoimainen. Jos henkilö saadaan kiinnostumaan pelistä niin, että hän haluaa 

ratkaista sen tuomia pulmia ja peli tuntuu antavan hänelle onnistumisen 

mielihyvää vastalahjaksi, tätä henkilöä voi olla jopa vaikeaa saada lopettamaan 

pelaamista. Oppiminen tapahtuu kuitenkin pelin ongelmanratkaisun tasolla, ja 

erittäin olennainen kysymys on, voivatko pelit opettaa meille jotakin, mitä 

pelimaailman sisällöksi on rakennettu. Tämä on kuitenkin kokonaan toisen 

tutkielman aihe, joten jätän sen pohtimisen tältä erää. 

2.2 Pelin olemuksesta 

Leikillisyys kulttuurissa ei ole uusi ilmiö. Kulttuurihistorioitsija Johan Huizingan12 

mukaan peli ja leikki edeltävät kulttuuria. Tätä Huizinga perustelee sillä, että sekä 

pienet lapset että eläimet leikkivät, eikä sitä tarvitse niille opettaa: leikki tulee 

luonnostaan. Toki on mahdollista kyseenalaistaa ajatus ihmisten ja eläinten leikin 

samankaltaisuudesta antropomorfistisena13 mutta yhtä kaikki meistä vaikuttaa 

siltä, että leikki on jotain, mikä on elollisille olennoille ominaista.  

Leikki on lähde, josta kulttuuri syntyy: kaikki sen tavat ja uskomukset, sen 

erityiset normaalielämän ulkopuolelle kuuluvat rituaalit ja käytännöt nousevat 

vuosituhantisesta perinteestä astua arjen ulkopuolelle, taikapiiriin, jossa 

vallitsevat sen alueen ja ajankohdan omat säännöt.14  

Raessens’in mukaan15 termi ”peli” kattaa kaikenlaisen pelaamisen, leikkimisen ja 

leikillisen toiminnan. Suomeksi tässä on hieman hankaluutta, koska erotamme eri 

verbeillä soittamisen, urheilun, näyttelemisen, esittämisen, pelaamisen ja 

                                       
10 Deterding,, ym., 2011, 2 
11 Opetushallitus, 2014, 21 
12 Huizinga, 1967 
13 Stenros, 2015, 58-59 
14 Huizinga, 1967, 20-22 
15 Raessens, 2014, 104 
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leikkimisen. Useissa kielissä voidaan käyttää tässä yhteydessä vain yhtä sanaa: 

play, spela, spielen. Huizinga pitää leikki-sanaa yläkäsitteenä, mutta käytän tässä 

tutkielmassa ilmaisuja ”peli” ja ”pelillistäminen” puhuessani erilaisista 

pelinkaltaisista toiminnoista, joita kohtaamme kulttuurissamme. 

2.3 Pelin elementit 

Pelimäisistä tai pelillisistä elementeistä puhutaan paljon, mutta en ole toistaiseksi 

löytänyt niille tarkkaa määritelmää. Elementit ikään kuin ymmärretään 

implisiittisesti. Tarkastellaan asiaa parin yliopistolta löytyvän esimerkin valossa. 

Tämän vuoden 2021 toukokuussa Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja 

kulttuurintutkimuksen laitoksen tutkimuspäivillä pidettiin tutkimusposterien 

esittely AltspaceVR –sovelluksessa.16  AltspaceVR ei ole peli, mutta siinä on 

pelillisiä elementtejä. Ympäristö on digitaalisesti luotu, ja siellä voi liikkua. 

Voidakseen liikkua sovelluksessa, kävijän on ensin luotava itsestään avatar, jolla 

kuljetaan Altspace-ympäristössä. Jyväskylän yliopiston JYUXR-kampus on tehty 

päärakennuksen näköiseksi, mikä saa heti mielenkiinnon syttymään ja tekee mieli 

lähteä tutkimaan, miltä tilat näyttävät. Pelillisyys tässä tapauksessa tulee siis 

mimeettisyyden hauskuudesta, jota sovelluksen käyttäjä kokee kun kulkee pitkin 

oikean näköistä virtuaalikampusta. 

”Ennen oli kaikki…”17 on historiallisiin tilastoihin perustuva peli, joka 

havainnollistaa vuonna 1917 syntyneiden ihmisten mahdollisia elämänkaaria. 

Viiden opiskelijan työryhmä voitti vuonna 2017 Jyväskylän yliopistossa järjestetyn 

Tilastotieteen havainnollistaminen –kilpailun18  tällä pelillä. Pelissä valitaan aluksi 

ollaanko mies vai nainen, jonka jälkeen peli arpoo pelaajalle jonkin henkilön 

elämän. Alussa tehtävä päätös on ainoa vapaa valinta, mutta lyhyiden 

elämäkertafaktojen lukeminen aikakauden kuviin yhdistettynä tekee vaikutelman 

jonkun oikean ihmisen elämään tutustumisesta. Joku hahmo olisi saattanut olla 

satavuotias vuonna 2017, jolloin peli ilmestyi, joten jännitysmomenttina toimii se, 

saako ihminen elää satavuotiaaksi, vai millainen kohtalo häntä odottaa. ”Ennen 

                                       
16 posterisessio, JYU, 2021 
17 Ennen oli kaikki…,2017 
18 Opiskelijoiden peli, 2017 
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oli kaikki…” ei ole oikea peli, mutta se kertoo viihdyttävällä tavalla historiallisia 

faktoja. Sen voima on empaattisessa kiinnostuksessa kanssaihmisiä kohtaan. 

Pelillisiä elementtejä voivat olla jokin asetettu pulma ja pulmaan tarttujalle annetut 

rajat: säännöt, joiden puitteissa ongelma on ratkaistava. Pelillisyyttä on päätyä 

pohtimaan pulmaa, yrittämään ratkaisua ja panostamaan yritystä ongelman 

ratkaisemiseksi. Onnistumisesta seuraa yleensä aina ilo, vaikka pienikin –

onnistumisen ilo on aina aitoa. Onnistumisesta ja ilosta muodostuu myös 

hauskuuden kokemus. Jos samalla on opittu tai oivallettu jotain, vaikka jotain 

pientäkin, on pelillistäminen toiminut kuten pitää. 
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3 Museo Suomessa tänään 

Vuonna 2019 Suomessa oli sataviisikymmentäkolme ammatillisesti hoidettua 

museota. Museoilla on yhteensä 327 yleisölle avoinna olevaa museokohdetta. 

Museot jakautuvat luonnonhistoriallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja 

taidemuseoihin sekä erikoismuseoihin. Museot voidaan luokitella museolain19 

mukaisesti valtakunnallisiin ja aluevastuumuseoihin, sekä paikallismuseoihin.  

Museo on muistiorganisaatio, jonka tehtävä on tallentaa ja säilyttää aineellista ja 

visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Museoiden syntyhistoria on 

pitkä, mutta lyhyesti sanottuna museot Suomessa olivat aluksi objektien kerääjiä 

ja tallentajia. Ajan myötä painopiste siirtyi ilmiökeskeisyyteen, ja nykyään 

museotyön ytimessä ovat ihmiset, yhteisöt ja ympäristö.20  

Museot eivät ole jättäneet entisiä tehtäviään, vaan uudet tehtävät tulevat entisen 

lisäksi. Niinpä museoiden tehtäviin kuuluu edelleen kokoelmien kerääminen ja 

niistä huolehtiminen, kokoelmanhallinta, luettelointi, arkistointi ja tallennus. 

Museot ovat myös tutkimuslaitoksia, joissa tehdään jatkuvasti sekä omaa 

tutkimusta että avataan ja tarjotaan tietoa yliopistoille ja muille tutkijoille. 

Toinen suuri tehtäväalue on kokoelman osien esillepano, mikä on sitä 

näyttelytoimintaa, joka näkyy ulospäin yleisölle. Tässä toiminnassa on 

yhteistyössä kuraattoreita, museo- ja näyttelymestareita, viestinnän 

museopedagogian ja markkinoinnin ammattilaisia. Museo on myös 

oppimisympäristö, jota käyttävät lähiympäristön koulut ja muut oppilaitokset. 

Kaiken tämän lisäksi museot ovat kaikille avoimia kulttuurilaitoksia, joissa 

järjestetään monenlaista, erilaisille ihmisryhmille suunnattua toimintaa.21 

Museoiden yleisötyössä tehdään sekä perinteisiä opastuksia että keskustelevia 

opastuksia. Draamaopastukset vaativat enemmän panostusta ja ovat hyvin 

toteutettuna museon oma ”tuote”.22 

                                       
19 Finlex/museolaki 2019. Tuli voimaan 1.1.2020. 
20 Vilkuna, 2009, 31 
21 Kaitavuori 2009, 279-285 
22 Esim. Serlachius-museoiden opastukset: Opastukset museoissamme, Serlachius-museot, 2021 
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Monilla museoilla on erityinen ”pedatila”, jossa järjestetään moninaisia työpajoja 

ja opetustuokioita. Työpajat voivat olla kädentaidollisia, musiikki-, tanssi- tai 

aistiaktivointipajoja. Työpajat ovat myös luonteva tilanne museon työntekijöiden ja 

yleisön kohtaamiselle.  

 

 



14 
 

4 Tutkimuksen kulku 

Suomen Museoliiton Tarinat peliin –hankkeen23 myötä tutkija Pauliina Kinanen 

toteutti syksyllä 2017 kyselyn, jossa vastaajina olivat museoiden työntekijät. 

Kyselyssä kartoitettiin museoissa toteutettuja pelejä ja lisätyn todellisuuden 

teknologian käyttöä. Kysely antaa hyvän kuvan museoiden monipuolisista 

keinoista, mutta kovin kattava se ei ole, sillä kyselyyn vastasi vain kaksikymmentä 

museota 153:sta ammatillisesti hoidetusta museosta.24  

Tein kandidaatintyönäni samansuuntaisen kyselytutkimuksen tarkennetuilla 

kysymyksillä sillä toiveella, että saisin hieman enemmän tietoa aiheesta. 

4.1 Rajaamisen kysymykset 

Minua kiinnosti saada tietää, minkälaisia elävöityskeinoja museoissa oli jo 

käytetty, ja mitä kaikkea on suunnitteilla. Tuntui kuitenkin hankalalta päättää, 

kuinka pitkältä ajalta taaksepäin tietoa olisi tarkoitus saada. Koska kyseessä ei 

nyt ole historiatutkimus, päätin jättää kysymyksen sikäli avoimeksi, että en 

määritellyt aikaa, kuinka pitkältä ajalta pelejä oli tarkoitus listata. Vastaajat 

saisivat päättää, mitä ottavat vastauksiinsa mukaan. 

Toinen kysymys syntyi siitä, mitä pelejä otetaan mukaan: pitäisikö kyselyssä 

keskittyä digitaalisiin peleihin, vai voisiko kyselyä laajentaa koskemaan 

kaikenlaisia pelejä. Päädyin tässä kysymyksessä listaamaan paljon erilaisia 

pelimuotoja QR-koodeista ja lautapeleistä VR-sovelluksiin. Jätin myös avoimen 

vastausvaihtoehdon. Otin mukaan pakohuonepelit ja mysteeripelit siksi, että ne 

ovat pelinkaltaisia aktiviteetteja, mutta rajasin pois keinovalikoimasta 

draamaopastuksen ja historianelävöityksen eri lajityypit, koska ne ovat isoja 

alueita, ja ansaitsevat oman tutkimuksensa.  

                                       
23 Tarinat peliin, 2019 
24 Kesäkyselyn vastaukset, 2017 
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4.2 Kyselytutkimuksen tekeminen 

Kysymykset koskivat museoissa käytössä olevia, aiemmin olleita tai tulossa olevia 

näyttelykohteiden elävöityskeinoja. Avoimissa kysymyksissä pyrittiin saamaan 

selville, kuinka tärkeänä museon ammattilaiset pitävät näitä keinoja, kuinka 

henkilökunta suhtautuu niihin ja onko jotain ideoita, joita museossa ei ole voitu 

toteuttaa. Lisäksi oli kysymys koronapandemian vaikutuksesta museon 

toimintaan.25 

Kolme valtakunnallista keskusmuseotamme lienevät omanlaisensa työympäristö, 

jossa tutkimuskysymykset mahdollisesti kohdistuisivat hieman toisin kuin tässä 

tutkimuksessa on tarkoitus. Myös pienten paikallismuseoiden ympäristö on 

toisenlainen. Koska museoidemme perustavan kentän muodostavat alueelliset ja 

valtakunnalliset vastuumuseot, lähetin kyselyn 52:lle näiden museoiden toimijalle.  

Osoitteet oli etsittävä kunkin museon nettisivuilta, sillä mitään koostetta 

museoiden osoitteista ei ole. Oli yritettävä päätellä, kenen tehtäviin kussakin 

museossa eniten kuuluisivat pelillistävän yleisötyön suunnittelu ja toteutus. 

Museoiden rakenteet ovat hyvin erilaisia siihen nähden, miten erilaisia toimintoja 

ja työtehtäviä kunkin museon katon alle on koottu. On mahdollista, että viesti ei 

aina tavoittanut näyttely- ja yleisötyön ytimessä olevaa työntekijää, ja vaikka esitin 

pyynnön välittää kysely eteenpäin, vastaus saattoi jäädä puuttumaan. 

Tein kyselyn mahdollisimman huolellisesti Jyväskylän yliopiston Webropol 3.0 –

alustalle, mutta en huomannut, että olin valinnut monivalintavaihtoehdon sijaan 

mahdollisuuden vain yhteen vaihtoehtoon. Tämä vesitti kyselyn idean saada monta 

erilaista peliä tulokseksi.  

Sain parilta vastaajalta heti palautetta, että kysymyksissä on vain yhden 

vaihtoehdon valintamahdollisuus. Webropol-alustalla ei voi korjata jo lähetettyä 

kyselyä, joten minun oli kirjoitettava kokonaan uusi kysely. Uuteen versioon 

valitsin monivalintavaihtoehdot, ja lähetin kyselyn uudestaan. 

                                       
25 kts. Liite 
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4.3 Tulokset 

Kyselyyn vastasi ensin kahdeksan ja sitten seitsemän museoalan ammattilaista, ja 

heistä kaksi henkilöä vastasi kahteen kertaan, joten aineisto muodostui 

kolmentoista museon vastauksista. Kysely ei siis saavuttanut edes Museoliiton 

kyselyn tulosmäärää, mikä oli pettymys. 

Valtakunnallisista vastuumuseoista vastasivat Tekniikan museo ja Suomen 

lasimuseo. Aluevastuumuseoista tuli vastauksia onneksi melko kattavasti ympäri 

Suomea. Etsin lisäksi museoiden internetsivuilta kaksi esimerkkiä elävöitetyistä 

näyttelyistä niistä museoista, jotka eivät vastanneet kyselyyn sekä yhden 

vastanneen museon näyttelyn. Käsittelen näitä esimerkkejä kyselytulosten 

jälkeen. 

Kahdella eri vastauslogiikalla toimivaa kyselyä ei voi yhdistää yhdeksi taulukoksi, 

joten selkeitä prosenttiosuuksia ei kyselystä saa. Toisaalta vastaajia on museoiden 

kokonaismäärään nähden sen verran vähän, ettei tämän kyselyn tuloksista voida 

vetää kattavia määrällisiä johtopäätöksiä. Tarkastelen tuloksia lukumäärien sijaan 

enimmäkseen laadullisena tietona.  

4.3.1 Pelejä tai pelielementtejä, joita museoissa on tällä hetkellä 

käytössä 

Museossa sijaitsevan multimediasovelluksen mainitsee yhteensä kolme museota, 

esimerkiksi Suomen Lasimuseossa on jatkuvasti esillä oleva interaktiivinen 

multimediatarina. Museokeskus Vapriikissa Tampereella sijaitsevassa Suomen 

pelimuseossa on luonnollisesti jatkuvasti monia pelejä esillä ja pelattavana. Myös 

tarinaopastuksia ja omalle mobiililaitteelle sovelluskaupasta ladattavia pelejä on 

käytössä. 

Useassa museossa on käytössä QR-koodisysteemi, jolla kävijät voivat lukea omalta 

mobiililaitteeltaan lisäinformaatiota museon kohteista. QR-koodi vaatii ilmaisen 

sovelluksen lataamisen laitteeseen sopivasta sovelluskaupasta. 
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3D-mallinnusten ja 360°-kuvantamisen suosio vaikuttaa olevan nousussa. Niitä 

oli käytössä useassa vastaajamuseossa Museoliiton Tarinat peliin –hankkeen 

kyselyyn vastanneissa, samoin kuin tähän kyselyyn vastanneissa museoissa.  

Hämeenlinnan kaupunginmuseossa on murhamysteerin ratkaisupeli, jossa 

museon työntekijät esittävät pelin henkilöitä. Muumimuseossa on useita 

interaktiivisia kohteita, muun muassa seinä, jota koskettamalla hattivatit alkavat 

salamoida. 

Kaksi museota listasi AR- ja VR-sovelluksia tällä hetkellä käytössä oleviksi. Useissa 

museoissa on tarjolla perinteisesti pelattavia pelejä, kuten rastinetsintäpelejä, 

palapelejä, lautapelejä, ja PlayStation, jolla voi pelata tarjolla olevaa peliä. 

4.3.2 Syitä pelielementtien käyttöajan rajaukseen 

Minua kiinnosti, miksi niin usein museoiden tuottamat hienot elävöitykset 

katoavat joko museosta tai sen internetsivuilta. Tähän kysymykseen ei tullut kovin 

montaa vastausta. Yksi ilmeinen syy on, että peleille, jotka liittyvät kiinteästi 

johonkin näyttelyyn, tulee luonnollinen takaraja, kun näyttely loppuu. Joissakin 

peleissä käyttöaikaa rajaavat museotyöntekijöiden mukaan suuret 

tekijänoikeusmaksut.  

Tällä hetkellä (vuonna 2021) suurena rajoitteena pelien esillä pitämiseen on 

koronaepidemia. Eräs vastaaja kertoi, että tällä hetkellä kaikki kosketeltavat 

laitteet, kuulokkeet, VR-lasit ja pelit ovat poissa käytöstä koronaviruksen takia. 

4.3.3 Museon työntekijöiden ajatuksia elävöittämisen keinojen 

tärkeydestä 

Uusia tekniikoita ja pelillistämisen keinoja on otettu aktiivisesti mukaan 

toimintasuunnitelmiin kahdessa kolmasosassa vastaajien museoita. Kolmasosalla 

ne yleensä otetaan mukaan näyttelysuunnitteluun tapauskohtaisesti, kun keinot 

koetaan mielekkäiksi kulloisessakin näyttelyssä. 

Kahdeksan vastaajaa näki elävöittämisen keinot tärkeinä tai hyvin tärkeinä, ja 

myönteisiä puolia luettelivat lähes kaikki. Vastauksissa tuli esiin, että pelilliset 

elävöittämisen keinot ovat mielekäs keino aktivoida museokäyntiä, antavat uusia 
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näkökulmia aiheisiin, tarjoavat helpolla tavalla lisätietoa, ja ne ovat hyvä työväline, 

silloin kun ovat perusteltavissa. Ne auttavat faktatiedon avaamisessa, ja tuovat 

mahdollisesti uusia asiakkaita. Toinenkin vastaaja toi esiin toiveen, että lapset ja 

nuoret saataisiin kiinnostumaan museokäynneistä pelien avulla.  

Joukossa oli myös kriittinen ääni, jonka mukaan tehtävä työ on suhteettoman 

suuri saavutettavaan hyötyyn nähden. Eräs vastaaja kertoi, että joskus 

henkilökunta on ollut yleisöä enemmän innoissaan erilaisista, varsinkin lisätyn 

todellisuuden (AR) sovelluksista. Pari vastaajaa toivoi lisää osaamista, ja tähän 

liittyen yhteistyökumppaneiden tärkeyttä painotettiin, koska oma osaaminen ei 

riitä. 

4.3.4 Henkilökunnan kokemukset sovellusten käyttöönotosta ja 

käytön ylläpitämisestä  

Museoiden henkilökunnan kokemukset vaihtelivat voittopuolisesti positiivisesta 

erittäin negatiiviseen. Monissa vastauksissa tuotiin esiin, että henkilökunta on 

oppinut laitteiden käytön nopeasti, tai oppiminen on leviämässä yleisötyön 

puolelta koko henkilökuntaan. Monesti laitteet on saatu toimimaan siten, että ne 

eivät vie kohtuuttomasti henkilökunnan aikaa. Museoissa huomataan myös 

yleisöltä tuleva positiivinen palaute.  

Joidenkin vastaajien kokemus oli pelkästään negatiivista: laitteet ovat kovilla 

jatkuvassa käytössä, ne rikkoutuvat tai ohjelmat menevät jumiin, ja niiden 

ylläpitäminen on kallista ja työlästä. Joissakin museoissa työntekijät suhtautuvat 

uusiin tekniikkoihin luontevana osana nykyistä työympäristöä, toisissa ne koetaan 

rasittavana lisätyönä. Useassa vastauksessa tuotiin esiin sekä positiivista 

suhtautumista sovelluksiin, että harmiteltiin laitteiden aiheuttamia ongelmia. Eräs 

vastaaja tiivisti kokemukset sanoen: ”Lisätyötä, joka harmittaa avoinnapitäjiä, 

mutta toisaalta asiakkaat kiittelevät.” 
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4.3.5 Korona-ajan vaikutukset sekä toteutumattomat ideat kyselyyn 

vastanneissa museoissa 

Vain yhdessä museossa korona ei ollut vastaajan mukaan vaikuttanut museon 

suunnitelmiin, kaikissa muissa pandemia-aika oli aiheuttanut museoiden 

palveluihin rajoituksia, projektien siirtymistä ja perumista. Yli puolella museoista 

verkkoaineistojen luominen ja digitaalinen sisällöntuotanto oli ottanut loikan 

eteenpäin. 

Valtioneuvosto teetti tammi-helmikuussa 2021 laajan avoimen verkkokyselyn 

kulttuurialan toimijoille koronapandemia-ajan vaikutuksista. Kyselyyn vastasi 81 

ammatillista museota. Saatujen vastausten mukaan 65 % museoista oli pystynyt 

pääosin toteuttamaan tehtäviään, joskin toiminta oli vaatinut merkittäviä 

muutoksia. Kyselyn mukaan valtaosa museoista oli kehittänyt uusia 

toimintamuotoja (83 %). Kolme neljästä museosta oli ottanut käyttöön digitaalisia 

palveluita.26 Tutkielmani kyselyn tulokset ovat hyvin samansuuntaisia. 

 Kaikkien vastaajien museoissa oli yksi tai useampi idea tai toive pelillistetystä 

museokohteesta, joka oli jäänyt toteutumatta. Suurimpana syynä oli resurssien ja 

rahan puute, toiseksi yleisin syy oli osaamisen puuttuminen. Yhdessä tapauksessa 

oli suunniteltu peliä, mutta yhteistyötahona toimineessa ammattikorkeakoulussa 

ei ollut viety suunnitelmia eteenpäin. 

 

4.3.6 Aiemmin käytössä olleet sekä suunnitteilla olevat pelit tai 

pelinkaltaiset sovellukset  

Kyselyyn vastanneissa museoissa on aiemmin ollut esillä ja yleisön käytettävissä 

korttipelejä, lautapelejä ja muita pelejä, kuten jääkiekkopeli. On ollut 

kuvasuunnistuksia, multimediasovelluksia, tarinallisia mobiiliopastuksia, QR-

koodi-informaatiota ja pakohuonepelimäinen elämysopastus. Parissa museossa on 

ollut 360°-näyttelyitä, interaktiivisia teoksia ja VR-laseilla tarkasteltavia sisältöjä. 

                                       
26 Valtioneuvosto, 2021, 44 
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Voidaan siis todeta, että museoissa on ollut hyvin laajalla skaalalla erilaisia pelejä 

ja pelimäisiä sisältöjä tarjolla. 

Vastaajamuseoissa on lähivuosina suunnitteilla kaikkia kyselyssä esitettyjä pelejä 

ja pelinkaltaisia sovelluksia paitsi pakohuonepeliä. Kaksi mainintaa oli myös 

digitaalisista tehtäväradoista, myös kuvapöytä ja immersiivinen simulaattori 

mainittiin. Näiden pelien olemuksesta ei ollut enempää tietoa. Museoiden 

yleisötyössä käytettävät keinot tulevat siis jatkossakin olemaan hyvin 

monipuolisia. 
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5 Kolme esimerkkiä uusien tekniikoiden käytöstä 

5.1.1 Kadonnut kinnas –näyttely, Pohjois-Karjalan museo Hilma27 

Pohjois-Karjalan museo on mukana kyselyn vastauksissa, ja halusin tuoda esiin 

tämän näyttelyn toteutuksen, sillä se sopii hyvin aihepiiriin. Kyseessä on 

kulttuuri- ja matkailukeskus Carelicumissa sijaitsevan alueellisen vastuumuseon 

näyttely, joka oli esillä 6.2.2020 – 2.8.2020. Näyttely keskittyi maasta toiseen 

liikkumiseen ja rajojen ylittämiseen sekä ihmisten ja esineiden suhteisiin näissä 

tilanteissa. Ihmiset kiinnittävät esineisiin erilaisia merkityksiä, tunteita ja 

muistoja, ja näitä asioita käsiteltiin näyttelyssä esimerkiksi tarinat tai identiteetti-

teemojen avulla.  

Näyttely on tällä hetkellä edelleen koettavissa verkkosivulla, missä siitä on hyvin 

toimiva 360°-kuvaannettu näyttelynäkymä. Virtuaalisessa museossa liikkuminen 

on vaivatonta ja näkymät vaihtuvat saumattomasti Google Maps’in Street view’n 

tapaan. Aikana, jolloin museokäyntejä rajoitetaan tai vastaavasti henkilölle, jolla 

ei ole muutoin mahdollisuutta päästä fyysisesti kokemaan museon näyttelyä, 

tällainen sovellus on erittäin hyvä vaihtoehto. 

5.1.2 Luostarinmäki-seikkailu, Turun museokeskus 

Turun yliopisto ja teknologian tutkimuskeskus VTT kehittivät vuosina 2013–2014 

yhteisessä tutkimushankkeessa28 sovelluksia, joissa käytettiin lisätyn 

todellisuuden teknologiaa. Hankkeen päärahoittaja oli Tekes, ja mukana oli 

yrityksiä ja julkisia toimijoita ICT-, matkailu- ja museotoimen alalta. 

Luostarinmäki on Turun suuresta palosta vuonna 1827 säilynyt alue, jonka 

alkuperäismiljöö suojeltiin ja avattiin museokorttelina yleisölle vuonna 1940. 

Alueelle sijoitettiin peli, jota pelattiin tablettitietokoneen avulla. 

Pelissä oli tavoitteena edetä seuraamalla dialogeja ja niissä esiintyviä vinkkejä. 

Pelaajalla oli mahdollisuus vaikuttaa pelimaailmaan liikkumalla Luostarinmäen 

alueella, käyttämällä esineitä tietyllä tavalla sekä valitsemalla dialogeissa 

                                       
27 Kadonnut kinnas -näyttely 
28 Virtuaalisovellus, 2015 
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monivalinnan vaihtoehdoista haluamansa. Pelissä oppii huomaamatta 1850-luvun 

tapoja ja elinolosuhteita. 29 

Museoissa toteutettavaa elävöitysdraamaa varten on oltava jatkuvasti näyttelijöitä 

palkattuna ja esitysvuoroja täytyy hallinnoida. Tällaisella sovelluksella näyttelijät 

ovat kunkin kävijän omalla aikataululla koettavissa. Sovelluksessa voidaan laittaa 

tarinan henkilöt käyttämään autenttisessa ympäristössä olevia työkaluja, jolloin 

työtavat havainnollistuvat katsojalle eri tavalla kuin muutoin selostettuna. 

Ilmeisesti seikkailu-sovellus oli vain yhden kesän kestänyt kokeilu, jota ei otettu 

yleisökäyttöön. Tällä hetkellä Luuostarinmäen internetsivulla on vain YouTuben 

kautta katsottavia videoita alueesta. 

5.1.3 Sodan ja rauhan keskus Muisti, Mikkelin museot30 

Mikkelissä toiminut Päämajamuseo, joka kertoi talvi- ja jatkosodan aikaisen 

päämajan toiminnasta, on tämän vuoden kesäkuussa avautumassa uudella 

konseptilla. Museosta tulee sodan ja rauhan keskus, jossa aiotaan esitellä 

sotahistoriaa monesta näkökulmasta myös siviiliväen kohtaloita avaten.  

Museon näyttelysuunnittelua ohjaa tieteellinen neuvottelukunta, joka museon 

mukaan varmistaa yhteyden ajankohtaiseen tutkimustietoon. Museoon on tulossa 

kohde, jossa voi kokea talvisodan taistelun Kannaksella VR-laseilla. 

Virtuaalitodellisuuden keinoilla voitaneen päästä erittäin vaikuttavaan 

immersioon, joten ajatus ”Kannaksen tulimyrskystä” lähes fyysisenä 

kokemuksena on jopa hieman pelottava. Tällä välineellä voidaan tavoittaa 

kokemuksia, joita ei muutoin voisi saada.  

5.2 Pohdintaa 

Edellisissä kolmessa esimerkissä teknologia on olennainen osa museokohteen 

kokemusta. Mikäli Pohjois-Karjalan Kadonnut kinnas –näyttelyn ohjelma ei 

tietokoneella toimisi, näyttelyä ei voisi nähdä lainkaan. Samoin Mikkelin Sodan ja 

rauhan museokeskuksen tuleva vetonaula on täysin riippuvaista virtuaalilasien ja 

                                       
29 Mäkilä, ym., 2015 
30 Sodan ja rauhan keskus, 2021 
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laitteiden toiminnasta. Turun Luostarinmäki on sentään paikoillaan ilman lisätyn 

todellisuuden sovellustakin, ja sen antamaa tietoa ja tunnelmaa voi kokea paikan 

päällä ilman laitteistoa. Kuten kyselytutkimuksessa tuli esille, monissa museoissa 

teknologialla elävöitettyjen kohteiden ohjelmien ja laitteiden ylläpito, huolto ja 

ongelmien ratkaisu koetaan haastaviksi.  

On oletettavaa, että tällaisista keinoista ja välineistä ei olla luopumassa -

takaisinpäin tuskin mennään. Olisi siis toivottavaa, että museon henkilökunta saa 

riittävästi koulutusta ja perehdytystä uusien teknologioiden käyttöön. Museoiden 

henkilökunnan osaamisen vaatimuslista on jo nykyään melko laaja31, mutta 

jotakin on päätettävä asian suhteen. Joko on palkattava erikseen henkilö, joka 

hoitaa laitteet aina, tai sitten on lisättävä olemassa olevan henkilökunnan 

osaamista. Kummassakin vaihtoehdossa voivat resurssien rajat tulla vastaan: joko 

ei riitä rahat tai työaika.  

Museot Suomessa elävät mukana nykypäivässä ja ovat erittäin notkeita 

muuttumaan. Mielestäni on havaittavissa kehityssuunta, jossa museot ovat 

valitsemassa selviytymiskeinoksi tehdä läheistä yhteistyötä matkailun ja 

yritysmaailman kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittisessa 

ohjelmassa tätä ei vielä ole suoraan ilmaistu. Lisäkoulutus on kyllä huomioitu.32 

Esimerkiksi Sodan ja rauhan museokeskus Muistin sivuilla löytyy pitkä lista 

tukijoista, mikä kertoo edellä mainitusta 33 yhteistyöstä. On mahdollista, että 

museoilla, mikäli ne haluavat lisätä teknologiaa ja uusia yleisötyön keinoja, ei ole 

muuta mahdollisuutta kuin avautua yritysmaailmaa kohti. Tässä on mielestäni 

kiinnostava jatkotutkimuksen kohde. 

 

 

 

                                       
31 Moniosaajien museo, 2019 
32 Mahdollisuuksien museo, 2018, 20 
33 Sodan ja rauhan keskus, Muistin tukijat, 2021 
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6 Päätäntö 

Opinnäytetyössäni tutkin tekemäni kyselytutkimuksen avulla, millaisia 

museokohteiden elävöityskeinoja museoissa käytetään nykyään. 

Kyselyn tekemisessä ilmeni virhe, joka vaikutti negatiivisesti kyselyn eheyteen. 

Saatujen vastausten vähäiseen määrään voivat vaikuttaa useat tekijät, mutta yhtä 

kaikki vähäinen vastausmäärä ei anna mahdollisuutta vetää määrällisiä 

johtopäätöksiä museoiden toiminnasta tämän hetken Suomessa. Verrattuna 

Museoliiton hankkeen Pauliina Kinasen tekemään kyselyyn ja Valtioneuvoston 

kyselyyn korona-ajan vaikutuksista, voitaneen todetta, että suuntaa antavaa tietoa 

kyselystä kuitenkin saatiin. 

Tutkimustuloksena on, että museoissa on vuonna 2021 käytössä hyvin 

monenlaisia keinoja avata tietoa ja tuoda museoita lähemmäksi nykyihmisen tapaa 

kokea asioita. Käytössä on niin perinteisiä pelimuotoja, kuten lauta- ja korttipelit, 

kuin kävijöiden itsensä luomaa sisältöä, kuten mysteerinratkaisupeli. Museon 

esineitä ja ilmiöitä voidaan tarkastella niin multimediaohjelmilla kuin 3D-

mallinnuksina tai tarinaopastuksen avulla. Uusiin teknologioihin perustuvia 

lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden sovelluksia on jo ollut käytössä eri 

museoissa, ja uusia kohteita on suunnitteilla.  

Museoiden henkilökunta pitää elävöityskeinoja pääsääntöisesti hyvin tärkeinä, ja 

näkee niistä koituvan paljon etuja ja hyötyä museon toiminta-ajatuksen eteenpäin 

viemisessä. Haittapuolina nähtiin laitteiden ja sovellusten kanssa esiintyvät 

ongelmat. Vaikka henkilökunta suhtautuisi positiivisesti teknisiin 

museokohteisiin, voi joko teknologian hallinnan tai resurssien puutteen tähden 

olla hankalaa ylläpitää digitaalisia sovelluksia. 

Koronapandemian aika 2020-2021 on vaikuttanut lähes kaikkien museoiden 

toimintaa rajoittavasti. Suunnitelmia on jouduttu lykkäämään, mutta uutta 

toimintaa on samaan aikaan kehitetty. Museoissa on tehty loikkaus digitaalisten 

sisältöjen tuomiseen yleisölle, jotta museoiden saavutettavuus rajoitusaikanakin 

säilyy.  
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Tiedon, kulttuuriperinnön, oppimisen ja hauskuuden mielenkiintoinen 

yhteismatka jatkuu ja kehittyy hyvin suomalaisissa museoissa 2020-luvulla. 
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8 Liite 

Kyselytutkimuksen kysymykset 

1.  Mitä museota edustat? 

2.  Millaisia pelejä tai pelielementtejä museossasi on tällä hetkellä käytössä? 

Voit valita useita vaihtoehtoja. Kerro myös pelin tai toiminnon nimi ja aika, 

jolloin se on käytössä museossa 

o QR-koodi 

o lautapelit 

o muu fyysinen peli 

o interaktiivinen tarina, multimedia (museossa) 

o tarinaopastus (bluetooth-kuulokkeilla, tms.) 

o mobiililaitteelle ladattava peli (sovelluskaupasta) 

o verkkosivulla pelattava peli 

o pakohuonepeli 

o mysteerin ratkaisupeli 

o 3D-mallinnus 

o 360°-kuva 

o lisätty todellisuus, AR, MR, XR (kuten esim. Arilyn-sovelluksella 

koettava sisältö) 

o virtuaalitodellisuus-kohde, VR (erilliset lasit tai laitteisto) 

 

3.  Voit kertoa tähän lisää peleistä, esim. miksi pelin käyttöaika on rajattu 

siten kun on 

4. Miten tärkeänä sinä pidät, tai museon työntekijät pitävät tällaisia 

elävöittämisen keinoja? 

5. Ovatko uudet tekniikat ja/tai pelillistäminen mukana 

toimintasuunnittelussa? 

6. Kuinka henkilökunta kokee edellämainittujen sovellusten ja muiden 

elementtien käyttöönoton ja ylläpitämisen? Millaisia hyviä asioita ja 

haittapuolia ne tuovat tullessaan? 
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7. Onko museollanne jotain pelillistämisen toiveita tai ideoita, joita ei ole voitu 

toteuttaa? 

8. Kuinka Covid-19-pandemian aika on vaikuttanut museonne 

suunnitelmiin? 

9. Millaisia pelejä tai pelinkaltaisia sovelluksia museossasi on aiemmin ollut 

käytössä? Lisää taas sovelluksen tai kohteen nimi ja aika, jolloin se oli 

käytössä 

10. Tähän voit jatkaa tai kertoa lisää 

11. Millaisia pelejä tai pelillisiä elementtejä museoosi on suunnitteilla? 

Milloin ne ovat tulossa käyttöön? 

12. Tähän voit kertoa lisää suunnitelmista 

 

 

 


