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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää digitaalisten pelien käyttöä ala-

koulun opetuksessa. Tarkastelun kohteina olivat pelien pedagogisten käyttötar-

koitusten yleisyys, käyttöä rajoittavat tekijät, käytettävät pelit, pelitiedon lähteet, 

hyvän digitaalisen opetuskäytössä olevan pelin ominaisuudet sekä luokanopet-

tajan oman pelaamisen useuden yhteys digitaalisten pelien käytönmäärään ope-

tuksessa. 

Tämä tutkielma on monimenetelmällinen tutkimus, jossa käytettiin määräl-

lisiä ja laadullisia menetelmiä. Tutkimusaineisto kerättiin luokanopettajilta verk-

kokyselyn ja teemahaastatteluiden avulla. Verkkokyselyyn vastanneita oli 31, 

joista 6 osallistui myös haastatteluihin. Aineiston analyysimenetelminä käytettiin 

frekvenssejä, suhteellisia frekvenssejä, ristiintaulukointia ja teorialähtöistä klus-

terointia. 

Tutkielman tulosten mukaan digitaalisia pelejä hyödynnetään opetuksessa 

nykyään säännöllisemmin ja niiden käyttöä rajoittavat tekijät ovat vähentyneet. 

Luokanopettajien digitaalisten pelien pedagogisista käyttötarkoituksista yleisim-

mät ovat opitun kertaaminen ja motivointi. Digitaalisten pelien opetuskäyttöä 

rajoittavat eniten luokanopettajan oman pelitietoisuuden puute, resurssit ja tie-

tohallinto. Tulosten mukaan paljon pelaavat luokanopettajat hyödyntävät digi-

taalisia pelejä opetuksessaan useammin, kuin vähän pelaavat. 

Tutkimuksen perusteella luokanopettajien olisi hyvä saada täydennyskou-

lutusta digitaalisten pelien hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi opetuksen jär-

jestäjän tulisi ottaa paremmin huomioon digitaalisten pelien käyttöä rajoittavia 

esteitä, ja mahdollisesti purkaa niitä. 

 

Asiasanat: digitaalinen peli, digitaalinen oppimispeli, luokanopettaja, opetus-

käyttö, perusopetus 
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1 JOHDANTO 

Digitaalinen pelaaminen on viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut yhä 

suuremmaksi ilmiöksi niin yhteiskunnassamme kuin koko maailmassa. Pelaami-

nen tietokoneilla, älylaitteilla tai pelikonsoleilla on tavallista arkea usean perheen 

ja ihmisen elämässä. Pelaamista ei nähdä enää täysin nuorten harrastuksena, 

vaan tosiasiassa pelaajia löytyy kaikenikäisistä. Vuonna 2020 78,7 % suomalai-

sista pelasi digitaalisia pelejä ainakin joskus (Kinnunen, Taskinen & Mäyrä 2020, 

27). Historian tutkimuskin osoittaa, että pelaamisella on ollut vakiintunut paik-

kansa ihmisen jokapäiväisessä elämässä jo 4600 vuotta sitten lähtien. Pelejä on 

pelattu niin antiikin Egyptissä, Mesopotamiassa, Kreikassa kuin Kaukoidässäkin. 

Pelit ovat kulkeutuneet kulttuureista toisille matkaajien ja kauppiaiden mukana. 

Esimerkiksi Shakki on saapunut länteen arabialaisten tuomana. (Egenfeldt-Niel-

sen, Smith, & Tosca 2012, 53–54.) Pelaaminen on siis ollut lähes aina merkittävä 

osa aikamme yhteiskuntia ja kulttuureja. Nyky-yhteiskunnassa teknologian ke-

hittymisen hyödyt on syytä ottaa huomioon opetusta suunniteltaessa, jotta suo-

malainen peruskoulu elää ajassa mukana. Tätä mieltä on myös Huotilainen (2019, 

246), joka toteaa digitaalisten oppimispelien motivoivuuden kannustavan oppi-

laita tekemään harjoitteita perinteisiä opetusmenetelmiä huomattavasti enem-

män.  

Uusimmassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2014) 

mainitaankin käsitteet pelit, pelillisyys, leikki, leikillisyys sekä myös oppimispe-

lit. Opetussuunnitelmassa tulee esille, että opetuksen työtapojen valinnassa hyö-

dynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamia mahdollisuuksia (Opetushallitus 

2014, 31). Leikillisyys ja pelillisyys mainitaan myös erityisesti vieraiden kielien 

oppiaineen tehtävissä sekä oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvissä ta-

voitteissa. Vuosiluokkien 3–6 matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoi-

hin liittyvien tavoitteiden osiossa oppimispelit- ja leikit on määritelty tärkeäksi 

ja oppilaita motivoivaksi työtavaksi (Opetushallitus 2014, 236). Lisäksi opetus-

suunnitelman perusteissa yhtenä laaja-alaisen osaamisen alueena on tieto- ja 
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viestintätekninen osaaminen. Aktiivinen pelaaminen on havaittu olevan yhtey-

dessä hyvään TVT-osaamiseen. Taidot karttuvat erityisesti yhdessä toisten 

kanssa tapahtuvassa video- ja tietokonepelien pelaamisessa. (Kaarakainen, Kivi-

nen & Hutri 2015, 15.) 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajien oma peliharrastunei-

suus (Takeuchi & Vaala 2014, 17; Sánchez-Mena & Martí-Parreño 2017, 60) sekä 

tieto- ja viestintätekniikan taidot (Linnakylä & Nurmela 2012) ovat yhteydessä 

digitaalisten pelien hyödyntämiseen opetuksessa. Tämän tutkielman tavoitteena 

on kartoittaa luokanopettajien digitaalisten pelien käyttöä opetuksessa perus-

opetuksen vuosiluokilla 1–6. Tutkielmassa selvitetään myös suomalaisten luo-

kanopettajien oman peliharrastuneisuuden yhteyttä digitaalisten pelien käytön 

määrään opetuksessa. 

Tämän tutkimuksen tekeminen on ajankohtaista, sillä suomalaisten luokan-

opettajien digitaalisten pelien käyttöä opetuksessa ei ole tutkittu merkittävissä 

määrin viime vuosina. Harvoista merkittävistä ja laajoista tutkimuksista on ku-

lunut vuosia aikaa. Ilmiö on pedagogisessa kontekstissa tarkasteltuna myös to-

della syvä ja moninainen, jonka ymmärrykseen tarvitaan paljon ajankohtaista tie-

toa. Pelit ja pelikulttuurit ilmentävät aikaansa ja kehittyvät jatkuvasti. Siksi on 

tärkeää tarkastella sitä myös juuri nyt. Monet opettajat hyödyntävät pelejä ope-

tuksessa yhä enemmän ja laajemmin. Peli voi olla pieni harjoite tai vaikkapa suuri 

kurssin omainen oppimisympäristö. Tutkimusta tarvitaan, miksi niitä käytetään 

ja mitä pelaamisella haetaan.  Tietoa ei ole tarjolla siitä, onko opettajilla asiantun-

temusta peleistä riittävästi ja arvioidessaan niitä pedagogisena työkaluna.  

Tulevina luokanopettajina olemme erityisen kiinnostuneita hyödyntämään 

digitaalisia pelejä opetuksessamme, ja haluamme laajentaa ymmärrystämme nii-

den käytöstä opetustyössä. Toivomme tämän tutkimuksen myötä oppivamme li-

sää siitä, miten luokanopettajat käyttävät digitaalisia pelejä opetuksessaan.  Tut-

kimuksesta saadulla tiedolla voimme kehittää omia opetusmenetelmiämme mo-

nipuolisemmiksi digitaalisten pelien saralla. 
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2 DIGITAALINEN PELAAMINEN JA DIGITAALI-

SET PELIT 

2.1 Digitaalinen pelaaminen 

Digitaalinen pelaaminen erilaisine muotoineen on moninainen ilmiö, jossa digi-

taalisia pelejä pelataan eniten satunnaisesti ja viihtymistarkoituksessa. Digitaali-

nen pelaaminen nähdään osana arkista elämää eikä ainoastaan alakulttuurisena 

lasten, nuorten ja peliharrastajien ajanvietteenä. (Kallio, Mäyrä & Kaipainen. 

2009, 13.) Yhteiskunnallisena ilmiönä pelillisyys ei kuitenkaan rajoitu vain varsi-

naiseen pelaamiseen, vaan pelit näkyvät viihteen lisäksi yhteiskunnassamme yhä 

suuremmissa määrin hyöty- ja opetustarkoituksissa ihmisen elämän eri vaiheissa 

esimerkiksi koulutuksessa, työelämässä, terveyden ja hyvinvoinnin aloilla (Ne-

vala 2017, 14).  

Pelin määritteleminen selkeästi on monimutkainen tehtävä, koska ne ovat 

moniulotteisia ja -merkityksellisiä kokonaisuuksia (Mäyrä, Sihvonen, Paavilai-

nen, Saarenpää, Kultima, Nummenmaa, Kuittinen, Stenros, Montola, Kinnunen 

& Syvänen 2010, 6). Katie Salen ja Eric Zimmerman määrittelevät teoksessaan 

”Rules of Play” (2004, 93), että ”Peli on järjestelmä, jossa pelaajat osallistuvat 

sääntöjen määrittelemään keinotekoiseen konfliktiin, joka johtaa määrällisesti il-

maistavaan lopputulokseen.” Tässä tutkimuksessa digitaalisella pelaamisella 

tarkoitetaan digitaalisten, tietokoneilla, pelikonsoleilla, älypuhelimilla ja tabletti-

tietokoneilla pelattavien ja ensisijaisesti oppimispelien, mutta myös viihdekäyt-

töön suunniteltujen pelien pelaamista. Viihdepelit voivat myös soveltua opetus-

käyttöön ja oppimiseen, joten digitaalista pelaamista ei voi ajatella vain oppimis-

pelien pelaamisena koulussa (Kantosalo 2012, 37; Linnakylä & Nurmela 2012, 35; 

Meriläinen 2020, 18).  

Lapsille viihdepeleiksi tarkoitetut pelit ovat usein myös suunniteltu opetta-

maan (Meriläinen 2020, 19), kuten Kuusistokin (2014) artikkelissaan kirjoittaa.  

Tätä tukee ajatus, että kaikki pelit ovat pohjimmiltaan jossain määrin opetuspe-

lejä (mm. Ulicsak 2010, 28; Mäyrä ym. 2010, 19). Viihdepelaamista kutsutaan 
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yleensä puhekielessä ja tutkimuksessa videopelaamiseksi (video gaming), tieto-

konepelaamiseksi (computer gaming) tai digitaaliseksi pelaamiseksi (digital ga-

ming). Määritelmät rajaavat näin ollen pois esimerkiksi lauta- ja korttipelaami-

sen. (Meriläinen 2020, 18.) Oppimispelille englanninkielinen vastine on serious 

games, mikä määriteltiin oppimispelien yleistyttyä sopivammaksi kuin edutain-

ment games, koska serious games sisällyttää pelillisiä ja opetuksellisia element-

tejä (Ritterfield, Cody & Vorderer 2009, 4). Digitaalinen oppimispeli esiintyy kir-

jallisuudessa ja tutkimuksessa englanniksi mm. educational video game (EGS), 

digital learning game, edugame, educational game tai e-learning game. 

Digitaalinen pelikulttuuri on jatkumoa kaikelle muulle leikille sekä peleille, 

jotka ovat osana lapsen ja nuoren kasvua yksilöksi sekä vertaisryhmän ja yhteis-

kunnan jäseneksi. Yhteiskunnan digitalisoiduttua leikit ja pelit ovat levinneet di-

gitaaliseen ulottuvuuteen, jossa ne valmistelevat lapsia ja nuoria toimimaan di-

gitaalisissa ympäristöissä. (Harviainen, Meriläinen & Tossavainen 2013, 8.) Digi-

taaliset pelit jakavat monia yhtäläisyyksiä perinteisten pelien kanssa ja todennä-

köisesti tarjoavat samankaltaisia etuja kuin leikkiminen tarjoaa yleisesti (Granic, 

Lobel & Engels 2014, 76). Pelit ja leikit laittavat ajattelemaan eri tavoin ja jäsentä-

mään asioita toisin. Niiden kautta voidaan nähdä erilaisia näkökulmia esimer-

kiksi sosiaalisissa ja kontekstisidonnaisissa tilanteissa. Ajatteluun sisältyy asioi-

den purkaminen osiin ja pelien ymmärtäminen rakenteina, raameina, mekaniik-

koina, toimintamalleina, ratkaisuina ja vastakkainasetteluina, joilla asioita voi 

havainnollistaa. (Mäyrä ym. 2010, 4; Ängeslevä 2014, 130.) Niin perinteiset kuin 

digitaaliset pelit ovat pohjimmiltaan vapaaehtoisia luonteeltaan, koska ne voivat 

sisältää kilpailun ja yhteistyön elementtejä. Turvallisessa kontekstissa pelaajat 

uppoutuvat rakennettuihin maailmoihin, joissa negatiiviset tunteet voidaan sel-

vittää. Pelit tarjoavat hallinnan ja arvaamattomuuden tunteita sekä mahdolli-

suutta kokea voimakasta nautintoa ja ylpeyttä tavoitteiden saavutettua. (Granic 

ym. 2014, 76.) 

Digitaalinen pelaaminen ilmiönä voi sisältää niin myönteisiä kuin kielteisiä 

piirteitä (Meriläinen 2020, 11). Vaikka peleistä oppimisen tutkimuskenttä on kas-
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vanut, suuri osa nuorten pelaamisen tutkimuksesta keskittyy erilaisiin pelaami-

seen liittyviin haittoihin. Tutkimusta on tehty vähäisesti muun muassa pelaajien 

omista käsityksistä, nuorten toimijuudesta pelikulttuureissa ja pelaamisesta 

osana arkea. (Meriläinen 2020, 52, 181.) Pelaamisen vaikutuksista monissa tutki-

muksissa on osoitettu, että pelaaminen voi myönteisesti vaikuttaa esimerkiksi 

motivaatioon (Bottino, Ott & Tavella 2014; Sabirli & Çoklar 2020) sekä kognitiivi-

siin (Cheng, Lin, She & Kuo 2017), emotionaalisiin ja sosiaalisiin taitoihin (Granic 

ym. 2014, 66). Esimerkiksi ammuntapelejä pelaavilla on todettu merkittävää tark-

kaavaisuuden ja visuaalisen hahmotuskyvyn kehitystä (Granic ym. 2014; Mäyrä 

2010, 19). Digitaalisten oppimispelien pelaaminen voi hyödyttää pelaajien vie-

raan kielen omaksumista (Acquah & Katz 2020; Mäyrä ym. 2010, 1) sekä emotio-

naalista ja psykologista tilaa, nykyaikaisia taitoja ja osallistavaa käyttäytymistä 

(Acquah & Katz 2020).  

Pelien luonne on muuttunut edellisistä vuosikymmenistä huomattavasti 

sosiaalisempaan suuntaan ja yhä useammin pelaaminen tapahtuu verkossa, ys-

tävien, perheen ja tuntemattomien kanssa (Granic ym. 2014, 72, 76). Tutkimuksen 

mukaan Yhdysvalloissa 77 % pelaajista pelasi yhdessä jonkun kanssa joko ver-

kossa tai fyysisesti samassa tilassa. Pelaajista 78 % ajatteli pelien voivan tutustut-

taa uusiin ystävyyssuhteisiin, 54 % pelaajista oli tavannut ihmisiä pelien avulla, 

joita ei muuten välttämättä tapaisi, 53 % pelaajista oli sitä mieltä, että pelit ovat 

auttaneet heitä olemaan yhteydessä ystäviin ja perheisiin sekä 42 % pelaajista oli 

tavannut hyvän ystävän, puolison tai kumppanin pelien kautta. (Entertainment 

Software Association 2021, 8). 

2.2 Digitaalinen pelaaminen Suomessa 

Pelaajabarometri 2020: n mukaan lähes kaikki suomalaiset 10–75-vuotiaat pelasi-

vat ainakin joskus jotakin pelityyppiä. Ei-digitaalisia pelejä pelasi ainakin joskus 

97,8 % ja digitaalisia pelejä 78,7 % suomalaisista. Aktiivisesti digitaalisia pelejä 
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pelaavia oli 63,6 %. Nämä lukemat ovat lähes samalla tasolla tai hieman korke-

ammat kuin edellisessä vuoden 2018 pelaajabarometrissä. (Kinnunen ym. 2020, 

28.)  

Digitaalisia viihdepelejä pelataan eniten 10–19-vuotiaiden keskuudessa. 

Viihdepelejä pelasi vuonna 2020 päivittäin nuorista 44,8 %, kun vuonna 2018 pe-

laavia oli 36,4 %. Vähintään kerran viikossa pelaavia oli 79 % (2018: 69,8 %). (Kin-

nunen ym. 2020, 49.) 10–19-vuotiaat käyttivät vuonna 2020 eniten aikaa pelaami-

seen: 16,9 tuntia viikossa. Nousua oli huomattavasti vuodesta 2018, kun pelaa-

miseen käytettiin viikossa keskimäärin 10,8 tuntia aikaa. (Kinnunen ym. 2020, 

66.) Pelaajabarometrin 2020 aineisto koostuu 914 vastaajasta, joista 10–19-vuoti-

aita vastaajia oli yhteensä 72 (7,9 %). Meriläinen (2020, 11) havaitsi tutkimukses-

saan, että nuoret saattavat käyttää aikaa pelaamiseen myös paljon enemmän, 

jopa 50–60 tuntia viikossa. Erilaisia pelihaittoja esiintyy iästä ja pelaamisen mää-

rästä riippumatta kaikissa pelaajaryhmissä. Laajamittaista nuorten ongelmallista 

pelaamista ei kuitenkaan vaikuttaisi Suomessa olevan pelihaitoista huolimatta. 

(Meriläinen 2020, 179.) 

Tilastollisesti merkittävää pelaajabarometrin mukaan on myös oppimispe-

lien pelaamisen lisääntyminen yleisellä tasolla. Ainakin joskus niitä pelaavien 

määrässä tapahtui kasvua vuodesta 2018 (14 %) vuoteen 2020 (18,8 %). Kasvua 

tapahtui myös oppimispelien aktiivisten pelaajien määrässä: vuonna 2018 3,5 % 

ja vuonna 2020 6,5 %. Oppimispelien pelaamisen kasvamisen yhtenä syynä voi 

olla koronan myötä tulleet poikkeustilat, kun monissa kouluissa siirryttiin etä-

opetukseen. Opiskelussa hyödynnettiin tänä aikana paljon digitaalisia laitteita, 

kuten tietokoneita ja tabletteja. Nämä samat laitteet mahdollistavat myös pelaa-

misen, niin oppimispelien kuin digitaalisten viihdepelienkin. Oppimispelejä 

käytetään nähtävästi muutenkin opetuksessa nykyisin enemmän aiempiin vuo-

siin verraten. Niiden pelaaminen nousi myös vuosien 2015 ja 2018 välillä, ja 

vuonna 2020 oppimispelejä pelasi melkein kaksinkertainen määrä suomalaisia 

verrattuna vuoteen 2015. (Kinnunen ym. 2020, 99.) Peleihin liittyvää osaamista ja 

ymmärrystä vaaditaan yhteiskunnan pelillistyessä yhä enemmän. Samalla on 
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kyse myös siitä, miten peleihin, pelaamiseen ja pelaajiin suhtaudutaan. (Meriläi-

nen 2020, 168–169.) 

2.3 Digitaalisten pelien ominaisuuksia 

Monissa peleissä on käytetty yhtäläisiä suunnitteluperiaatteita kuin tehokkaassa 

opetuksessa ja oppimisessa. Peleissä voi esimerkiksi edetä ja oppia vaiheittain 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti. (Kantosalo 2012, 36.) Peleillä 

nähdään olevan monia hyödyllisiä ominaisuuksia myös opetuksen ja oppimisen 

kannalta. Pelien pelaaminen tehostaa mm. aivojen käyttöä, koska pelaaja joutuu 

käyttämään aktiivisesti myös sellaisia osia aivoista, joita tavallisesti ei tule käy-

tettyä. Aivot saavat lisäksi uusia ärsykkeitä pelatessa, mikä vahvistaa vanhojen 

hermosolujen yhteyksiä sekä muodostaa uusia tilalle. (Mäyrä 2010, 19.) 

Tärkeimpinä vaatimuksina opetuspeleille opettajat pitävät usein oppimi-

seen liittyvän tarinan, erilaisten, oppilaskohtaisten oppimisstrategioiden mah-

dollistamisen sekä oppilaan mahdollisuuden seurata omaa oppimistaan. Tutkijat 

ovat myös painottaneet peleissä olevan laadukkaan oppimisen piirteitä, joita 

ovat esimerkiksi fantasia, säännöt ja tavoitteet, aistien stimulointi, haasteellisuus, 

mysteerit ja hallinnan tunne. (Kantosalo 2012, 37.) Pelin avulla on mahdollista 

asettua toisen asemaan esimerkiksi hahmon kautta, minkä on koettu olevan tär-

keä ominaisuus. Pelit voivat myös tarjota oppilaalle tilanteita ja käytäntöjä, joita 

olisi vaativaa tai mahdotonta muutoin järjestää ja kokeilla. (Mäyrä ym. 2010, 20.) 

Juuri opetukseen ja oppimiseen tarkoitettu peli ei ole aina se paras valinta, 

koska oppilaat ovat usein kriittisiä niitä kohtaan viihdepelien korkean laadun 

vuoksi. Osa tutkijoista näkee, että pelien kautta oppimisen tärkein ominaisuus 

on erityisesti viihdepelien addiktiota aiheuttavat ominaisuudet behavioristisen 

oppimisteorian kannalta. Tämän puuttuminen voi olla yhtenä syynä, joiden takia 

erityisesti opetuskäyttöön tarkoitetut pelit eivät usein menesty. Hyvissä peleissä 

motivoivia ominaisuuksia ovat mm. säännöt, nopeus, mekaniikka, tarinanker-

ronta, kilpailu, selvä lopputavoite, tavoitteiden jakaminen osatehtäviin, sopivan 
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haastavat, jopa turhauttavat ongelmat, eri vaikeustasot, välitön palaute sekä epä-

lineaarinen rakenne. (Kantosalo 2012, 37). Chen, Shih ja Law (2020) selvittivät 

tutkimuksessaan, että kilpailun elementti oli tehokasta matematiikan, luonnon-

tieteiden ja kielten opiskelussa. Lisäksi digitaalinen pelioppiminen toimi hyvin 

sekä kognitiivisessa että ei-kognitiivisessa oppimisessa. Kilpailu ei ole kuiten-

kaan ehdoton parannuskeino, eikä se todennäköisesti sitouduta kaikkia oppilaita 

kaikkiin tilanteisiin, mutta kun sitä sovelletaan huolellisesti ja kunnioittavasti, se 

voi edistää oppimista ja lisätä motivaatiota (Moseley 2012, 66). 

Pelissä olennaista on myös kokemus siitä, kuinka se toimii. Käytettävyys on 

käsite, jolla tarkoitetaan hyvää käyttökokemusta. Käyttökokemustutkimusta 

hyödynnetään erityisesti hyötysovellusten suunnittelussa. Käytettävyys mielle-

tään usein tehokkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Tehokkuus tosin sopii heikosti 

pelin suunnitteluun ja arviointiin. (Mäyrä ym. 2010, 8.) 

Pelattavuus on käsite, joka nousee usein näkyviin, kun puhutaan pelikoke-

muksesta. Pelattavuudella tarkoitetaan pelien käytettävyyteen liittyviä puolia, 

esimerkiksi vuorovaikutussuunnittelua ja käyttöliittymäratkaisuja, sekä perin-

teiseen käytettävyysajatteluun sisältymättömiä tekijöitä kuten hauskuutta pelaa-

misessa ja siihen yhdistyviä haasteita. Hauskuus ja haasteet eivät synny käytet-

tävyydestä, vaan pelin perusrakenteesta ja toimintaperiaatteista. Siksi voidaan 

ajatella, että käytettävyys toimii hyvän käyttökokemuksen perustana ja pelatta-

vuus hyvän pelikokemuksen pohjana. (Mäyrä ym. 2010, 8.) 

Kapp (2012) ja Wang, Shen ja Ritterfield (2009) ovat tarkastelleet kattavasti 

pelien yleisiä ominaisuuksia, joita voi myös hyödyntää pelillisessä oppimisessa. 

Gee (2005) on määritellyt hyvän pelin oppimisperiaatteita. Näihin olisi hyvä kiin-

nittää huomiota arvioitaessa digitaalisissa peleissä tapahtuvaa oppimisen laatua 

ja oppijan roolia. Taulukkoon 1 on koottu yhdistelevästi teoksien antia, koska 

Geen määritelmät sisältävät samoja teemoja. Pelit koostuvat useimmiten mo-

nesta eri ominaisuudesta, jotka toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 

Mitä toimivampaa niiden vuorovaikutus on, sitä onnistuneemmasta pelistä voi-

daan puhua. (Kapp 2012, 26.) 
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TAULUKKO 1. Pelien ominaisuuksia (Gee 2005; 
Wang ym. 2009; Kapp 2012)  

 

Ominaisuus  Sanallinen kuvaus (Wang, ym. 2009; 
Kapp 2012) 

Gee (2005) hyvän pelin oppi-
misperiaatteet 

1. Konseptin ja to-
dellisuuden abst-
raktiot 

Pelaaja osallistuu tapahtumien, ideoiden 
ja todellisuuden abstraktioon. Pelit perus-
tuvat tosimaailman malleihin. Mallin-
nettu todellisuus voi olla hypoteettinen, 
kuviteltu tai keksitty 

Tilannesidonnaisuus: Pelin 
tapahtumat ja sisällöt liittyvät 
tilannekontekstiin. 

Tuottaminen: Pelaajalla on 
mahdollisuus sisällön luomi-
seen niin yksin tai yhdessä. 

2. Tavoitteet Monissa peleissä tavoitteet ovat selkeitä 
ja näkyvät sekä kuvaannollisesti että kir-
jallisesti. Tavoitteiden on oltava hyvin jä-
senneltyjä ja sekvensoituja, jotta niillä 
olisi jatkuva merkitys ja että ne motivoisi-
vat pelaajia saavuttamaan nämä tavoit-
teet. Opetuksellisessa mielessä on luotava 
päätavoite ja tuettava sitä useilla mahdol-
listavilla tavoitteilla. Nämä mahdollista-
vat tavoitteet toimivat pieninä lisävai-
heina, joiden avulla pelaaja voi siirtyä 
saavutuksesta toiseen. 

Hyvin jäsentyneet ongelmat: 
Peli kannustaa ratkaisemaan 
ongelmia ja luomaan uusia 
hypoteeseja sekä asettamaan 
ratkaisuihin perustuvia uusia 
ongelmia. 

3. Säännöt Yksinkertaisimmassa muodossaan peli 
on vain joukko määriteltyjä sääntöjä. On 
sääntöjä, jotka ilmaisevat pelin pelaajien 
enimmäismäärän, sääntöjä, jotka kuvaa-
vat pisteiden keräämistä, sääntöjä, jotka 
osoittavat, mikä on sallittua pelissä, ja 
kun kyseessä ovat digitaaliset pelit, sään-
nöt koskevat koodin kirjoittamista. 

 

4. Konflikti, kil-
pailu, tai yhteis-
työ 

Konflikti on mielekkään vastustajan tar-
joama haaste. Voittaakseen haasteen pe-
laajan on voitettava vastustaja aktiivi-
sesti. Kilpailu tapahtuu, kun vastustajat 
ovat "rajoittamattomia estämään toisiaan 
ja omistavat sen sijaan kaiken huomionsa 
oman suorituskykynsä optimoimiseksi." 
Yhteistyö on työtä yhdessä muiden 
kanssa molempien kannalta toivottavan 
ja hyödyllisen tuloksen saavuttamiseksi. 
Tämä on pelien sosiaalinen puoli, josta 
monet pelaajat nauttivat. Tällaisissa pe-
leissä mitä enemmän yksilöt tekevät yh-
teistyötä, sitä enemmän he voivat saavut-
taa. 

Toimivat joukkueet: Yhteinen 
päämäärä yhdistää erilaisia 
tehtäviä ja toimintaa. Jokaista 
tarvitaan ja jokainen on yhtä 
arvokas. 

Älykkäät välineet tiedon ja-
kamiseen: Peli mahdollistaa 
oppijoiden todellisen vuoro-
vaikutuksen, yhteistyön ja 
tiedon jakamisen. 

5. Aika Aika on elementti, jolla on monia ulottu-
vuuksia pelisuunnittelussa ja pelissä. Il-
meisintä on käyttää aikaa motivaattorina 
pelaajien aktiivisuudelle ja toiminnalle. 

 

6. Palkitsemisra-
kenteet 

Palkitsemisrakenteilla on tärkeä rooli pe-
lien erottamattomana osana eikä pelilli-
syyden keskipisteenä. Näitä ovat mm. 
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TAULUKKO 1. Pelien ominaisuuksia (Gee 2005; 
Wang ym. 2009; Kapp 2012)  

 

Ominaisuus  Sanallinen kuvaus (Wang, ym. 2009; 
Kapp 2012) 

Gee (2005) hyvän pelin oppi-
misperiaatteet 

merkit, pisteet, palkinnot, päivitykset ja 
tulostaulukot. 

7. Palaute Palautteelle ominaista on sen tiheys ja in-
tensiteetti. Palaute peleissä on lähes jatku-
vaa ja monipuolista. Videopelissä pelaaja 
saa reaaliaikaista palautetta edistymi-
sestä kohti tavoitetta. Pelit antavat infor-
maatiota. Palaute oppimisessa tai pelien 
pelaamisessa on suunniteltu herättämään 
oikea käyttäytymistä, ajatuksia tai toimia. 
Pelit tarjoavat tietoja, joiden perusteella 
pelaaja voi toimia. 

Palaute: Peli antaa jatkuvaa 
tietoa ja välitöntä palautetta. 

Systeeminen ajattelu: Peli 
kannustaa näkemään yksit-
täisten tietojen, taitojen ja ta-
pahtumien välisiä syy-, yh-
teys- ja seuraussuhteita. 

Tutkimisen ja ajattelun taidot: 
Peli kannustaa moninäkökul-
maiseen tutkivaan ja pohti-
vaan ajatteluun. 

Vuorovaikutus: Pelaajan ja 
pelin välinen vuorovaikutus: 
toiminta, päätös, pelin rea-
gointi, palaute, uusi ongelma. 
Peli edistää vuorovaikutuk-
seen myös pelaajien välillä ja 
ympäristön kanssa. 

8. Tasot (haasta-
vuus), pelin tasot, 
pelattavat tasot, 
pelaajan tasot 

Peleissä on eri tasoja. Yksi on taso- tai teh-
täväpohjainen rakenne, jossa pelaajat ete-
nevät tasolta toiselle, kun he siirtyvät pe-
lin loppua kohti. Toinen tason käsite on 
vaikeusaste, jonka pelaaja valitsee, kun 
hän tulee ensimmäistä kertaa peliin. Kol-
mas taso on pelaajan kokemuksen ja tai-
tojen taso. Tyypillisesti nämä kolme taso-
käsitettä esiintyvät samanaikaisesti, kun 
pelaaja tulee peliin ja liikkuu sen läpi. 

Sopivat haasteet: Peli tarjoaa 
sopivan vaativia haasteita ja 
toistoja, joissa voi soveltaa 
taitoja sekä vanhan tiedon 
hallintaa. 

Mukauttaminen: Pelaajat voi-
vat yleensä muokata peliä so-
pivaksi heidän oppimis- ja 
pelityylinsä kanssa. Esimer-
kiksi erilaiset tasot, etenemis-
tavat ja roolit. 

Miellyttävän turhauttavaa: 
Tehtävät ovat haastavia, 
mutta toteutettavia. 

9. Tarinanker-
ronta, sankarin 
matka 

Tarinankerronta on olennainen osa oppi-
misen ja opetuksen leikkiä. Tarinan ele-
mentti tarjoaa kokemukselle merkitystä. 
Se tarjoaa kontekstin tehtävien soveltami-
selle. Videopelin ja tarinankerronnan yh-
distelmä tarjoaa interaktiivisen tarinan, 
joka kiinnittää ja vie pelaajaa eteenpäin. 
Hyvin suunnitellut opetuspelit yhdistä-
vät tehtävään liittyvän tarinan interaktii-
visiin pelielementteihin, joiden avulla pe-
laaja oppii halutut käyttäytymiset, toimet 
ja ajattelumallit, jotka tukevat haluttua tu-
losta tietyssä kontekstissa. Yleinen tari-
nanmenetelmä peleissä ja elokuvissa on 

Identiteetti: Syvää oppimista 
ei tapahdu, elleivät oppijat si-
toudu peliin pitkäjänteisesti. 
Sitoutuminen tapahtuu pe-
leissä identiteetin avulla. 
Identiteetti luodaan esimer-
kiksi omalla tai valmiilla hah-
molla. 
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TAULUKKO 1. Pelien ominaisuuksia (Gee 2005; 
Wang ym. 2009; Kapp 2012)  

 

Ominaisuus  Sanallinen kuvaus (Wang, ym. 2009; 
Kapp 2012) 

Gee (2005) hyvän pelin oppi-
misperiaatteet 

sankarin matka (monomyytti) esimer-
kiksi Luke Skywalker Tähtien sodassa. 

10. Kiinnostuksen 
käyrä - Mielen-
kiinto 

Tapahtumasarja, joka alun houkutuksen 
jälkeen flow-kokemusta hyödyntäen yllä-
pitää toiminnallaan pelaajan kiinnostusta 
kohti loppuhuipentumaa.  

 

11. Estetiikka Grafiikka, taide, kauneus ja visuaaliset 
elementit ovat osa jokaista peliä pienine 
yksityiskohtineen. Estetiikka auttaa pe-
laajia jäämään kiinni pelikokemuksesta ja 
sen huomiotta jättäminen heikentää ko-
konaiskokemusta.  

 

12. Uusinta Uusintamahdollisuus antaa pelaajalle lu-
van epäonnistua ja yrittää uudelleen. 
Syntyy vapauden tunne. Se kannustaa 
tutkivaan, uteliaisuuteen ja löytöihin pe-
rustuvaan oppimiseen. Uusinta tarjoaa 
mahdollisuuden tutkia sääntöjä, testata 
hypoteeseja ja muistaa, mitkä lähestymis-
tavat olivat onnistuneita ja mitkä epäon-
nistuneita. 

Riskien ottaminen: Hyvät pe-
lit vähentävät epäonnistumi-
sen seurauksia, opettavat hä-
viämään ja saamaan onnistu-
misen kokemuksia. Pelaajia 
kannustetaan ottamaan ris-
kejä, tutkimaan ja kokeile-
maan uusia asioita. 

Suorituskyky ennen kompe-
tenssia: Päinvastoin kuin ylei-
sesti koulussa: Pelissä on 
mahdollisuuksia harjoitella ja 
suoriutua haasteista, vaikka 
ei kaikkea vielä täydellisesti 
osaisikaan. 

13. Vapaus Pelin rakenne antaa pelaajille mahdolli-
suuden valita erilaisia toimintatapoja ha-
lutessaan. 

Toimijuus: Omistajuuden 
tunne siitä, mitä tekee. Peli 
antaa aktiivisen toimijan, hal-
linnan ja oman toimintansa 
vapauden roolin. 

14. Äänimaailma Musiikin laatu, äänitehosteet ja äänitoi-
minta 

 

 

Prensky (2008, 1016–1017) on määritellyt tekijöitä, jotka sitouttavat peliin. 

Nämä ominaisuudet ovat yhteydessä Prenskyn (2005, 26–27) esittämiin syihin 

miksi lapset pelaavat. Peliin sitouttavia ominaisuuksia ovat henkilökohtaiset ta-

voitteet, päätökset, keskustelu, emotionaalinen yhteys, yhteistyö, kilpailu, mu-

kautuvuus, arviointi, reflektio ja kertaus sekä hauskuus. Acquahin ja Katzin 

(2020) katsauksessa digitaalisten pelien tehokkuudesta toisen kielen oppimiseen 
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nousi pinnalle kuusi keskeistä peliominaisuutta, jotka vaikuttivat myönteisesti 

tuloksiin: helppokäyttöisyys, haaste (proksimaalisen kehityksen vyöhykkeellä), 

palkinnot ja palaute, hallinta tai itsenäisyys, tavoitteellisuus ja vuorovaikuttei-

suus. Linnakylän ja Nurmelan (2012) tutkimuksessa opettajilta kysyttiin hyvän 

pelin ominaisuuksia. Tuloksissa esiintyi monia ominaisuuksia liittyen pelien pe-

dagogiseen kontekstiin sekä pelien sisältöön ja käytettävyyteen. Erityisesti vas-

tauksissa painottui motivointi sekä aktiivinen ja itseohjautuva toimijuus. Hyvän 

pelin nähtiin olevan hauska, kiinnostava, looginen, innostava, esteettinen ja eet-

tinen. Peli tarjoaa iloa, elämyksiä, toimintaa, progressiivisia haasteita ja sisältää 

vuorovaikutusta, sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Erityisesti painotettiin help-

pokäyttöisyyttä, johon liittyi myös selkeyden vaatimus. Tämä liitettiin usein ope-

tussuunnitelmaan, peliohjelman rakenteeseen ja ohjeistukseen. Myös tietojen ja 

taitojen oppimista ja erityisesti opetussuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden 

saavuttamista pidettiin hyvänä ominaisuutena. Tuloksissa painottui myös toive 

opetussuunnitelmien mukaisuudesta siten, että pelit vastaisivat luokka-asteen 

opetuksen tavoitteita ja sisältöjä. Hyvänä ominaisuutena nähtiin mahdollisuus 

toistoihin ja kertaamiseen sekä oppimisen aktivointiin, ajattelun avartamiseen ja 

tietojen soveltamiseen. Opetuksen eriyttämisen mahdollisuus näkyi muunnelta-

vuutena sekä erilaisina vaativuustasoina. Toiveena oli aktiivinen toimijuus, 

oman pelistrategiansa valitsija ja pelin muokkaaja. Pelien hyviin ominaisuuksiin 

sisällytettiin jatkuvan ja välittömän arviointi- ja palautemahdollisuuden. Erityi-

sesti opettajat toivoivat pelin antavan opettajalle tietoa oppimisen edistymisestä. 

(Linnakylä & Nurmela 2012, 46–47.)  

2.4 Digitaalisten pelien luokittelua 

Pelejä luokiteltaessa puhutaan yleensä peligenreistä. Peligenret ovat olennainen 

osa pelaamista ja pelikulttuuria. Pelien määrät genreissä kuvaavat aikansa peli-

kulttuuria. Kuitenkin peligenret nähdään olevan epätasapainoisia ja sekavia ku-

vaajia pelien ominaisuuksista. (Kemppainen 2012, 56.) Genret ovat mielivaltaisia 

analyyttisiä rakenteita, jotka on asetettu asioille, jotta niistä voidaan keskustella 
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mielekkäällä tavalla (Egenfeldt-Nielsen ym. 2012, 46). Peligenret eivät ole kiveen 

hakattuja kategorioita, vaan ajassa ja kulttuurissa muuttuvia (Kemppainen 2012, 

66). Pelien määritelmien paljous on seurausta pelitutkimuksen monialaisuudesta, 

koska se on taannut pelien lähestymiseen monipuolisesti eri tapoja (Mäyrä ym. 

2010, 5). 

Kemppainen (2012, 59) löysi tutkimuksessaan jopa 68 peligenreä. Päällek-

käisyyksien myötä jäljelle jäi lopulta 50 genreä. Genrejen moniulotteisuus todis-

taa, että luokittelu ei ole niin yksinkertaista, koska pelit saattavat sisältää monen-

laisia elementtejä ja täten ne voivat kuulua useampaan kategoriaan. Pelit kehit-

tyvät, samoin peligenret, ne muuttuvat ajan myötä ja myös katoavat. Se mikä on 

tilanne tänään ei ole sama enää vuosien päästä. (Kemppainen 2012, 65.) Suuri 

määrä genrejä on siis olemassa, koska ei ole objektiivista tapaa mitata eroja kah-

den asian välillä, eikä ole tapaa määrittää, mitkä yhtäläisyydet tai erot ovat tär-

keimpiä (Egenfeldt-Nielsen ym. 2012, 46). Peligenret näyttävät muodostuvan vä-

hintään muutamista eritasoisista ja -tyyppisistä genremääritelmistä. Yleiset gen-

ret, kuten toiminta, strategia tai simulaatio eivät välttämättä kerro pelistä itses-

tään mitään. Sen vuoksi niitä tarkennetaan aligenreillä kuten ammunta, reaaliai-

kainen tai ajopeli. (Kemppainen 2012, 66.)  

Suurin osa peleistä suunnitellaan viihdetarkoitukseen ja ne kuuluvat viih-

depelien kategoriaan. Muuhun tarkoitukseen suunnitellut pelit lasketaan hyöty-

pelien (serious game) kategoriaan. Tähän kuuluvat oppimispelit sekä esimerkiksi 

mainos- tai markkinointipelit (advergames). Oppimispelit on tehty juuri oppi-

mista varten ja tukemaan opetusta. (Mäyrä ym. 2010, 18–19.) Oppimispelejä tuo-

tetaan usein suhteellisen rajallisilla budjeteilla verrattuna kaupallisiin peleihin ja 

heikompaa tekniikkaa käyttäen, mikä voi tuottaa yksinkertaista pelattavuutta. 

Oppimispeleille ominaista on myös toiston (drillin tai drillaamisen) ja harjoitte-

lun oppimisperiaatteet, jolloin syvempi ymmärrys voi olla jäädä toissijaiseksi. 

(Egenfeldt-Nielsen 2007, 265–266.) 

Kaikki pelit opettavat jotain (Mäyrä ym. 2010, 19). Pelien ei tarvitse olla op-

pimispelejä sopiakseen parhaiten opetukseen, sillä pedagogisesta näkökulmasta 

katsottuna viihdepelit voivat toimia myös oppimisessa (Kantosalo 2012, 37). 
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Viihdepelit sisältävät usein myös paljon opetuksellista materiaalia, vaikka niitä 

ei ole opetussuunnitelman mukaisesti suunniteltu (Mäyrä ym. 2010, 19).  

Acquahin ja Katzin (2020) katsauksessa digitaalisten pelien käytöstä kiel-

tenopetuksessa yleisimpiä olivat oppimispelit sekä opettavaiset minipelit. Ta-

keuchin ja Vaalan (2014, 30) tutkimuksessa (n= 694 opettajaa) tulokset osoittivat, 

että opetuksessa käytetyistä peleistä 81 % oli oppimispelejä, 8 % kaupallisia, 7 % 

muita ja 5 % oppimiskäyttöön muunneltuja viihdepelejä. Linnakylän ja Nurme-

lan (2012, 44) tutkimuksessa opettajat hyödynsivät myös usein toistoa vaativia 

pieniä ja yksittäisiä taitoja harjaannuttavia pelejä. 
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3 PELAAMISEN PEDAGOGIIKKAA 

3.1 Digitaalinen pelaaminen suomalaisissa kouluissa 

Digitaaliset pelit on monessa maassa nähty tapana saavuttaa monia keskeisiä 

koulutuksen uudistamisen tavoitteita. Pelaaminen on nähty keinona sosiaalisten, 

oppimaan oppimisen ja digitaalisten taitojen kehittymisessä, erilaisten oppilai-

den huomioonottamisessa ja erityisesti oppilaiden motivoinnissa oppimiseen. 

(Razak, Connolly & Hainey 2012; Takeuchi &Vaala 2014, 45; Kantosalo 2012, 33). 

Koulutuksen tulisi antaa oppilaille kokemuksia oppimismotivaatiota kohtaan eli 

vahvistaa yksilön toimijuutta, pystyvyyttä ja merkityksellisyyttä (Salmela-Aro 

2018, 9). Prenskyn (2010, 30) mielestä pelit tarjoavat juuri sitä, mitä kaipaamme 

opetukseen - oppimista sitoutumalla. Oppilaan kouluintoa parantamalla kasvaa 

tyytyväisyys ja innostus elämässä laajemmin. Kouluhyvinvointi voi levitä mieli-

hyvänä ja innostuksena myös muille osa-alueille elämässä, kuten harrastuksiin. 

(Salmela-Aro 2018, 27–28.) 

Pelaamisesta opetuksessa voidaan puhua käsitteillä pelillistäminen (gami-

fication) ja pelillisyys, oppimisesta pelissä käsitteillä pelillinen oppiminen, pe-

lioppiminen tai pelipohjainen oppiminen (game-based learning). Pelillistäminen 

on pelipohjaisen mekaniikan, estetiikan ja peliajattelun käyttöä saada ihmiset 

motivoitua toimintaan, edistämään oppimista ja ongelmanratkaisua (Kapp 2012, 

11). Pelillistäminen sisältää idean lisätä pelielementtejä, peliajattelua ja pelimeka-

niikkaa oppisisältöön (Kapp 2012, 18). Pelillistäminen voi koskea täten muutakin 

opetusta kuin itse digitaalista pelaamista. 

Pelit voivat olla tehokas väline oppimisen ja opetuksen tukemiseksi ja pa-

rantamiseksi eri koulutusaloilla ja oppimisympäristöissä (Whitton & Moseley 

2012, 197). Pelejä pelaamalla luokassa tavoitellaan sitä, että opiskelijat osallistu-

vat opetukseen aktiivisemmin ja intensiivisemmin (Kumar & Lightner, 2007, 53). 

Pelien avulla voi oppilaiden opetukseen sitoutuminen ja vuorovaikutus luokassa 

lisääntyä huomattavasti (Bottino ym. 2014; Kumar & Lightner 2007, 58). Monin-
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pelit kehittävät pelaajan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, jotka ovat kouluope-

tuksessa hyvin tarpeellisia (Mäyrä ym. 2010, 19). Pelit tarjoavat keinon tavoittaa 

ja auttaa oppilaita, joilla voi olla erilaisia oppimistyylejä (Kumar & Lightner 2007, 

54) tai oppimisvaikeuksia esimerkiksi lukutaidon kehittymisessä (Ronimus, Ek-

lund, Pesu & Lyytinen 2019). Opettajat ovat nähneet pelit hyvinä menetelminä 

myös ajattelutaitojen kehittämiseen esimerkiksi matemaattisten ja äidinkielen 

taitojen opiskelussa (Razak ym. 2012, 46; Takeuchi & Vaala 2014, 49). 

Digitaaliset pelit voivat olla riittävän suuria ja syviä, jotta niihin voidaan 

sisällyttää kokonaisia materiaaleja ja kursseja (Prensky 2005, 28). Pelien avulla on 

helppoa ylittää oppimisympäristöjen ja oppiaineiden rajoja. Monet oppimispelit 

ovat osallistavia, ja ne ohjaavat aktiiviseen tiedon tuottamiseen sekä yhteisölli-

seen tiedon rakentamiseen. (Krokfors, Kangas & Hyvärinen 2014, 67.) Pelit voivat 

olla yhdessä paikassa tapahtuvia, tai sitten vaihtoehtoisesti koko kaupungin alu-

etta hyödyntäviä. Jälkimmäisessä skenaariossa oppimista päästään toteuttamaan 

vahvasti kehollisuuden kautta liikkumisen vuoksi. (Krokfors ym. 2014, 69.) Krok-

fors ja kumppanit (2014, 69) toteavatkin leikillisen (pelillisen) oppimisen olevan 

hyvin kokonaisvaltaista, jossa kehollisuuden lisäksi aktivoituu ajattelu ja emoo-

tiot. Pelillisyyteen kannustavaa oppimisympäristöä voi kutsua myös leikilliseksi 

oppimisympäristöksi (Harju & Multisilta 2014). Harju ja Multisilta (2014, 165) 

ovat määritelleet leikillisen oppimisympäristön tavoitteiksi edistää oppimista, 

sekä lisätä mielenkiintoa ja innostusta oppimiseen. Oppiminen voi olla haasta-

vaa, mutta tärkeintä oppilaan oppimisprosessissa on se, että häntä tuetaan posi-

tiivisesti koko oppimisprosessin ajan, jolloin työskentely itsessään innostaa uu-

den oppimiseen (Harju & Multisilta 2014, 165.)  

Oppimistavoitteet voivat liittyä esimerkiksi kurssin sisältöön ja asioiden 

mieleen painamiseen tai vaikkapa työelämätaitojen, kuten ryhmässä toimimisen 

vahvistamiseen ja ongelmaratkaisutaitojen kehittämiseen (Kumar & Lightner, 

2007). Peleihin liittyvät oppimistavat ovat monille oppilaille luontaisia, koska pe-

lien parissa vietetään yhä enemmän aikaa. Pelit yhdistävät oppilaan maailmaa 

kouluun silloin, kun oppilaan omat tavat oppia otetaan huomioon koulussa. 
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(Vesterinen & Mylläri 2014, 57.) Peliympäristössä on mahdollista toimia itsenäi-

sesti vailla opettajan jatkuvaa läsnäoloa ja kontrollia (Egenfeldt-Nielsen 2007, 

265–266; Mäyrä ym. 2010, 19). Itsenäisyydestä nousevat autonomian kokemukset 

lisäävät motivaation syntyä, joka edistää oppimista. Oppimistehtäviin käytetty 

aika kasvaa, millä on positiivinen yhteys oppimistuloksiin. (Mäyrä ym. 2010, 19–

20.)  

Opetuskäytössä pelaamista on hyödynnetty Suomessa hajanaisesti (Koski-

nen, Kangas & Krokfors 2014, 33). Peleistä ei saada irti kaikkea potentiaalia ja 

mahdollisuuksia, koska niitä käytetään kouluissa usein vain hetkellisesti ja oppi-

tuntien täytteenä. Optimaalisia tuloksia ei ole mahdollista saavuttaa satunnaisilla 

pelikerroilla.  Vuonna 2017 kerättiin oppimisympäristöjen digitalisaatiota koske-

vassa selvityksessä tietoa opettajilta, oppilailta ja rehtoreilta teknologian käytön 

nykytilanteesta Suomessa. Tutkimuksessa (myös Majoinen 2019, 133) selvisi, että 

erilaisista koulua kohtaan esitetyistä vaatimuksista huolimatta perinteiset peda-

gogiset menetelmät ja tavat ovat kouluissa edelleen paljolti käytössä. Käytetyim-

piä oppimateriaaleja olivat kouluissa oppikirjat, vihot, harjoituskirjat sekä mo-

nisteet. Opetuskäytössä pelkästään internet nousi lähes samalle tasolle perinteis-

ten monisteiden ja tehtäväkirjojen kanssa. (Kaarakainen, Kaarakainen, Tanhua-

Piiroinen, Viteli, Syvänen ja Kivinen 2017, 1, 52.) OAJ: n vuoden 2016 selvityksen 

mukaan digitalisaatiota hidasti laitteiden vähyys, puutteelliset taidot pedagogi-

sessa TVT-osaamisessa sekä riittämättömät perus- ja täydennyskoulutukset (Hie-

tikko, Ilves & Salo 2016, 38). Vuonna 2012 Suomessa tehdyssä tutkimuksessa 

opettajista 36 % oli hyödyntänyt pelien ja virtuaalimaailmojen mahdollisuuksia 

opetuksessaan. Kaikkein aktiivisinta pelien käyttö oli nuorten, 25–35-vuotiaiden 

opettajien keskuudessa. (Linnakylä & Nurmela 2012, 39–40.)  

Tutkimuksissa on esitetty, että opettajien henkilökohtaiset tekijät kuten 

asenne, (Linnakylä & Nurmela 2012, 49) avoimuus sekä innovatiivisuus TVT: aa 

ja pelejä kohtaan vaikuttavat digitaalisten pelien opetuskäyttöön (Stieler-Hunt & 

Jones 2015, 12; Sánchez-Mena & Martí-Parreño 2017, 60). Opettajat, jotka uskovat, 

että pelit ovat arvokkaita opetuskäytössä, käyttävät sitä todennäköisemmin niitä 
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myös luokassaan (Takeuchi &Vaala 2014, 47; Stieler-Hunt & Jones 2015, 11). Li-

säksi subjektiivinen menestys pelien hyödyntämisessä opetuksessa vaikuttaa 

suuresti niiden uudelleenkäyttöön (Linnakylä & Nurmela 2012, 45; Stieler-Hunt 

& Jones 2015, 13). Opettajien aiemmalla pelikokemuksella ja koulutuksella pelien 

käytöstä on positiivista vaikutusta pelien hyödyntämiseen opetuksessa (Ta-

keuchi & Vaala 2014, 17; Stieler-Hunt & Jones 2015, 6; Sánchez-Mena & Martí-

Parreño 2017, 60). Työympäristön tarjoamat voimavarat, kuten materiaaliset re-

surssit, (Linnakylä & Nurmela 2012, 49) sosiaalinen ja tekninen tuki ovat yhtey-

dessä digitaalisten pelien käyttöön opetuksessa (Sánchez-Mena & Martí-Parreño 

2017, 60).  

3.2 Pelaaminen opetussuunnitelmassa 

Pelaaminen on myös osa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Opetussuunni-

telmalla on valtaa opettajien käsityksiin ja harkintaan pelejä kohtaan (Sánchez-

Mena & Martí-Parreño 2017, 60; Stieler-Hunt & Jones 2015). Opetussuunnitel-

massa (2014) näkyvinä käsitteinä ovat pelit, pelillisyys, leikki, leikillisyys sekä 

myös oppimispelit. Opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen ajattelu ja op-

pimaan oppimisen taidoissa (L1) leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeel-

lisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot nähdään mahdol-

listavan oppimisen iloa ja kehittävän valmiuksia luovaan ajatteluun ja oivaltami-

seen (Opetushallitus 2014, 20–21). 

Opetussuunnitelmassa tulee esille, että opetuksen työtapojen valinnassa 

hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamia mahdollisuuksia (Opetushallitus 

2014, 31). Leikillisyys ja pelillisyys mainitaan myös erityisesti vieraiden kielien 

oppiaineen tehtävissä sekä oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvissä ta-

voitteissa. Erilaisten työtapojen lisäksi eri oppimisympäristöt rikastuttavat ope-

tusta. Uudessa opetussuunnitelmassa mainitaan tieto- ja viestintäteknologia 

osana monipuolisia oppimisympäristöjä, joissa oppilaat voivat hyödyntää myös 

omia laitteitaan (Opetushallitus 2014, 29). Oppimispelit mainitaan opetussuun-

nitelmassa kahdesti. Vuosiluokkien 3–6 matematiikan oppimisympäristöihin ja 
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työtapoihin liittyvien tavoitteiden osiossa oppimispelit- ja leikit on määritelty 

tärkeäksi ja oppilaita motivoivaksi työtavaksi (Opetushallitus 2014, 236). Vuosi-

luokkien 7–9 vastaavissa tavoitteissa oppimispelit nähdään yhtenä motivoivana 

työtapana (Opetushallitus 2014, 376). 

Opetussuunnitelma on monien kirjoittajien laatima moniääninen teksti, jo-

ten käsitys peleistä ja leikistä opetuksessa muuttuu merkittävästi sen eri luvuissa. 

Opetussuunnitelmaa kirjoittanut työryhmä ei ole välttämättä määritellyt yhteisiä 

näkemyksiä asiaan, joten ei ole erikoista, että se on hieman ristiriidassa itsensä 

kanssa. (Aurava 2018, 89.)  

3.3 Pelissä oppimisen teoreettisia lähtökohtia 

Pelin keskeinen käsite on motivaatio (Kapp 2012, 52). Pelien avulla voi sytyttää 

oppilaissa motivaatiota, joka voi olla muutoin haastavaa saavuttaa. (Mäyrä ym. 

2010, 19). Motivaatiota tarkasteltaessa on tärkeää erottaa sisäinen ja ulkoinen mo-

tivaatio. Sisäiseksi motivaatioksi kutsutaan, kun motivaatio kumpuaa oppijan si-

sältä. Ulkoinen motivaatio tapahtuu, kun ulkoinen tekijä vaikuttaa oppijaan. 

(Kapp 2012, 52.) Sisäisen motivaation kehittymistä on mahdollista kannustaa pe-

leillä (Mäyrä ym. 2010, 19). Yksi tyypillisimmistä palkitsemisrakenteista pelaa-

jien motivoimiseksi pelissä on ulkoisten palkintojen, kuten merkkien, pisteiden 

ja palkintojen käyttö. Helposti voi saada sen vaikutelman, että nämä ovat todella 

hyviä tapoja motivoida. Vahvempi oppimisen motivaattori on kuitenkin sisäinen 

motivaattori. (Kapp 2012, 93.) Oletus, että pelit ja pelinomaiset oppimisympäris-

töt motivoivat automaattisesti oppijoita on kuitenkin virheellinen (Mäyrä 2010, 

19; Whitton & Moseley 2012, 195). Motivaation tulisi perustua pelissä viihtymi-

sestä ja elämyksistä (Mäyrä ym. 2010, 19). Motivaation ja pelien välistä yhteyttä 

tutkivissa tutkimuksissa käytettyjen arviointien laatu on ollut kuitenkin vaihte-

levaa. Vaikka empiiriset todisteet viittaavat siihen, että pelit ovat yleensä moti-

voivia, tutkimuksia ei ole tarpeeksi siitä, kuinka videopelit voivat auttaa edistä-

mään motivaatiota akateemisissa yhteyksissä. (Zusho, Anthony, Hashimoto & 

Robertson 2014, 82.) 
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Flow- teoriaa on hyödynnetty pelisuunnittelussa sekä pelitutkimuksessa-

kin. (Mäyrä ym. 2010, 8.) Flow: lla tarkoitetaan optimaalista tilaa, jossa ihminen 

toimii vaivattomasti, saa aikaan asioita ja puskee itseään eteenpäin. (Järvilehto 

2014, 40.) Flow- kokemusta kuvaa yksilön kokonainen ja suurta mielihyvää tuot-

tava uppoutuminen käsillä olevaan toimintaan (Csikszentmihalyi 1990; Mäyrä 

ym. 2010, 8). Flow- kokemus voi syntyä vain, jos henkilö on itse motivoitunut 

suoritettavaan tekemiseen ja se edellyttää suoritettavan tehtävän ja taitojen vä-

listä tasapainoa (Hyvönen ym. 2007, 180). Flow- tilassa kokemus muodostuu niin 

kokonaisvaltaiseksi, että yksilö menettää voimakkaan keskittymisen myötä ajan 

ja paikan tajun. Tätä voisi verrata itsestään irtaantumisen tunteeseen. Jotta flow- 

tilaa voi ylläpitää, täytyy yksilön taitojen ja haasteiden kasvaa suhteessa toisiinsa. 

Tällöin tarvitaan jatkuvasti yhä haasteellisempia tehtäviä, mikä puolestaan mo-

tivoi oppimaan ja kehittymään. Suoritettavan toiminnan tulee vastata yksilön 

tarpeita ja tavoitteita sekä olla myös itsessään palkitsevaa. (Csikszentmihalyi 

1990; Ermi ym. 2004, 97; Hyvönen ym. 2007, 180–181.)   

Kiilin (2005a, 22) mukaan flow- kokemus oppimispelissä vaikuttaa positii-

visesti oppimiseen ja pelaajien asenteisiin. Brezlerin ja Bodzinin (2016) tutkimuk-

sessa digitaalista oppimispeliä pelaavilla oppilailla oli huomattavasti korkeam-

pia flow- kokemuksia, enemmän oppimistilanteita ja – tuloksia verrattuna kont-

rolliryhmään. Havainnot paljastivat, että peliryhmät saivat vähemmän koko luo-

kan opetusta ja seurantaa kontrolliryhmään nähden.  Kiili (2005b, 92) löysi tutki-

muksessaan ominaisuuksia, jotka edistävät flow- kokemuksen syntyä pelissä. 

Näitä olivat pelaajan taitotasoon sovitetut haasteet, selkeät tavoitteet, selkeä pa-

laute, hallinnan tunne, pelattavuus, pelikokemus, kohdennettu tarkkaavaisuus, 

ja kehystarina, jota käytettiin pelin ongelmien paikantamiseen.  

Taulukkoon 2 on koottu oppimisteorioita, jotka mahdollisesti tukevat pe-

lissä oppimista. Se osoittaa, että esimerkiksi motivaatiota voi lähestyä monesta 

eri näkökulmasta ja sen syntyyn voi vaikuttaa lukuisin eri tavoin. Peli itsessään 

ei ole motivoiva, vaan sen täytyy sisältää elementtejä, jotka sitovat pelaamiseen 

ja siinä oppimiseen. Näitä tekijöitä olisi hyvä ottaa huomioon, kun valitaan ope-

tuksessa käytettäviä digitaalisia pelejä. 
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TAULUKKO 2. Mahdollisia teoreettisia lähtökohtia pelissä oppimiseen (Kapp 
2012 mukaillen)  

Teoria Sanallinen kuvaus 

Flow Jatkuva sopeutuminen pitämään oppija kiinnostuneena. Järjes-
telmä mukautuu oppijan oikealle haastetasolle, jolloin tehtävä ei 
ole liian helppoa eikä vaikeaa. Vaatii keskittymistä ja häiriötekijöi-
den estämistä. 

Itsemääräämisteoria Oppijalle tarjotaan mahdollisuuksia itsenäisyyteen, osaamisen 
tunteeseen ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. 

Scaffolding Aluksi tarjotaan paljon ohjausta ja sitten yhä vähemmän, kunnes 
oppija ratkaisee ongelmat itsenäisesti. 

Sosiaalisen oppimisen 
teoria 

Malli tai hahmo ohjaa haluttuun käyttäytymiseen, jotta oppija ha-
vaitsee ja käsittelee sisäisesti halutun käyttäytymisen. 

Välineellinen ehdollista-
mine 

Sopivat palkinnot, pisteet ja merkit vaihtelevasti oppilaiden kiin-
nostuksen ylläpitämiseksi. 

Episodinen muisti Episodisen muistin merkitys oppimiselle on tarjota oppijalle 
kaava, jonka avulla hän voi nopeasti ja helposti muistaa tiedon, 
joka liittyy tiedon soveltamiseen tiettyyn tilanteeseen. 

Jaettu käytäntö Tekniikka opintojen tai oppimisen jakamiseksi useille lyhyille is-
tunnoille, jossa jokainen istunto keskittyy opittavaan aiheeseen. 

Malonen luontaisesti mo-
tivoivan opetuksen teoria 

Hauskuuden elementit haasteet, fantasia ja uteliaisuus motivoivat 
sisäisesti oppijaa. 

Lepperin opetussuunnit-
teluperiaatteet sisäiselle 
motivaatiolle 

Oppilaan sisäinen motivaatio syntyy hallinnan, haasteen, uteliai-
suuden ja kontekstualisoinnin elementeistä 

Taksonomia sisäisistä 
motivaatioista oppimi-
seen 

Haaste, uteliaisuus, hallinta, fantasia, yhteistyö, kilpailu tai huo-
miointi sisältää sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät.  

ARCS - motivaatioteoria Kiinnitetään oppijan huomio, sisällytetään asiaankuuluvaa tietoa 
sopivaan haasteeseen nähden, jotta oppija on varma menestymi-
sestään. Tuloksena on sisäisiä ja ulkoisia motivoivia elementtejä. 

Kognitiivinen oppisopi-
mus 

Tapahtumapaikan ja ympäristön tulee olla aitoja, antaa palautetta 
ja opastusta oppijan toiminnasta. 

 

Immersio on myös kokemuksellinen ja moniulotteinen ilmiö, jossa ympä-

röivä maailma suljetaan kokonaan pelikokemuksen ulkopuolelle (Ermi ym. 2004; 

Brown & Cairns 2004; Hyvönen ym. 2007, 180). Pelillinen immersio koostuu kol-

mesta eri tasosta: aistimellinen, mentaalinen ja toiminnallinen immersio. Peliko-

kemuksessa ensiarvoista on etenkin pelihaasteisiin kohdistuva toiminnallinen 
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immersio, mutta pelaajalle pelin merkitys pohjautuu eri tasojen yhteisenä koke-

muksena. (Ermi ym. 2004; Brown & Cairns 2004; Mäyrä ym. 2010, 8.) Immersiossa 

pelaaja syöksyy pelin maailmaan eli uppoutuu syvälle peliin. Peliin uppoutumi-

nen voi tapahtua esimerkiksi rationaalisesti pelin edellyttämän toiminnan kautta, 

samaistumalla pelihahmoon tai syventymällä tunnepohjaisesti pelin tarinaan. 

Pelimenestyksen nähdään olevan taatumpi, kun toiminnallinen eläytyminen pe-

rustuu nimenomaan suunnitelmallisuuteen ja rationalisointiin eikä niinkään tun-

teisiin. Tietoisuus todellisuudesta ja tietty etäisyys peliasetelmaan mahdollistaa 

pelistrategioiden laatimisen. (Hyvönen ym. 2007, 180.) Vesterisen ja Myllärin 

(2014, 57) mukaan puhetta on ollut aiemmin jo pitkään, että kouluissa haluttaisiin 

lisätä oppimiseen immersiivisyyden kaltaista kokemuksellisuutta ja uppoutu-

mista kuin pelaamisessa.  Cheng ym. (2017) osoittivat tutkimuksessaan, että im-

mersion kokemus kasvaa progressiivisesti mitä useammin samaa oppimispeliä 

pelataan. Immersiivyys vaikutti myönteisesti oppimiseen. Oppimispelin avulla 

saavutettiin parempia oppimistuloksia ja koettiin vahvaa immersiivisyyttä.  

3.4 Digitaalisten pelien pedagogiikka 

Leikki on yleisesti tunnustettu olevan lapselle luontainen tapa toimia, osallistua 

ja oppia. Oppiminen voidaan nähdä sosiaalisissa tilanteissa tapahtuvana vuoro-

vaikutuksena. Leikillisyys on tärkeää lapsen oppimisen kannalta ja perusta yh-

teisen tilan rakentamiselle. Leikillisyyden säilyttäminen ja sen pedagoginen 

käyttö tulisivat olla yhtenä lähtökohtana myös opetuksessa. Pelaaminen ja pelien 

tekeminen ovat jo itsessään leikillistä, lapselle ominaista toimintaa, joten on luon-

tevaa rakentaa pedagogiikkaa myös tämä huomioon ottaen. Pelit ja pelinraken-

nusalustat voivat mahdollistaa työkalun ja oppimisympäristön lapsen leikillisyy-

delle. Ne tarjoavat ominaisia tapoja kokea, nähdä ja tehdä asioita. (Kangas 2014, 

79.)  

Oppimispelien ja pelillisten ympäristöjen integroimisessa opetukseen opet-

tajalla on merkittävä rooli. Opettaja luo raamit pelillisen opetuksen suunnitte-

lussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hyvin toteutetut pelit eivät itsessään tarjoa 
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laadukasta oppimisympäristöä. (Koskinen, Kangas & Krokfors 2014, 33.) Peda-

gogisen lähestymistavan ja arvon on tuettava pelien käyttöä oppimiseen. Pelin ja 

välineiden on oltava pedagogisesti sopivia oppilaille, oppiaineelle ja oppimistu-

loksille, muutoin pelien käytön arvo menetetään. (Prensky 2010, 30; Whitton & 

Moseley 2012, 195–196.) 

Saatavilla olevien pelien luettelo muuttuu lähes päivittäin, kun pelejä li-

sääntyy ja poistuu. Siten opettajien, jotka haluavat pelien etuja oppilailleen, on 

oltava kekseliäitä ja tutkivia. Opettajien tulisi jakaa tietoa peleistä ja siitä, miten 

niitä hyödynnetään opetuksessa. Opettajien on oltava valmiita myös pyytämään 

oppilailtaan apua. (Prensky 2010, 29.) Linnakylän ja Nurmelan tutkimuksessa 

opettajat saivat tietoa opetuskäyttöön sopivista peleistä useista lähteistä. Näitä 

olivat mm. internet, kollegat, oppikirjat, kustantajat ja koulutustilaisuudet. Li-

säksi tietoa peleistä löydettiin alan lehdistä, muista julkaisusta, asiantuntijoilta, 

oppilailta ja omilta lapsilta. (Linnakylä & Nurmela 2012, 49.) 

Koska pelien onnistunut käyttö edellyttää opettajien ja oppilaiden välistä 

yhteistyötä, on tärkeää, että pelaamme kouluissa käyttämiämme pelejä keskinäi-

sen kunnioituksen ilmapiirissä. Jotkut opettajat saattavat tietää hyvin vähän ny-

kyaikaisista videopeleistä, mikä tekee heistä tässä asiassa "lukutaidottomia". Op-

pilaat saattavat puolestaan epäkunnioittaa tätä puutetta, koska suhteellisen har-

vat opettajat osoittavat edes kiinnostusta oppia lisää peleistä tuomitsemattomalla 

tavalla. (Prensky 2010, 29.) Koulun ja lasten vapaa-ajan sosiokulttuuristen tapo-

jen väliset eroavaisuudet eivät edistä oppimista. Pedagogiikkaa ja pedagogisia 

käytäntöjä olisi tarpeellista kehittää, jotta otettaisiin paremmin huomioon lasten 

digitaaliseen kulttuuriin sitoutuvat leikillisyyden ja luovuuden. (Kangas 2014, 

83.) Jotta oppimista tapahtuisi, on ratkaisevan tärkeää, että kumpikin osapuoli 

kunnioittaa sitä, mitä toinen pitää arvokkaana. Oppilaat kuuntelevat todennä-

köisemmin opettajiaan, jos he kokevat, että opettajat arvostavat heidän ajatuksi-

aan ja pelejään. (Prensky 2010, 30.) Oppilaihin liittyvät tekijät, kuten oppilaiden 

uskomukset oppimispeleistä on havaittu vaikuttavan opettajien hyväksyntään 

niitä kohtaan (Sánchez-Mena & Martí-Parreño 2017, 60). 
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Pelien on havaittu usein havainnollistavan monimutkaisempia oppimista-

voitteita paremmin oppilaille, ja he kokevat monesti pelien avulla tulevansa ak-

tiivisemmiksi oppimisessaan. Pedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna pelit 

sopivat lempeäksi lähestymistavaksi opetukseen. Pelit lieventävät epäonnistu-

misen kokemuksia, koska opetukseen parhaiten soveltuvat pelit kannustavat 

pienimmistäkin saavutuksista ja antavat aina mahdollisuuden uudelleen yrittä-

miseen. Parhaassa tapauksessa pelien tarjoama jatkuva palaute avustaa oppilasta 

kehittymään oppimisessaan. Näin ollen pelit voivat vaikuttaa myönteisesti eri-

tyisesti itsevarmuutta kaipaavia ja koulumenestykseltään heikompia oppilaita. 

(Kantosalo 2012, 33.) Myös Kiili (2007) näkee hyvien oppimispelien arvioinnin 

toteutuvan useimmin formatiivisena. Jatkuvan ja rakentavan palautteen avulla 

pelaajat oppivat tunnistamaan osaamisensa ja puutteensa. Pelit myös ohjaavat 

pelaajaa keskittymään oman oppimisensa kannalta merkityksellisiin aiheisiin. 

Osa peleistä antaa statistiikkaa oppilaiden suoriutumisesta opettajalle. Tällöin 

opettaja on tietoinen oppilaille haasteellisista asioista, ja pystyy tarvittaessa käy-

mään niitä tarkemmin läpi heidän kanssaan. (Kiili 2017, 48–49.) Pelillinen arvi-

ointi voi myös olla mahdollisuus integroida oppiminen ja arviointi entistä sau-

mattomammin yhteen, jolloin olisi mahdollista luopua erillisistä testeistä ja ko-

keista. Tätä tukee myös viimeisimmät tutkimukset, joissa pelillisen arvioinnin to-

detaan motivoivan oppilaita, ja samalla myös testiahdistukset vähenevät. (Kiili 

2017, 53.) Arviointitulosten oikeanmukaisuuden kannalta on tärkeää, että pelin 

antama palaute ei ole virheellistä puutteellisten pelinhallintataitojen vuoksi (Kiili 

2017, 48) 

Opetuksessaan pelejä käyttävät opettajat ovat havainnoineet pelien kehit-

tävän oppilaiden tietoja, keskittymiskykyä, sekä sosiaalisia ja älyllisiä taitoja. Tie-

tojen nähdään lisääntyvän pelin kertaavan elementin, sekä oikeaan elämään rin-

nastettavan ympäristön avulla.  Pelien avulla oppilaat ovat innostuneet tuotta-

maan kuvallisia ja kirjallisia tuotoksia aiempaa enemmän. Opettajat ovat myös 

tehneet havaintoja tietoteknisten taitojen ja kriittisen ajattelun kehittymisestä. 

(Kantosalo 2012, 34–35.) 
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3.5 Digitaalisen pelaamisen haasteet opetuksessa 

Linnakylän ja Nurmelan (2012, 49) tutkimuksessa suurin pelien käyttöä rajoit-

tava tekijä oli se, että opettajat eivät tunne oppimispelejä. Mäyrän ja kumppanien 

(2010, 20) mukaan oppimispelien monien hyötyjen ja mahdollisuuksien opetus-

käyttöön valjastamisen uhkana ovat niiden käyttöönottoon liittyvät haasteet. He 

toteavat myös monien oppimispelien kankean toteutuksen vähentävän pelin 

viihteellisyyttä, jonka aiheuttamat puutteet kokenut pelaaja tunnistaa helposti. 

Oppijat voivat olla tottuneet ammattimaiseen pelimediaan, joten vaatimattomilla 

budjeteilla, asiantuntemuksella ja työkaluilla opettajat eivät välttämättä pysty 

tarjoamaan samanlaatuisia pelejä kuin oppijat ovat tottuneet pelaamaan kotona 

(Linnakylä & Nurmela 2012, 48; Betrus & Botturi 2010, 46). Ammattimaisten pe-

litalojen kiinnostus oppimispelien kehittämiseen on olematonta, koska ne eivät 

ole yritykselle taloudellisesti tuottavia ratkaisuja (Mäyrä ym. 2010, 20). Sovellus-

kaupoista on kyllä löydettävissä runsaasti digitaalisia oppimispelejä, mutta vain 

pienessä osassa niitä on hyödynnetty oppimistutkimuksien tuloksia (Kiili 2017, 

52). Sopivien pelien saatavuuden pulma ja ongelmat laitteiden kanssa on ha-

vaittu olevan yhteydessä digitaalisten pelien käyttöön opetuksessa (Razak ym. 

2012, 45).  

Haasteena on myös hallitsevuus ja painotus opetuspeleissä, jotka omaksu-

vat behavioristisen oppimismallin ja keskittyvät alemman tason oppimistaitoi-

hin, kuten tunnistamiseen ja muistamiseen. Vaikka tämäntyyppiset pelit voivat 

olla tehokkaita, ne usein vain raapivat pintaa siitä, mitä pelipohjaisella oppimi-

sella on mahdollista saavuttaa. Pelit, jotka edistävät syvää oppimista yhteistyön, 

keskustelun, ongelmanratkaisun ja luovuuden kautta, voivat sitouttaa oppilaat 

todella oppimiseen. Valitettavasti tämän tyyppisten pelien suunnittelu ja kehit-

täminen ei ole yksinkertainen tehtävä. (Whitton & Moseley 2012, 198.)  

Opettajilla on merkittävä rooli oppimispelien käytön mahdollistajina 

(Mäyrä ym. 2010, 20), mutta pelien käyttäminen tehokkaina oppimistyökaluina 

ei ole helppoa monille opettajille (Prensky 2010, 30) ja heillä ei aina ole täydellistä 

hallintaa peleistä ja siitä, mitä pelin osia oppilaat pitävät merkityksellisinä. Pelin 

valmisteluun ja järjestämiseen liittyvä ajantarve voidaan kokea ongelmalliseksi 
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ja pelaamista rajoittavaksi tekijäksi. (Linnakylä & Nurmela 2012, 49; Razak ym. 

2012, 45; Betrus & Botturi 2010, 46.) Opettajien oma motivaatio on ensisijaisen 

tärkeää pelien hyödyntämisessä opetuksessa, sillä niiden käyttäminen opetuk-

sessa vaatii hyvää valmistautumista ja suunnittelua (Mäyrä 2010, 20). Perinteinen 

oppiminen voi muuttua tylsäksi myös oppilaan näkökulmasta. Perinteiset oppi-

tunnit, jonka aikana oppilaat saavat vähemmän palautetta ja joilla on vähemmän 

valintoja, voivat olla heille vaikeampaa pelin jälkeen. (Betrus & Botturi 2010, 46.) 

Nykyisten opetuskäytäntöjen korvaaminen digitaalisilla peleillä ei ole ongelma-

tonta, sillä ei ole täyttä varmuutta, että pelien runsaammalla hyödyntämisellä 

saavutettaisiin opetuksen tavoitteita ajankäytöllisesti tehokkaammin. Tämän 

vuoksi tehokkuusajattelu ei saisi olla opettajan peruste oppimispelien käytölle. 

(Mäyrä ym 2010, 20.) Haasteelliseksi voidaan kokea myös oppimispelit, joilla voi-

daan ylittää oppiainerajoja (Koskinen, Kangas & Krokfors 2014, 33).  

Kaikkien aikuisten asenteet digitaalisten pelien pelaamiseen koulussa eivät 

ole myönteisiä (Mäyrä ym. 2010, 21). Opettajien näkemykset digitaalisten pelien 

vaikutuksesta luokkahuoneen hallintaan vaikuttavat niiden hyödyntämisessä 

(Sánchez-Mena & Martí-Parreño 2017, 60). Osa vanhemmista ja opettajista pitää 

digitaalisia pelejä turhina ja haitallisina (Mäyrä ym. 2010, 21) ja heidän mieles-

tään oppilaat saattavat muutenkin pelata paljon vapaa-aikanaan, mikä rajoittaa 

pelien käyttöä opetuksessa (Linnakylä & Nurmela 2012, 44). Edellä mainittujen 

asenteiden muuttaminen ei ole vaivatonta, sillä tutkimuskentällä ei olla täysin 

yksimielisiä pelien vaikuttavuudesta oppimisessa, sillä oppimistutkimuksissa on 

haastavaa selittää mistä oppiminen pelissä tarkalleen tapahtuu. Erityisesti viih-

teellisten pelien parissa on todennäköistä oppia opetussuunnitelman ulkopuoli-

sia sisältöjä ja taitoja. (Mäyrä ym. 2010, 21.) Tutkimuksissa on havaittu, että opet-

tajien haluttomuus teknologian käyttöön on usein merkki opettajan omasta epä-

varmuudesta niiden käytössä (Majoinen 2019, 133) tai riittämättömästä tietotek-

nisestä osaamisesta (Linnakylä & Nurmela 2012, 49). 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää digitaalisten pelien käyttöä perusope-

tuksen vuosiluokilla 1–6, sekä millainen yhteys luokanopettajan omalla digitaa-

listen pelien pelaamisen useudella on digitaalisten pelien hyödyntämisen useu-

teen opetuksessa. Tutkimuksen kohteena on alakoulun luokanopettajat, sillä he 

ovat vastuussa digitaalisten pelien mahdollisuuksien hyödyntämisestä koulussa. 

Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta tutkimuskysymykset muodostuivat seuraa-

vaan muotoon: 

1) Mihin pedagogisiin käyttötarkoituksiin digitaalisia pelejä opetuksessa 

käytetään ja mikä on käyttötarkoitusten yleisyys?  

2) Mitkä tekijät rajoittavat digitaalisten pelien käyttöä opetuksessa?  

3) Mitä digitaalisia pelejä perusopetuksen alaluokilla käytetään? 

4) Mitä ominaisuuksia on hyvässä digitaalisessa opetuskäyttöön soveltu-

vassa pelissä? 

5) Missä oppiaineissa digitaalisia pelejä hyödynnetään? 

6) Minkä oppiaineiden opetukseen digitaalisia pelejä tarvittaisiin lisää? 

7) Mistä saa tietoa opetukseen soveltuvista digitaalisista peleistä? 

8) Onko omalla digitaalisten pelien pelaamisen useudella yhteys digitaalis-

ten pelien opetuskäytön useuteen? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tuoda näkyväksi luokanopetta-

jien digitaalisten pelien käyttöä peruskoulun opetuksessa vuosiluokilla 1–6. Tut-

kimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena. Tutkimuksessa yhdistetään 

määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Tutkimusaineisto kerättiin perusopetuksen 

vuosiluokilla 1–6 työskenteleviltä luokanopettajilta. 

5.1 Monimenetelmätutkimus 

Monimenetelmätutkimus on noussut laadullisen ja määrällisen tutkimuksen rin-

nalle tutkimuksien vallitsevista suuntauksista (Johnson, Onwuegbuzie & Turner 

2007, 112–113). Seppänen-Järvelän, Åkerbladin ja Haapakosken (2019, 332) mu-

kaan monimenetelmällisen tutkimuksen määritelmä ei ole saavuttanut alalla 

vielä yhteisymmärrystä, mutta se mielletään useimmiten laadullisten ja määräl-

listen aineistojen yhdistämiseksi. Aineistoja yhdistelemällä pyritään saamaan 

laajempi ja syvempi ymmärrys tutkittavasta kohteesta (Johnson ym. 2007, 122). 

Tässä tutkimuksessa monimenetelmällisyydellä tavoitellaan paremman koko-

naiskuvan selvittämistä luokanopettajien digitaalisten pelien opetuskäytöstä, 

kuin mitä vain pelkästään toista menetelmää käyttämällä saisi.  

5.2 Tutkimukseen osallistujat ja tutkimusaineisto 

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 31 perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 työs-

kentelevää luokanopettajaa, joista enemmistö oli miehiä (67 %). Kaikki tutkimuk-

sen verkkokyselyyn vastanneet ilmoittivat ikänsä. Nuorin vastaajista oli 24 ja 

vanhin 54-vuotias. Luokanopettajien keski-ikä oli 37 vuotta, ja heillä oli keski-

määrin työkokemusta 9,5 vuotta. Tutkimukseen vastanneet luokanopettajat ta-

voitettiin tutkijoiden omien kontaktien välityksellä. Tämän tutkimuksen vastaa-

jat valittiin harkinnanvaraisella otannalla. Harkinnanvaraisessa otannassa tutkit-

taviksi valikoituvat yleensä henkilöt ketkä ovat tutkijoiden saavutettavissa 
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(Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen 2014, 33). Vallin (2015, 21) mukaan har-

kinnanvaraiseen otokseen pohjautuva tutkimustulos ei ole välttämättä yleistet-

tävissä. Tässä tutkimuksessa kyse on enemmän näytteestä, kuin satunnaisesta 

otoksesta luokanopettajien populaatiosta (Nummenmaa ym. 2014, 33). Kaikki 

tutkimukseen osallistuneet ovat vastanneet verkkokyselyyn. Heistä kuutta pyy-

dettiin haastatteluun, johon kaikki pyydetyt suostuivat.  

5.3 Tutkimusaineiston keruu 

Tutkimuksemme tekeminen aloitettiin syksyllä 2020 miettimällä ajankohtaista ja 

kiinnostavaa tutkimusaihetta. Syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana syntyi idea sel-

vittää digitaalisten pelien käyttöä opetuksessa peruskoulun vuosiluokilla 1–6. 

Tutkimussuunnitelma sai hyväksynnän toukokuussa 2021, jonka jälkeen raken-

nettiin tutkimuksessa käytetty verkkokysely kesäkuussa 2021.  

Tutkimuksen aineistonkeruu suoritettiin heinäkuun 2021 aikana siten, että 

ensin julkaistiin verkkokysely, jonka jälkeen suoritettiin kolme haastattelua. 

Kaksi ensimmäistä olivat ryhmähaastatteluja, ja kolmas yksilöhaastattelu. Mo-

lempien ryhmähaastatteluiden kesto oli noin 45 minuuttia, ja yksilöhaastattelun 

15 minuuttia. Ryhmähaastatteluissa paikalla oli kaksi tutkijaa, yksilöhaastatte-

lussa yksi. Ensimmäinen haastatteluista suoritettiin etänä, toinen ja kolmas kas-

votusten. Kaikkien haastatteluiden ilmapiiri oli rento. Ryhmähaastattelukutsu 

verkkokyselyyn lähetettiin tutkijoiden tuttavapiirissä oleville luokanopettajille, 

joista osa jakoi tutkijoiden pyynnöstä linkkiä verkkokyselyyn myös heidän kol-

legoilleen. Haastatteluihin pyydettiin tutkijoiden tuntemia luokanopettajia, joi-

den tiedettiin olevan kiinnostuneita digitaalisten pelien hyödyntämisestä ope-

tuksessa. 

5.3.1 Verkkokysely aineistonkeruumenetelmänä 

Tutkittaville lähetettiin WhatsApp-viesti, jossa heitä pyydettiin osallistumaan Jy-

väskylän yliopistossa tehtävään pro gradu- tutkielmaan. Viesti sisälsi tiedon tut-
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kimuksen aiheesta, linkin verkkokyselyyn ja pyynnön jakaa linkkiä verkkoky-

selyyn myös muille heidän tuntemilleen luokanopettajille. Viestissä mainittiin 

myös vastaamisen vapaaehtoisuus, koska tutkittavia ei haluttu painostaa vastaa-

miseen johtuen tutkijoiden ja tutkittavien jo olemassa olevasta tuttavuudesta. 

Halusimme korostaa vapaaehtoisuutta eritoten siksi, että tutkittavilla oli parhail-

laan menossa kesäloma. Czajan ja Blairin (2005, 85) mukaan vastaajien houkutte-

lemisessa äärimmäisen tärkeää on riittävä informaatio tutkimuksesta. 

Monimenetelmällisen tutkimuksen määrällisen aineiston keruu tapahtui 

verkkokyselyllä, jonka yhteydessä kerättiin myös tutkimuksen laadullista aineis-

toa. Verkkokysely laadittiin Webropol-ohjelmaa hyödyntäen. Verkkokyselyn 

vahvuuksia aineiston keräämisessä ovat sen edullisuus ja nopeus (Czaja & Blair 

2005, 40). Verkkokysely mahdollisti osallistujille vastaamisen heille parhaiten so-

pivana ajankohtana. Tämän tutkimuksen kyselylomakkeessa hyödynnettiin Lin-

nakylän ja Nurmelan - Pelit ja virtuaalimaailmat opetuksessa tutkimuksen mit-

tareita. Linnakylän ja Nurmelan laatimat mittarit perustuvat kansainvälisen tie-

totekniikan opetuskäytön tutkimuksen ja kansallisen Opetusteknologia koulun 

arjessa -tutkimuksen mittareihin (Linnakylä & Nurmela 2012, 35). 

Vallin (2018b, 262) mukaan verkkokyselyn kysymysten laatiminen on tut-

kimuksen onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeää, sillä tulokset vääristyvät, 

mikäli tutkija ja vastaaja eivät ajattele kysymystä samalla tavalla. Tämän vuoksi 

verkkokyselyn alussa oli määritelty käsite digitaalinen peli, jotta vastaajat ym-

märtävät tutkimuksen koskevan digitaalisten oppimispelien lisäksi myös muita 

digitaalisia pelejä. 

Tutkimuksen kyselylomakkeen kysymysten järjestys ei ole sattumanvarai-

nen, vaan Vallin (2018a, 94) neuvoa noudattaen kyselylomakkeen alussa on help-

poja kysymyksiä, jotka toimivat vastaajille lämmittelykysymyksinä. Tämän jäl-

keen on helpompaa vastata haastavampiin kysymyksiin (Valli 2018a, 94).  Czaja 

ja Blair (2005, 96) suosittelevat, että saman aihealueen kysymyksiä ei kannata si-

joitella eri puolille verkkokyselyä, jotta aihealueet kestävät vastaajalle yhtenäi-

senä. Tämän tutkimuksen verkkokysely on jaettu neljään eri osioon: 

1. Kyselyn saatesanat 
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2. Vastaajan taustatiedot  

3. Vastaajan digitaalisten pelien käyttö opetuksessa  

4. Digitaalisten pelien opetuskäyttöä rajoittavat tekijät 

 

Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen pituus haluttiin pitää lyhyenä, jotta 

tutkittavat eivät luovu sen täyttämisestä kesken vastaamisen, mikäli sen palaut-

taminen tuntuu liian työläältä. Lisäksi vastaajien sitoutumista kyselylomakkeen 

palauttamiseen on haluttu edistää luomalla kysymykset ja vastausvaihtoehdot 

henkilökohtaisempaan muotoon. Edellä mainituilla ratkaisuilla on pyritty paran-

tamaan tutkimuksen luotettavuutta. (Valli 2018a, 93–95.) 

Verkkokyselyssä vastaajan taustatiedoista selvitettiin sukupuoli, ikä, työ-

kokemus ja oman pelaamisen useus. Ikä ja työkokemus kysyttiin avoimella ky-

symyksellä, johon pystyi vastaamaan numeraalisesti. Sukupuoleen ja oman pe-

laamisen useuteen oli annettu valmiit vastausvaihtoehdot.  

Oman pelaamisen useus valikoitui tämän tutkimuksen taustamuuttujaksi 

Sardonen ja Devlin-Schererin vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen vaikuttamana, 

jossa suositeltiin jatkotutkimuksen aiheiksi tutkittavien oman peliharrastunei-

suuden merkitystä digitaalisten pelien käyttöön opetuksessa. Tutkimuksessa tut-

kittiin luokanopettajaksi opiskelevien suhtautumista digitaalisten pelien käyt-

töön opetuksessa. 

Verkkokyselyn kolmannen osion kysymyksillä tutkittiin vastaajien digitaa-

listen pelien käyttöä opetuksessa. Verkkokyselyn kysymyksissä 3.2 ja 3.7 vastaa-

jilta kysyttiin avoimilla kysymyksillä mitä digitaalisia pelejä he hyödyntävät ope-

tuksessaan, sekä hyvän opetuksessa käytettävän digitaalisen pelin ominaisuuk-

sia. Kysymyksissä 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 ja 3.6 oli laadittuna valmiit vastausvaihtoehdot.  

Kysymyksessä 3.1 vastaaja sai määrittää oman pelaamisen useuden kahdeksasta 

eri vaihtoehdosta väliltä ei koskaan - päivittäin. Kysymyksissä 3.3 ja 3.4 kerättiin 

tietoa siitä, minkä oppiaineiden opetuksessa digitaalisia pelejä hyödynnetään, ja 

mihin oppiaineisiin digitaalisia pelejä haluttaisiin lisää. Vastausvaihtoehdot pe-

rustuvat perusopetuksen opetussuunnitelmanperusteissa (2014) ilmoitettuihin 
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alakoulun oppiaineisiin. Kysymysten 3.5 ja 3.6 mittarit pyrittiin lainaamaan sel-

laisenaan Linnakylän ja Nurmelan (2012, 40, 49) Pelit ja virtuaalimaailmat -tutki-

muksesta. Mittareilla selvitettiin sitä, mistä vastaajat ovat saaneet tietoa opetuk-

seen soveltuvista digitaalisista peleistä, sekä miten yleisiä eri pedagogiset tarkoi-

tukset ovat digitaalisten pelien käytölle opetuksessa. 

Tämän tutkimuksen verkkokyselyn 4.1 ja 4.2 kysymys selvittävät digitaa-

listen pelien opetuskäytön rajoituksia. Kysymyksen 4.1 mittari otettiin Linnaky-

län ja Nurmelan (2012, 50) tutkimuksesta. Mittarissa esitetään väittämiä digitaa-

listen pelien käytön rajoituksista opetuksessa. Kuhunkin väittämään on viisi vas-

tausvaihtoehtoa välillä ei lainkaan ja erittäin paljon. Verkkokyselyn kysymys 4.2 

oli avoin kysymys, johon vastaajat saivat halutessaan myös kuvailla digitaalisten 

pelien opetuskäyttöä rajoittavia tekijöitä. 

Semanttinen differentiaali on 5- tai 7-portainen asteikko, josta vastaajat saa-

vat valita sopivimman vastauksen väitteeseen. Asteikon ääripäät ovat vastakkai-

set adjektiivit. (Heikkilä 2014, 52.) Tässä tutkimuksessa semanttista differentiaa-

lia käytetään kyselylomakkeen kysymyksissä 3.6 ja 4.1. Kysymyksessä 3.6 as-

teikon ääripäät ovat en koskaan - käytän viikoittain, ja kysymyksessä 4.1 ei lain-

kaan - erittäin paljon. 

5.3.2 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Tämän tutkimuksen laadullinen aineisto kerättiin teemahaastattelun keinoin. 

Teemahaastattelussa keskustellaan ennakkoon mietityistä tutkimukselle olen-

naisista aihepiireistä (Eskola, Lätti & Vastamäki 2018, 28). Eskola ja kumppanit 

(2018, 30) suosittelevat haastattelijoille teemarungon valmistelua haastatteluti-

lanteita varten, jolloin on helpompi seurata, että kaikki teemat tulee käytyä haas-

tattelun aikana läpi. Tässä tutkimuksessa teemahaastatteluiden avulla halutaan 

täydentää verkkokyselyllä saatuja tuloksia. Tämän tutkimuksen teemahaastatte-

lurunko oli rakennettu tutkimuskysymysten mukaisesti: 

Digitaalisten pelien käyttö opetuksessa 

Digitaalisten pelien käyttöä rajoittavat tekijät 

Oma peliharrastuneisuus 
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Eskolan ja kumppaneiden (2018, 45) mukaan haastateltavia ei saisi johda-

tella teemahaastatteluissa liikaa, vaan heidän tulisi antaa kertoa teemoista omin 

sanoin, ja haastattelijan olisi hyvä reagoida haastateltavan tärkeiksi pitämiin asi-

oihin. Tässä tutkimuksessa luokanopettajille mainittiin haastattelutilanteiden 

alussa, että he voivat kertoa vapaasti ajatuksiaan digitaalisten pelien käytöstä 

opetuksessaan, ja heitä tarvittaessa ohjattiin puhumaan tutkimukselle olennai-

sista teemoista, mikäli keskustelu ajautui kauas niistä. Haastatellut olivat tietoisia 

tutkimuksen teemoista, sillä he kaikki olivat vastanneet jo aiemmin tämän tutki-

muksen verkkokyselyyn. Haastatteluiden kulku eteni hyvin pitkälti teemojen 

mukaisesti, mutta tarvittaessa teemarungon järjestystä muutettiin, mikäli haas-

tateltava vastasi suunniteltuun teemaan jo aiempaa teemaa käsitellessä. 

5.4 Aineiston analyysi 

Verkkokyselyllä kerätyn määrällisen tutkimusaineiston analyysi suoritettiin 

Webropol-palvelun special analytics-ohjelmalla. Ohjelmaa hyödyntämällä saa-

tiin selville verkkokyselyn vastausten frekvenssi- ja prosenttijakaumat. Lisäksi 

special analytics –ohjelmaa hyödynnettiin ristiintaulukoinnissa.  Tässä tutkimuk-

sessa ristiintaulukointi suoritettiin oman pelaamisen useuden ja digitaalisten pe-

lien opetuskäytön määrän välillä. Ristiintaulukoitujen muuttujien tilastollinen 

riippuvuus selvitettiin Mann-Whitneyn U-testillä, joka on tehokas ei-parametri-

nen testi (Heikkilä 2014, 218). 

Frekvenssi- ja prosenttijakaumien jatkokäsittely suoritettiin Microsoft Excel 

–ohjelman avulla. Ohjelma mahdollisti kuvaajien piirtämisen olemassa olevien 

tietojen avulla. Tämän tutkielman tuloksien lukemista helpotetaan pylväs- ja pii-

rakkakuviota hyödyntämällä, joiden avulla lukijan on helpompi sisäistää tutkit-

tua tietoa (Nummenmaa ym. 2014, 44). 

Tämän tutkimuksen laadullinen aineisto käsitellään sisällönanalyysia so-

veltaen, jonka jälkeen se yhdistetään määrällisen aineiston kanssa. Tässä tutki-

muksessa sisällönanalyysin avulla muodostetaan laajempi kokonaiskuva, yh-

dessä määrällisen aineiston kanssa, digitaalisten pelien käytöstä alakoulussa. 
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Tuomen ja Sarajärven (2018, 117) mukaan sisällönanalyysimenetelmällä tavoitel-

laan tiiviin kuvauksen muodostamista tutkittavasta ilmiöstä.  Heidän mukaansa 

aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aluksi aineisto pelkistetään ja ryhmitel-

lään, jonka jälkeen luodaan käsitteitä. Luoduilla käsitteillä pyritään kuvaamaan 

tutkimuskohteen samanlaisuuksia ja erilaisuuksia, joiden avulla vastataan tutki-

mustehtävään. Teorialähtöinen sisällönanalyysi toimii muuten samoin kuin ai-

neistolähtöinen, mutta siinä aineiston ryhmittely tapahtuu aiemmin luotuun kä-

sitejärjestelmään (Tuomi & Sarajärvi 2018, 127). Tässä tutkimuksessa laadullisen 

aineiston käsittelyssä hyödynnetään myös sisällön erittelyä. Sisällön erittely on 

dokumenttien analysointia, jossa aineiston sisältö tuodaan esiin määrällisesti 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 119). 

Tässä tutkimuksessa hyödynnämme teoria- sekä aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysiä. Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi 32 sivua, käyttäen fonttiko-

koa 12 ja riviväliä 1,5. Ensimmäisellä lukukerralla aineistosta värikoodattiin 

kaikki vastaukset, jotka liittyivät tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen värikoo-

datut vastaukset järjesteltiin tutkimuskysymyksittäin, jonka jälkeen ne luokitel-

tiin ja käsitteellistettiin tiiviimpään muotoon. Sisällönanalyysin ja erittelyn val-

mistumisen myötä aineisto on järjestettynä johtopäätöksiä varten.      

 

TAULUKKO 3. Tutkimuskysymykset, muuttujat, aineiston osat ja analyysime-
netelmät 

Tutkimuskysymys Muuttujat Aineiston osa Analyysimenetelmät 

Miten säännöllisesti 
eri pedagogiset teki-
jät vaikuttavat digi-
taalisten pelien hyö-
dyntämiseen alakou-
lussa? 

Pedagogisten tekijöi-
den säännöllisyys 

Verkkokysely 3.6,  
Haastattelut 

Suhteellinen frek-
venssi, teorialähtöi-
nen klusterointi, si-
sällön erittely 

Mitkä tekijät rajoitta-
vat digitaalisten pe-
lien käyttöä opetuk-
sessa? 

Digitaalisten pelien 
käyttöä rajoittavat te-
kijät 

Verkkokysely 4.1, 
Haastattelut 

Suhteellinen frek-
venssi, teorialähtöi-
nen klusterointi, si-
sällön erittely 

Mitä digitaalisia pe-
lejä perusopetuksen 
alaluokilla käyte-
tään? 

Digitaaliset pelit Verkkokysely 3.2 Frekvenssi 

Mitä ominaisuuksia 
on hyvässä digitaali-
sessa opetuskäyttöön 
soveltuvassa pelissä? 

Digitaalisen pelin 
ominaisuudet 

Verkkokysely 3.7 Teorialähtöinen klus-
terointi, sisällön erit-
tely 
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Missä oppiaineissa 
digitaalisia pelejä 
hyödynnetään? 

Oppiaineessa hyö-
dynnetään 

Verkkokysely 3.3, 
Haastattelut 

Suhteellinen frek-
venssi, teorialähtöi-
nen klusterointi, si-
sällön erittely 

Minkä oppiaineiden 
opetukseen digitaali-
sia pelejä tarvittaisiin 
lisää? 

Oppiaineeseen halu-
taan lisää 

Verkkokysely 3.4, 
Haastattelut 

Suhteellinen frek-
venssi, teorialähtöi-
nen klusterointi, si-
sällön erittely 

Mistä saa tietoa ope-
tukseen sopivista di-
gitaalisista peleistä? 
 

Digitaalisten pelien 
lähde 

Verkkokysely 3.5, 
haastattelut 

Suhteellinen frek-
venssi, teorialähtöi-
nen klusterointi 

Onko omalla digitaa-
listen pelien pelaami-
sen useudella yhteys 
digitaalisten pelien 
opetuskäytön useu-
teen? 

Oman pelaamisen 
useus, Digitaalisten 
pelien opetuskäytön 
useus 

Verkkokysely 2.4, 
3.1,  

Suhteellinen frek-
venssi, 
Ristiintaulukointi, 
Whitney-Mann U-
testi 

 

Tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin toteutimme tutkimusrapor-

tissa käyttämällä tutkimukseen osallistuneista koodeja OPE tai VOPE. Kirjainly-

henne OPE tarkoittaa haastatteluun osallistunutta opettajaa, kun taas VOPE tar-

koittaa verkkokyselyyn vastannutta opettajaa. Kirjainlyhennettä seuraava nu-

mero kertoo osallistujan satunnaisesti valitun järjestysnumeron. 

Tässä monimenetelmätutkimuksessa tutkimuskysymyksiin etsitään vas-

tauksia yhdistämällä analysoitua määrällistä ja laadullista aineistoa taulukon 3. 

mukaisesti (ks. Taulukko 3).  Tällä menetelmällä tavoitellaan laajemman ymmär-

ryksen saamista digitaalisten pelien käytöstä opetuksessa.  

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja tutkimusetiikka 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkitaanko tutkimuksessa juuri 

niitä asioita mitä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia. Tutkimuksen pätevyys jae-

taan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti käsittää käsitteiden, 

teorian ja mittareiden oikeudenmukaisuuden, sekä mittaustilanteiden luotetta-

vuuden. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä. (Met-

sämuuronen 2011, 65)  
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Tämän tutkimuksen kyselylomake laadittiin aiempien tutkimuksien luotet-

tavia mittaristoja hyödyntämällä. Tutkittavien joukko on pieni osa luokanopet-

tajien populaatiota, ja se valikoitui harkinnanvaraisella otannalla eli näytteellä, 

sen mukaan keitä tutkijat pystyivät tavoittamaan. Tutkimuksen tuloksista voi 

kuitenkin päätellä, että vastaajien iän ja työkokemuksen perusteella luokanopet-

tajien populaation kirjo on ollut hyvin monipuolinen. 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksesta saatavien tulosten 

tarkkuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että antaako tutkimus saman tuloksen, jos sen 

toistaa. Mikäli tulos on samanlainen, niin tutkimus voidaan todeta luotettavaksi. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että tutkija osaa 

tulkita aineistoa oikein, sekä hallitsee analysointimenetelmät hyvin. (Heikkilä 

2014, 28.) Tämän tutkimuksen suurin haaste toistettavuudessa on samanlaisen 

näytteen kerääminen. Tutkimuksen näyte edustaa vain pientä osaa luokanopet-

tajien populaatiosta. Osaa tutkimuksen mittareista on käytetty jo aiemmin, joten 

tämän tutkimuksen tuloksille löytyy vertailupohjaa. Tutkimuksen tuloksia tar-

kastellessa tulee myös muistaa se, että tutkimuksen tekijät vasta opettelevat mää-

rällisen tutkimuksen analysointimenetelmiä. 

Triangulaation merkitys tässä tutkimuksessa on lisätä tutkimuksen sy-

vyyttä ja leveyttä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 167). Tämän tutkielman luotetta-

vuutta lisää tutkijaan liittyvä ja metodinen triangulaatio.  Tuomen ja Sarajärven 

(2018, 167) mukaan Denzin (1978) määrittelemä tutkijaan liittyvä triangulaatio 

toteutuu tutkimuksessamme niin, että aineiston analysoinnissa toimii kaksi tut-

kijaa, jolloin eri tutkijoiden omat näkökulmat yhdistyvät. Metodinen triangulaa-

tio taas tarkoittaa useiden menetelmien käyttöä tutkimuksessa (Denzin 1978, vii-

tattu lähteessä Tuomi & Sarajärvi 2018, 168). Tässä tutkielmassa metodologinen 

triangulaatio toteutuu, sillä monimenetelmällinen tutkielmamme sisältää laadul-

lisia ja määrällisiä menetelmiä. 

Tutkielman luotettavuuden lisäksi tärkeää on myös työn eettisyys.  Tämän 

tutkimuksen keskeisiä arvoja ovat avoimuus, kunnioitus ja rehellisyys. Tutki-

muksessa halutaan avoimesti tuoda esille tulosten yleistettävyyden haasteet. 
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Tutkijat haluavat myös tuoda julki aiempien tutkimusten mittareiden hyödyntä-

misen tutkimusta tehtäessä, jolla halutaan kunnioittaa mittareiden alkuperäisiä 

tekijöitä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6) 

Tässä tutkielmassa on myös kunnioitettu tutkittavien henkilöiden oikeuk-

sia sekä kohdeltu heitä hyvin. Vastaajia informoitiin tutkimuksen sisällöstä ja ta-

voitteista selkeästi. Tutkimukseen osallistuminen oli vastaajille vapaaehtoista. 

Tutkimusta varten kerättyä tietoa säilytetään ja käytetään vain tätä tutkielmaa 

varten. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019, 8–9) 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa tulokset ovat esiteltyinä tutkimuskysymyksittäin. 

6.1 Digitaalisten pelien pedagogisten tarkoitusten yleisyys 

Tämän tutkimuksen yksi tärkeimmistä tutkimustehtävistä oli selvittää digitaalis-

ten pelien käytön pedagogisia tarkoituksia, ja niiden yleisyyttä opetuksessa. 

Verkkokyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että säännöllisesti - kuukau-

sittain tai viikoittain – eniten digitaalisia pelejä hyödynnettiin motivointikeinona, 

opitun kertaamisessa, eriyttävässä opetuksessa ja kevennyksenä (ks. kuvio 1). 

Niiden lisäksi digitaalisia pelejä hyödynnettiin säännöllisesti paljon myös tieto-

jen ja taitojen yhdistämisessä, yhteisöllisessä opiskelussa, yksittäisen asian ha-

vainnollistamisessa ja arvioinnin apuna.  

 

KUVIO 1. Digitaalisten pelien pedagogisten tarkoitusten yleisyys. 

 

Tämän tutkimuksen haastatteluissa digitaalisten pelien käyttötarkoituk-

sesta opetuksessa nousi esiin monia näkökulmia (ks. Taulukko 4). Tässä tutki-

muksessa haastatteluaineistossa esille nousseet pedagogiset käyttötarkoitukset 

luokiteltiin verkkokyselyn mukaisesti.  
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TAULUKKO 4. Digitaalisten pelien pedagogisten käyttötarkoitusten maininto-
jen määrä haastatteluaineistossa. 

Käyttötarkoitus Maininnat aineistossa 

Opitun kertaaminen 6 

Yhteisöllinen opiskelu 6 

Motivointikeinona 4 

Projektityöskentelyssä 2 

Eriyttävässä opetuksessa 1 

Arvioinnin apuna 1 

Kevennyksenä 1 

 

Haastatteluissa korostui erityisesti digitaalisten pelien hyödyntäminen yh-

teisöllisessä opiskelussa, opitun kertaamisessa ja motivoinnissa. Yhteisöllisen 

opiskelun nähtiin tukevan luokanopettajakoulutuksessa saatua oppimiskäsitystä 

ja mahdollistavan myös projektityöskentelyä digitaalisten pelien avulla. Haastat-

teluissa nousi esille vahvasti yhteisöllisen opiskelun rooli pedagogisena käyttö-

tarkoituksena. 

 

Yks yhteen siihen tavallaan niinku sen oppimiskäsityksen kanssa mitä nyt 
vaikka itsekin on niinku silloin aikanaan opettajankoulutuksessa opiskellut. 
Pyritään niinku sellaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutuk-
seen. Kyllä ne digitaaliset pelit niinku mahdollistavat sitä hyvinkin useasti. 
(OPE 1) 
 

Ja siihen Minecraftiin oltais sitten lähdetty niinku rakentamaan sitä koulun 
lähiympäristöä. Muokattais sitä rantaviivaa ja niitä maaston muotoja, sekä 
sijoiteltaisiin sitten kaikkee infrastruktuuria, teitä ja oppilaiden omia taloja. 
Tää ois tehty yhteistoimin.  (OPE 1) 
 

Sitten ne ryhmän kanssa rakensi sitä omaa maailmaa. Ja sit ne jako siellä 
tehtäviä ja joku ryhmä saatto käydä sitä akveduktia sinne tekemään ja näin. 
Koonti käytiin siilleen, että siellä maailmassa otettiin screenshotteja ja sit he 
teki siitä tämmöisen Powerpoint-esityksen, jossa esiteltiin mitä sinne antii-
kin Roomaan niinku kuuluu. (OPE 5) 
 

Haastatteluissa opitun kertaaminen mainittiin monesti digitaalisen pelin 

käyttötarkoitukseksi. Opitun kertaaminen nähtiin vahvasti oppimista edistävänä 
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tekijänä. Aineistosta löytyi myös sellainen näkökulma, että yksin pelattavat yk-

sinkertaiset drillaamista eli toistoa harjoittavat pelit voivat valikoitua opetukseen 

vanhojen tottumuksien takia, eivätkä kaikki luokanopettajat välttämättä osaa 

hyödyntää uusia moniulotteisimpia pelejä. 

 

Kertaaminen tai preppaaminen tai sellainen tietty drillaaminen niin sano-
tusti, niin toki sellaistakin puolta, mutta näkisin että se olisi ainakin niinku 
sellainen yksi iso tekijä, että miksi käyttää digitaalisia pelejä. (OPE 1) 
 
Vähäiset digitaaliset pelit mitä silloin vuosituhannen vaihteessa ja vähän 
ennenkin käytettiin, niin ne oli hyvin yksinkertaisia ja tota nimenomaan täl-
laista drillaamista tukevia. Jonkun verran siihen on ehkä jämähtänyt kiinni, 
että niitä käyttää sit yksilöön kohdistuvana. (OPE 2) 
 
Kahoot on ollut sekä tunnin asioiden kertaamiseen, että sitten tuota myös-
kin läksyn kertaamisen käytössä. (OPE 4) 
 

Digitaaliset pelit nähtiin myös usein oppilaita helposti motivoivina oppi-

materiaaleina. Tällä haluttiin edistää oppilaan myönteisiä kokemuksia oppimi-

sesta. Digitaalisten pelien nähtiin olevan osa monien oppilaiden arkipäivää, joten 

pelien avulla voi myös olla helpompi saavuttaa oppilaan omia mielenkiinnon-

kohteita, joka mahdollistaa oppilaan syvemmän sitoutumisen opeteltavaan asi-

aan.  

 

Niin ehkä näkisin pelillistämisen ja digitaalisten pelien vahvuutena sen, että 
ne on useasti oppilaita motivoivia. Niillä saadaan oppilaat motivoitua työs-
kentelemään ja opiskelemaan sitä asiaa vähän eri tavalla. (OPE 1) 
 

Se on myös keino motivoida, ja se oppilas niinku kiinnittyy silloin helpom-
min niihin, koska se on varmasti suurimmalle osalle sitä arkipäivää mitä he 
tekevät. (OPE 5) 
 

Se motivoi oppilaita, että siinä ei tarvitse niinku pakottaa tai vaatia, vaan se 
kombinaatio löytyy itsestään siinä. (OPE 5) 

 

Haastatteluista tuli esille myös ajatuksia digitaalisten pelien käytöstä arvi-

oinnissa ja kevennyksenä. Eräs luokanopettaja koki pelin tarjoaman raportoinnin 
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oppilaan suorituksista erittäin hyödylliseksi peilaustyökaluksi omille havain-

noille. Lisäksi yksi haastateltava toi esiin digitaalisen pelin hyödyntämisen ke-

vennyksenä vanhan konsolin avulla. 

 

Se kyllä antaa semmoista vahvistusta omille havainnoille. Esimerkiksi mi-
tenköhän tää homma Pekalla kulkee, niin sieltä voi saada vahvistusta, että 
tää ei Pekalla kulje tai sitten, että tämä sujuukin Pekalla tosi hyvin. (OPE 5) 
 
Mulla on tota luokassa telkkari, jossa on Nintendo, ja se on ihan puhtaasti 
ajanviete ja viihdekäyttöön. (OPE 3) 
 

Digitaalisten pelien käyttötarkoituksia oli tulosten perusteella monia, joiden 

säännöllisyys vaihtelee suuresti. 

6.2 Digitaalisten pelien opetuskäyttöä rajoittavat tekijät 

Tämän tutkimuksen verkkokyselyssä luokanopettajat saivat arvioida digitaalis-

ten pelien opetuskäyttöä rajoittavia tekijöitä omassa työssään (ks. Kuvio 2). Ky-

selyyn vastanneista luokanopettajista lähes 90 % koki jonkin asteisena rajoitteena 

sen, että he eivät tunne digitaalisia pelejä, eikä hyviä digitaalisia pelejä ole tarjolla. 

Kyselyn tulokset kertovat myös sen, että luokanopettajista lähes 60 % oli innok-

kaita käyttämään digitaalisia pelejä opetuksessa, sekä 55 % kokivat omien tieto-

teknisten taitojen mahdollistavan hyvin digitaalisten pelien hyödyntämisen ope-

tuksessa. Tietoteknisten välineiden riittävyys jakoi vastaajia paljon, sillä 29 % ky-

selyyn osallistuneista koki melko tai erittäin paljon digitaalisten pelien käyttöä 

rajoittavana tekijänä sen, että heillä ei ollut tarpeeksi laitteistoa saatavilla.  Sa-

maan aikaan 29 % vastaajista ei kokenut resursseja lainkaan rajoittavana tekijänä.  
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KUVIO 2. Digitaalisten pelien opetuskäyttöä rajoittavat tekijät. 

 

 

Haastatteluiden ja verkkokyselyyn tarkemmin digitaalisten pelien opetus-

käyttöä rajoittavia tekijöitä kuvanneiden vastaajien vastauksissa (ks. Taulukko 5) 

esille nousivat erityisesti tietohallinto ja luokanopettajien oma pelitietoisuus. 

Vastaukset luokiteltiin kyselylomakkeen vaihtoehtojen mukaisesti. 

 

TAULUKKO 5. Digitaalisten pelien opetuskäyttöä rajoittavien tekijöiden mainin-
tojen määrä aineistossa. 

Käyttöä rajoittava tekijä Maininnat aineistossa 

Tietohallinto ei tue digitaalisten pelien käyttöä 6 

En tunne digitaalisia pelejä  10 

Digitaalisten pelien käyttö vie liikaa aikaa oppitunneilta 4 
Digitaaliset pelit eivät tuo lisäarvoa opettamiseen 2 

Muut: Ei osaa soveltaa pelejä opetussuunnitelman sisällön ja 

tavoitteiden mukaisesti 

2 

 

Paikallisen tietohallinnon asettamat rajoitteet näkyivät erityisesti siten, että 

palvelupyyntöihin reagoimisen hitaus esti joidenkin digitaalisten pelien hyödyn-

tämistä opetuksessa. 

 

Mutta on siinä ongelmiakin, että meillä ei ole käytännössä mitään oikeuksia 
tehdä itse niille koneille mitään, ladata pelejä tai muuta. Ja se kierto siellä 
palveluntarjoajalla on todella hidas, että siinä voi mennä viikkoja. (OPE 2) 
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Suunnitellessa huomaat, että ahaa, että tarvii tämän, tarvii tehdä se palve-
lupyyntö, koska siinä voi se jakso mennä ohi ennen kuin se peli on meillä. 
Niin se tahtoo hidastaa ja kangistaa ja vähän lannistaakkin. (OPE 1) 
 
Joskus oli tuolta paikallisen tietotekniikkakeskuksen puolelta nettipeleihin 
bannit, eli ei päässyt. Olisi pitänyt erikseen osoite ilmoittaa, jolloin olisivat 
avanneet pääsyn. (OPE 3) 
 

Luokanopettajat kuvailivat myös heidän oman tietonsa peleistä olevan yksi 

digitaalisten pelien opetuskäyttöä rajoittava tekijä.  He kokivat ajanpuutteen vai-

keuttavan pelien löytymistä ja niihin tutustumista. Tutkittavat eivät kokeneet 

voivansa hyödyntää pelien kaikkia mahdollisuuksia, mikäli he eivät ymmärtä-

neet kaikkea pelin tarjoamia vaihtoehtoja. 

 

Ei oo aikaa ihan niin paljon itse koko ajan ettii niitä pelejä tai muita, että jos 
ne ei kävele vastaan missään. (OPE 2) 
 

Oma tietotaito tällä hetkellä esimerkiksi nykypeleistä tosi onneton, että pi-
täisi pelata itse enemmän omalla ajalla niin pysyis paremmin mukana, 
mutta kun ei ehdi. (OPE 4) 
 

Pitäisi käyttää paljon aikaa siihen, että otat itse jonkun pelin tai jonkun ym-
päristön haltuun. Ja kun et edes ehkä tiedä kaikkia mahdollisuuksia mitä 
olisi, niin sitten monesti jotenkin kääntyy niihin tuttuihin peleihin. (OPE 5) 
 

Osa luokanopettajista koki digitaalisten pelien käyttämisen oppitunneilla 

liian aikaa vieväksi prosessiksi. Luokanopettajien huolen aiheena oli erityisesti 

osaan peleistä vaadittavat tunnukset, jotka hankaloittivat pelien käyttöönottoa.  

Lisäksi haasteena on ollut pelien oppilastunnusten luomiseen vaadittavat luvat 

vanhemmilta. 

 

Esimerkiksi pelkästään oppilaskohtaisten tunnusten kirjoittaminen voi 
viedä hyvinkin puolet siitä oppitunnista. (OPE 2) 
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Yhdessä pelissä oli joku kerta se, että siihen ei käynyt oppilaan tunnus, ja 
sitten piti tehdä omia ja niistä muistaakseni laitettiin viestiä vanhemmille, 
että sopiiko tämä. Siinä mentiin taas vähän harmaalla alueella. (OPE 5) 
 

Kirjautumiskuviot oppilailla on välillä haasteellisia, ja se on oikeasti kyn-
nyskysymys. (VOPE 5) 

 

Tutkimuksen aineistosta löytyi myös opetuskäyttöä rajoittava kokemus di-

gitaalisten pelien soveltamisesta opetussuunnitelman sisällön ja tavoitteiden mu-

kaisesti. Haasteena nähtiin erityisesti oman luovuuden riittämättömyys pelien 

opetuskäyttöön valjastamisessa opetussuunnitelman mukaisesti. 

 

Ehkä oma luovuus estää miten niitä pystyis hyödyntämään opetussuunni-
telman sisältöjen ja tavoitteiden suunnassa, niin ehkä se on se mikä itsellä 
sitten niinkuin rajoittaa. (OPE 4) 

 

Digitaalisten pelien opetuskäyttöä rajoittavat useat tekijät, joissa on kuitenkin 

huomattavissa vaihtelua rajoittavuuden määrässä. 

6.3 Opetuksessa käytettävät digitaaliset pelit 

Verkkokyselyn tuloksista käy ilmi, että kysymykseen vastanneilla oli käytössään 

hyvin laaja kirjo erilaisia digitaalisia pelejä (ks. kuvio 3). Verkkokyselyyn vastan-

neiden luokanopettajien ilmoittamat digitaaliset pelit olivat pääsääntöisesti op-

pimispelejä (85 %). Vastauksissa tuli myös ilmi viihdepelejä (7 %), sekä erilaisia 

sovelluksia, jotka on määritelty luokkaan muut (8 %). Päädyimme opetuksessa 

käytettyjen digitaalisten pelien luokittelussa mukailemaan Takeuchin ja Vaalan 

(2014, 30) jaottelua peleistä. Peligenreittäin luokittelu olisi ollut haastavaa, koska 

pelit ovat vaikeasti mitattavia ja määriteltäviä (Egenfeldt-Nielsen ym. 2012, 46), 

monielementtisiä ja -ulotteisia sekä aikaansa sidottuja, kuten Kemppainen (2012) 

esitti tutkimuksessaan. Viihdepeleihin laskimme sisältyvän myös viihdepelien 

pohjalta luodut oppimispelit kuten Minecraftin, josta on tehty opetukseen sopiva 

edu-versio.  
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KUVIO 3. Opetuksessa käytettävien digitaalisten pelien luokittelu. 

 

 

Verkkokyselyn tuloksissa useimmiten mainittuja digitaalisia pelejä olivat 

Kahoot (N=19), Ville (N=18), oppimateriaalien digitaaliset pelit (N=16) ja Ekapeli 

(N=11) (ks. Kuvio 4). Kaikki edellä mainitut ovat oppimispelejä, jotka pääsään-

töisesti keskittyvät opitun kertaamiseen. Huomionarvoista on se, että viiden-

neksi eniten mainintoja sai Saarella (N=5), joka on yhteistoiminnallisuutta koros-

tava oppimispeli. Viihdepeleistä suurimman määrän mainintoja sai Minecraft 

(N=4).  
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KUVIO 4. Opetuksessa käytettävät digitaaliset pelit. 

 

 

Digitaalisten pelien käyttökirjo on laaja, jossa muutamat digitaaliset pelit 

korostuivat tämän tutkimuksen tuloksissa opettajien opetuskäytössä. Muutoin 

eri pelejä hyödynnettiin hyvin monipuolisesti ja vaihtelevasti. 

6.4 Hyvän opetuskäyttöön soveltuvan digitaalisen pelin omi-

naisuuksia 

Verkkokyselyssä luokanopettajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä hyvän ope-

tuskäyttöön soveltuvan digitaalisen pelin ominaisuuksia. Vastaukset liittyivät 

pääsääntöisesti pelien pelattavuuden näkökulmaan, mutta myös käytettävyy-

teen (ks. Taulukko 6). Avoimen kysymyksen vastaukset luokiteltiin teoriapohjan 

(ks. Taulukko 1, s. 14–16) mukaisesti. 
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TAULUKKO 6. Hyvän digitaalisen pelin ominaisuudet. 

Digitaalisen pelin ominaisuus Mainintojen määrä (yht. 67) 

Tasot 18 

Käytettävyys 16 

Palaute 8 

Mielenkiinto 8 

Motivaatio 7 

Estetiikka 4 

Tavoitteet 3 

Uusinta 2 

Konflikti, kilpailu tai yhteistyö 2 

Palkitsemisrakenteet 2 

Vapaus 2 

Konseptin ja todellisuuden abstraktiot 2 

Säännöt 1 

Tarinankerronta 1 

 

Tutkimukseen osallistuneille luokanopettajille tärkeintä hyvässä opetus-

käyttöön soveltuvassa digitaalisessa pelissä oli sen erilaiset tasot. Vastaajat ar-

vostivat digitaalisen pelin kykyä mukautua oppilaan taitotasoon, sen tilan-

nesidonnaisuutta ja pelistä saatavaa palautetta. Pelin kykyä mukautua oppilaan 

taitotasoon nähtiin tehokkaaksi keinoksi eriyttämisen kannalta. Hyvään ominai-

suuteen liitettiin erilaiset tasot, jossa taitotason määrittämisen voi tehdä oppilas, 

opettaja tai pelin oma tekoäly.  

 

Pelissä on eri vaikeustasoja. Oppilas voi itse valita tason tai ope voi määrätä 
millä tasolla pelataan. (VOPE 8) 
 

Hyvä digitaalinen peli mukautuu oppilaan taitotasoon niin, että se on op-
pilaan taitoihin nähden sopivan haastava, mutta kuitenkin sellainen, että 
oppilas uskoo pystyvänsä selviytymään siitä. (VOPE 20) 
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Luokanopettajia miellytti selkeästi myös pelin helppokäyttöisyys. Helppo-

käyttöisyys vastauksissa liittyi pelin käytettävyyden näkökulmaan. Pelissä ar-

vostettiin käytön helppoutta ja nopeaa omaksuttavuutta. Helppokäyttöisyyteen 

liitettiin toive pelin toimivan hyvin eri laitteilla, sekä peliin kirjautumisen olevan 

sujuvaa. 

 

Helppokäyttöinen ja nopeasti omaksuttava. (VOPE 1) 
 
Verkossa, ei tarvi ladata, tai oppimateriaaliin kuuluva, johon oppilailla tun-
nukset. (VOPE 6) 
 

Ei vaadi kirjautumista tai kirjautuminen on helppo tehdä. (VOPE 7) 
 

Pelin tarjoama palaute nähtiin hyvänä ominaisuutena, mikäli se kannustaa 

oppilasta. Oppilaan lisäksi palautteesta saattoi hyötyä myös opettajat, sillä opet-

tajien saama palaute oppilaan suorituksista nähtiin arvokkaaksi arviointityöka-

luksi, jonka avulla pystyi seuraamaan oppilaan etenemistä oppimisessa. 

 

Antaa positiivista palautetta pelaajalle. (VOPE 7) 
 

Dataa ja tilastoja pelin suorituksista opettajalle. (VOPE 10) 
 

Hyvänä ominaisuutena vastauksissa nähtiin mielenkiintoa pitävät elemen-

tit. Pelin haluttiin olevan muun muassa innostava, koukuttava ja mielenkiintoi-

nen. Mielenkiinnon ominaisuudet voi nähdä olevan yhteydessä tavoiteltuun 

flow-tilaan oppimisessa. Myös immersio näyttäytyi aineistossa. 

 

Vie pelaajan mennessään. (VOPE 24) 

 

Oppilasta innostava. (VOPE 12) 
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Useat luokanopettajat näkivät digitaalisen pelin motivoivuuden tärkeänä 

ominaisuutena opetuskäytössä. Motivaatio liittyy teoreettisiin lähtökohtiin pe-

lissä oppimiseen, joten sitä ei voi niinkään sitoa taulukon 1. ominaisuuksiin. Mo-

tivaatio kumpuaa kylläkin useimmiten jostain pelin ominaisuudesta. Luokan-

opettajien vastauksissa motivoivana tekijänä nähtiin pelin monipuolisuus, edis-

tyminen ja palkitseminen. Tällaisten ominaisuuksien nähtiin ylläpitävän oppi-

laan mielenkiintoa digitaalista peliä kohtaan. 

 

Motivoivaksi tekijäksi olen huomannut sen, jos oppilas voi kerätä pisteitä, 
kehittää hahmoaan. Konkreettisia tapoja tuoda esiin pelissä etenemistä. 
(VOPE 18) 
 

Hyvässä digitaalisessa pelissä on jokin palkitsemiskeino, joka saa oppilaan 
motivoitumaan siihen, ja jatkamaan pelaamista saadakseen jonkin palkin-
non suorituksestaan.  (VOPE 19) 
 

Vastausten joukossa oli myös yksittäisiä mainintoja yhteistoiminnallisuu-

desta ja kilpailullisuudesta, jotka ovat sosiaaliseen kanssakäymiseen kannustavia 

pelin ominaisuuksia. Lisäksi estetiikkaan liittyi muutama vastaus, sillä opettajat 

arvostivat pelin näyttävää grafiikkaa, joka voi myös lisätä pelistä kiinnostumista. 

Kaikista vastauksista kuitenkin määrällisesti eniten esiin nousivat pelin tasot ja 

käytettävyys. 

6.5 Digitaalisten pelien käyttö oppiaineittain 

Tämän tutkimuksen yhtenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää missä oppiai-

neissa luokanopettajat hyödyntävät, ja mihin oppiaineisiin he haluaisivat lisää 

digitaalisia pelejä. Verkkokyselyn tuloksissa on nähtävissä selkeitä eroja digitaa-

listen pelien käytöstä eri oppiaineissa (ks. kuvio 5). Suuri enemmistö vastaajista 

hyödynsi digitaalisia pelejä matematiikassa (89 %) ja äidinkielessä (86 %), kun 

taas taitoaineissa, kuten musiikissa (18 %), käsityössä (4 %), kuvataiteessa (0 %) 

ja liikunnassa (0 %) niiden käyttöä ei ollut lainkaan tai sitä oli hyvin vähän. Ma-
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tematiikan ja äidinkielen jälkeen seuraavaksi eniten digitaalisia pelejä hyödyn-

nettiin ympäristöopin (50 %) opetuksessa. Vieraiden kielten (39 %), historian 

(36 %), uskonnon (29 %) ja yhteiskuntaopin (29 %) opetuksessa noin joka kolmas 

luokanopettaja hyödynsi digitaalisia pelejä.  

 

KUVIO 5. Digitaalisten pelien käyttö oppiaineittain.  

 

 

Tämän tutkimuksen haastatteluaineiston perusteella digitaalisia pelejä käy-

tettiin eniten matematiikan ja äidinkielen opetuksessa (ks. Taulukko 7). Haastat-

teluissa esiintyneiden mainintojen useus oli samansuuntainen määrällisen tutki-

musaineistomme kanssa. Sisällön erittelyssä käytettiin verkkokyselyn mukaista 

oppiaineluokittelua, joka perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman vuosi-

luokkien 3–6 oppiaineisiin. 
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TAULUKKO 7. Digitaalisten pelien käyttöön eri oppiaineissa liittyvien mainin-
tojen määrä haastatteluissa. 

Oppiaine Maininnat aineistossa 

Matematiikka 6 

Äidinkieli 5 

Historia 2 

Ympäristöoppi 2 

Englanti 1 

Ruotsi 1 

Uskonto 1 

Yhteiskuntaoppi 1 

 

Digitaalisten pelien hyödyntäminen keskittyi pitkälti matematiikkaan ja äi-

dinkieleen. Muissa oppiaineissa niiden opetuskäyttö oli hyvin sattumanvaraista. 

6.6 Mihin oppiaineisiin haluttaisiin lisää digitaalisia pelejä  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin mihin oppiaineisiin luokanopettajat haluaisivat li-

sää digitaalisia pelejä (ks. Kuvio 6). Vastaajat toivoivat eniten digitaalisia pelejä 

hyödynnettäväksi ympäristöoppiin ja historiaan. Äidinkielen ja matematiikan 

opettamiseen toivottiin myös lisää digitaalisia pelejä. Osalla verkkokyselyyn vas-

tanneista luokanopettajista oli myös mielenkiintoa digitaalisten pelien hyödyn-

tämiseen taitoaineissa, kuten musiikissa, kuvataiteessa, käsityössä ja liikunnassa.  
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KUVIO 6. Mihin oppiaineisiin toivotaan lisää digitaalisia pelejä.  

 

 

Tämän tutkimuksen haastatteluissa nousi esille uusien digitaalisten pelien 

tarve lukuaineissa (ks. Taulukko 8).  

 

TAULUKKO 8. Mihin oppiaineisiin toivotaan lisää digitaalisia pelejä. 

Oppiaine Maininnat aineistossa 

Ympäristöoppi 3 

Uskonto 2 

Taide- ja taitoaineet 1 

 

 Haastatelluista useampi totesi nykyisten reaaliaineisiin opetuksessa koh-

distettujen digitaalisten pelien sisältöjen olevan puutteellisia. Muutama haasta-

teltava toi esille tarpeen laajempia kokonaisuuksia käsitteleville peleille, joissa 

ilmiöitä voisi tarkastella laajemmin eri oppiaineiden sisältöjä yhdistellen.  
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No reaaliaineissa. Uskontoon ja ymppiin ve varmaan toisivat hyvin lisäar-
voa. Aika vähän niihin on valmiita ainakaan. Niissä olisi ehkä tilausta ihan 
joillekkin laajemmillekkin peleille. (OPE 2) 
 

Ympäristöoppiin olisi hirmu hyvä olla esimerkiksi johonkin lajien tunnis-
tukseen, koska se on sitten aika tylsää niinku, jos miettii tälleen yksittäistä 
asiaa, että me harjoitellaan jotakin lajin tunnistusta. Esimerkiksi eläimien, 
perhosien, hyönteisien tai kalojen. Niin että sen saisi niinku pelillistettyä. 
(OPE 4) 
 

Ja sitten mie oon miettinyt, että jotakin isompia teemoja käsitteleviä pelejä 
vois olla, mitkä kuitenkin toistuu. Niinku joku eurooppa, avaruus tai tämän 
tyyppisiä, teemoja mitkä on laajoja. Niin pelit vois olla sellaisia ilmiötyyp-
pisiä missä olisi niinku useampaa oppiainetta yhdisteltynä. Ehkä itse kai-
paisin sellaisia enemmän kuin semmoista spesifiä johonkin tiettyyn oppiai-
neeseen liittyvää. (OPE 5) 
 

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että jokaiseen oppiaineeseen haluttiin li-

sää digitaalisia pelejä ainakin jossain määrin.  

6.7 Luokanopettajien pelilähteet 

Verkkokyselyyn vastanneilla luokanopettajilla oli monia eri lähteitä opetuskäyt-

töön soveltuvista digitaalisista peleistä (ks. Kuvio 7). Vastaajista valtaosa sai tie-

toa opetukseen sovellettavista peleistä toisilta opettajilta. Internet-sivustoilla ja 

sosiaalisessa mediassa oleva tieto tavoitti noin puolet vastanneista. Hivenen alle 

kolmannes vastaajista löysi opetukseen käytettävistä digitaalisista peleistä tietoa 

myös asiantuntijoilta ja oppilailta. Osa vastaajista oli saanut alan lehdissä ja jul-

kaisuissa vinkkejä digitaalisten pelien hyödyntämisestä opetuskäyttöön. Vastaa-

jista pieni osa oli saanut pelitietoutta muista lähteistä. Muiksi lähteiksi oli mai-

nittu yliopisto-opinnot ja koulutukset.  
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KUVIO 7. Luokanopettajien pelitiedon lähteet.  

 

 

Tutkimuksen haastatteluiden perusteella opetuksessa käytettävien digitaa-

listen pelien tärkeimpiä lähteitä luokanopettajille olivat toiset opettajat, koulu-

tukset ja sosiaalinen media.  Haastatteluista tuli myös ilmi, että luokanopettajat 

arvostavat helposti saatavilla olevaa tietoa, vaikka osa heistä oli valmis etsimään 

tietoa itsenäisesti. Haastatteluaineistoa klusteroitiin verkkokyselyn kysymyksen 

mukaisiin vastausluokkiin. 

 

Kollegoilta ja etsinyt itse…Varmaan suusta suuhun siinäkin kulkee tieto, et 
mikä on hyvä. Tietysti sitten on näitä koulutuksia missä niinku näytetään, 
mitä esimerkiksi kaupunki on ostanut, et pitäisi käyttää. (OPE 6) 
 

Oltiin Innokas-verkoston kautta yhdessä tämmöisessä game-it now -koulu-
tuksessa, missä juurikin oli aiheena pelien opetuskäytön ylipäänsä niinku 
pelillistäminen, että mitä kaikkea se voi niinku pitää sisällään ja yhtenä 
osana sitä koulutusta oli tällaisen oman käytännön projektin toteuttaminen 
siellä koululla, ja sitten kun saatiin meidän näiltä paikallisilta tutoreilta 
vinkkiä, että osassa kunnan kouluja on käytössä minecraftin opetusversio. 
(OPE 1) 
 

Että toki sitten jos löytyy niinku hyvinkin pienellä vaivalla, että vaikka jos-
tain facebookista tai mistä ikinä bongaatkin jonkun sellaisen mikä nyt sopii 
just täsmänä tiettyyn hommaan. Niin se on erittäin bueno homma, mut sit 
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jos sitä täytyy tavallaan kissojen ja koirien kanssa ettii, ni välttämättä niinku 
maksa vaivaa siinä mielessä. (OPE 1) 

 

Luokanopettajat saivat pelitietoutta monista eri lähteistä, joista valtaosaan liittyi 

sosiaalinen aspekti. 

6.8 Digitaalisten pelien opetuskäytön määrän yhteys luokan-

opettajan omaan pelaamisen useuteen 

Yhtenä tämän tutkimuksen päätehtävänä oli selvittää luokanopettajan oman pe-

liharrastuneisuuden yhteys digitaalisten pelien käytön määrään opetuksessa (ks. 

Kuvio 8). Verkkokyselyn vastaajat ilmoittivat oman pelaamisensa määrän, jonka 

perusteella tutkimuksen verkkokyselyyn osallistuneet (N=31) jaettiin kahteen 

ryhmään - pelaa 3 päivänä viikossa tai useammin (N=14) ja pelaa 2 päivänä vii-

kossa tai harvemmin (N=17). Tämä taustamuuttuja ristiintaulukoitiin digitaalis-

ten pelien opetuskäytön määrää selvittäneen kysymyksen kanssa. Kuvaajasta on 

selkeästi nähtävissä vastaajan oman pelaamisen useuden vahva positiivinen vai-

kutus digitaalisten pelien käyttömäärään opetuksessa. Tämä tulos on testattu 

Mann-Whitneyn U-testin avulla (ks. Taulukko 9, liite 3), jonka antama lukema 

(p=0,002) osoittaa tilastollista merkitsevyyttä (Heikkilä 2014, 185).  
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KUVIO 8. Luokanopettajan oman pelaamisen useuden ja digitaalisten pelien 

opetuskäytön useuden yhteys. 

 

Luokanopettajan oman pelaamisen useudella oli selkeä yhteys digitaalisten 

pelien opetuskäytön suurempaan määrään. 
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7 POHDINTA 

Digitaalisten pelien pedagogisten käyttötarkoitusten yleisyys 

Luokanopettajien digitaalisten pelien pedagogisten käyttötarkoitusten yleisyy-

dessä painottuvat pitkälti samat tekijät kuin Linnakylän ja Nurmelan (2012, 40) 

tutkimuksessa.  Opitun kertaaminen, motivointi, eriyttäminen ja kevennys ovat 

yhä useimmiten digitaalisten pelien hyödyntämisen perusteina. Tuloksista on 

selkeästi nähtävissä digitaalisten pelien käytön säännöllisyyden lisääntyminen 

opetuksessa. Säännöllisyyden kasvu digitaalisten pelien hyödyntämisessä on 

keskimäärin 20 % suurempaa kaikissa käyttötarkoituksissa verrattuna edellisen 

tutkimuksen tuloksiin. Suurinta muutos on ollut digitaalisten pelien hyödyntä-

misessä arvioinnin apuna, jossa säännöllisen käytön osuus on lisääntynyt yli 30 % 

Linnakylän ja Nurmelan tutkimuksen tuloksiin verrattuna. Tuloksissa on myös 

huomattavaa se, että digitaalisten pelien säännöllinen käyttö laajan sisältöalueen 

opettamisessa ja projektityöskentelyssä on hyvin vähäistä. Tästä voinee päätellä, 

että luokanopettajilla käytössä olevat digitaaliset pelit soveltuvat paremmin ka-

pea-alaisiin harjoitteisiin, kuin laajempien kokonaisuuksien käsittelyyn. Tai sit-

ten digitaalisia pelejä ei vielä tunneta riittävän hyvin, että niiden potentiaalia 

osattaisiin hyödyntää parhaimman mukaan. 

Digitaalisten pelien käyttötarkoituksien yleisyydessä suurinta kasvua ovat 

tehneet yhteisöllinen oppiminen ja arvioinnin apuna hyödyntäminen, kun verra-

taan tämän tutkimuksen tuloksia Linnakylän ja Nurmelan (2012, 40) tekemään 

tutkimukseen. Myös haastatteluaineistossamme nousi esille yhteisöllisen oppi-

misen vahva rooli käyttötarkoituksena, jota selittänee nykyinen oppimiskäsitys.  

Tässä tutkimuksessa pedagogisten pelien käyttötarkoitusten yleisyyttä tut-

kittiin Linnakylän ja Nurmelan (2012) laatiman mittarin avulla. Halusimme mit-

tarista vertailukelpoisen heidän tutkimukseensa, joten luokittelimme käyttötar-

koitusten yleisyyden heidän tulosten esittelyssä käytetyllä tavalla. Tutkimuk-

semme olisi kuitenkin mahdollisesti tuottanut parempaa tietoa niin, että oli-
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simme luokitelleet säännölliseksi käytöksi vain viikoittaisen käytön, emmekä lu-

keneet siihen kuukausittaista käyttöä, kuten Linnakylä ja Nurmela tutkimukses-

saan tekivät. 

 

Digitaalisten pelien opetuskäyttöä rajoittavat tekijät 

Tämän tutkimuksen tuloksien mukaan opettajien digitaalisten pelien opetus-

käyttöä eniten rajoittavia tekijöitä olivat opettajan oma pelitietoisuus, koulujen 

resurssit ja tietohallinnon tuomat haasteet pelien käyttämiseen. Tutkimuksen tu-

loksista on pääteltävissä, että opettajan heikko pelituntemus näkyy peleihin pe-

rehtymiseen vaadittavassa ajassa sekä tietämättömyytenä hyvistä opetuskäyt-

töön soveltuvista digitaalisista peleistä. Nämä rajoittavat tekijät näyttäytyivät 

myös Razakin ja kumppaneiden (2012, 47) tutkimuksessa. 

Tutkimuksen vastauksissa tuli myös ilmi koulujen vaihtelevat resurssit tie-

toteknisten laitteiden määrässä, jotta pelejä voidaan hyödyntää. Tulos on linjassa 

aiemman tutkimuksen kanssa (Razak ym. 2012, 47). Kuitenkin voidaan ajatella, 

että tulokset ovat ristiriidassa oppilaiden ja koulutuksen yhdenvertaisuuden (Pe-

rusopetuslaki 1998/628 § 2) tavoitteiden kannalta, sillä perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa (Opetushallitus 2014, 157) mainitaan että oppilaat oppivat käyt-

tämään monipuolisesti erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita. Lisäksi perus-

opetuslaki (1998/628 § 30) määrää oikeudesta saada opetusta seuraavasti: ”Ope-

tukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista 

opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti 

tuen tarpeen ilmetessä (2010/642). Opetusryhmät tulee muodostaa siten, että 

opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.” Ken-

tällä vallitsee siis epätasa-arvoinen tilanne koulujen ja kuntien välillä. Näiden 

tehtävänä olisi kohdentaa resursseja tasaisemmin, jotta lisäisimme tasa-arvoa 

koulutuksessa ja oppilaiden välillä. Monissa kunnissa on ollut jo vuosikausia 

hyvä tilanne resurssien suhteen, josta esimerkkinä on oppilaiden henkilökohtai-

set TVT-laitteet. Toisissa kunnissa ja kouluissa eletään ilman vastaavia resursseja 

ja käytössä saattaa olla vain vähäinen määrä laitteita (ks. Hietikko ym. 2016, 24), 
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vaikka digitaalisuuden ja tietotekniikan lisääminen opetuksessa on ollut jo vuo-

sikausia yleisenä tavoitteena. Esimerkiksi vuonna 2015 hallitus käynnisti 2025 ta-

voitteet -ohjelman, johon kuului muun muassa osaaminen ja koulutus – kärki-

hanke. Sen tavoitteena oli modernisoidut oppimisympäristöt, digitalisaatio ja uu-

den pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa. (Valtioneu-

vosto 2015.) 

Linnakylän ja Nurmelan vuonna 2012 julkaistuun tutkimukseen verratessa 

on opettajien asenteissa nähtävissä suuri myönteinen muutos digitaalisten pelien 

hyödyntämiseen opetuksessa. Tähän positiiviseen asennemuutokseen voi osal-

taan vaikuttaa se, että opettajina toimii yhä enemmän sellaisia, jotka ovat kasva-

neet pelien äärellä ja ne ovat olleet osana elämää jollain tapaa. Pelit voidaan ko-

kea luontaiseksi tavaksi opetuksessa, koska pelaaminen ja pelaamisen keski-ikä 

on ollut progressiivisessa kasvussa viime vuodet. Pelaaminen on yhteiskunnas-

samme laaja ja moniulotteinen ilmiö ja miksei se tällöin heijastuisi myös kouluun 

ja opetuskäyttöön. 

Linnakylän ja Nurmelan tutkimuksessa monilla opettajilla oli havaittavissa 

digitaalisten pelien opetuskäyttöä kohtaan paljon rajoittavia tekijöitä. Tämän tut-

kimuksen tulosten perusteella voi kuitenkin päätellä, että tänä päivänä vain pieni 

osa opettajistosta kokee vastaavia tekijöitä paljon digitaalisten pelien hyödyntä-

mistä rajoittavaksi tekijäksi verrattuna vuoteen 2012. (Linnakylä & Nurmela 2012 

49–51.) 

Tutkimuksemme mukaan opettajien digitaalisten pelien käyttöä rajoittaa 

myös tietohallinnon rooli, joka hankaloittaa opettajien sovellusten saavutetta-

vuutta. Monet vastaajat totesivat, että he eivät saaneet haluamiaan digitaalisia 

pelejä opetuskäyttöön nopealla aikataululla, ja tämä muodostui ongelmaksi, mi-

käli opettajat eivät olleet osanneet tehdä palvelupyyntöä sovelluksen asentami-

sesta jo hyvissä ajoin etukäteen. Edellä mainittu haaste saattaa myös saada opet-

tajan luopumaan suunnittelun digitaalisen pelin opetuskäytöstä. Osa näistä ra-

joitteista on varmasti tehty tietoturvan takia, mutta tulevaisuudessa lienee syytä 

arvioida ovatko kaikki rajoitteet tarpeellisia, jotta opettajat pystyisivät hyödyn-
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tämään digitaalisia pelejä helpommin opetuksessaan. Johtopäätöksenä esi-

tämme, että tietohallinnon roolia digitaalisten pelien käyttöönotossa pitäisi tu-

losten perusteella pienentää ja täten antaa opettajille enemmän toimivaltaa lait-

teiden hallintaan. Tämä saattaisi toki lisätä täydennyskoulutuksen tarvetta enti-

sestään.  

Tutkimuksen haastatteluissa nousi esiin myös oman luovuuden riittämät-

tömyys pelien opetuskäyttöön valjastamisessa opetussuunnitelman mukaisesti. 

Tämä on hyvin arvokas näkökulma mahdollisesti suuremman opettajajoukon di-

gitaalisten pelien opetuskäyttöä rajoittavana tekijänä. Tästä voi päätellä, että 

opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta, jotta he voivat hallita uusimman ope-

tussuunnitelman ja teknologian yhteensovittamista.  

 

Perusopetuksessa käytettävät digitaaliset pelit 

Tutkimustuloksista on huomattavissa, että muutamia pelejä hyödynnettiin ope-

tuksessa hyvin laajalti, kun taas monet peleistä ovat hyvin marginaalisessa käy-

tössä. Opetuksessa käytetyt pelit olivat pääsääntöisesti oppimispelejä, mutta 

myös mainintoja viihdepelien käytöstä löytyi. Myös Takeuchin ja Vaalan (2014, 

30) tutkimuksessa oli hyvin samansuuntainen jakauma käytettyjen pelityyppien 

suhteen. Tämän tutkimuksen haastattelut tukevat verkkokyselyn tuloksia, sillä 

opettajat mainitsivat useasti Minecraftin, Villen ja Kahootin kertoessaan esimerk-

kejä digitaalisten pelien hyödyntämisestä opetuksessa.  Tuloksista on pääteltä-

vissä, että opetuskäyttöön soveltuvia digitaalisia pelejä on vain rajallinen määrä, 

tai sitten opettajat eivät saa tarpeeksi tietoja ja koulutusta opetuskäyttöön sovel-

tuvista digitaalisista peleistä, jolloin opettajat tyytyvät käyttämään jo aiemmin 

käytössä olleita pelejä. 

Tutkimustulostemme luotettavuutta heikentää se, että emme voi tietää mitä 

vuosiluokkia vastaajat opettivat alakouluissa. On hyvin todennäköistä, että eri 

vuosiluokilla hyödynnetään erilaisia pelejä, joten tutkimuksemme pelien esiinty-

vyys ei ole yleistettävissä sellaisenaan. Olisimme todennäköisesti saaneet parem-

man kuvan esimerkiksi alkuopetuksessa hyödynnetyistä oppimispeleistä siten, 

että olisimme kysyneet verkkokyselyssä yhdeksi taustamuuttujaksi viimeisen 
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vuosiluokan, jota vastaaja on opettanut. Tällöin olisimme voineet saada ehyem-

män kuvan eri vuosiluokilla käytettävien pelien yleisyydestä. 

 

Digitaalisten pelien käyttö oppiaineittain 

Tutkimuksemme mukaan digitaalisten pelien opetuskäyttö on saavuttanut hy-

vin laajan suosion opettajien keskuudessa matematiikan ja äidinkielen oppiainei-

den osalta. Muissa oppiaineissa digitaalisten pelien hyödyntäminen on paljon 

sattumanvaraisempaa. Taito- ja taideaineissa suorastaan hyvin harvinaista. 

Tuloksia tarkasteltaessa kannattaa kuitenkin muistaa se tosiasia, että kyse-

lylomakkeen avulla kerätty tieto ei kerro mitä oppiaineita kukin vastaajista opet-

taa. On hyvin todennäköistä, että vain muutamat vastaajista opettavat toista ko-

timaista kieltä tai elämänkatsomustietoa. Myös vastaajan opetettavalla luokka-

asteella voi olla merkitystä, sillä historia ja yhteiskuntaoppi eivät kuulu 1–2 vuo-

siluokan opetussuunnitelmaan. Tuloksista on kuitenkin pääteltävissä se, että di-

gitaaliset pelit ovat saaneet vahvan jalansijan matematiikan ja äidinkielen opet-

tamisen keinoina. Vastaajat hyödynsivät digitaalisia pelejä myös monissa muissa 

oppiaineissa, mutta ei lähellekään niin yleisesti kuin matematiikassa ja äidinkie-

lessä. Taitoaineiden opettamisessa digitaalisten pelien käyttö on hyvin harvi-

naista. 

Digitaalisten pelien hyödyntämisestä matematiikan ja äidinkielen opetuk-

sessa on tulosten perusteella tullut arkipäiväinen ilmiö. Digitaalisten pelien käyt-

töä äidinkielen ja matematiikan opetuksessa puoltavat Ronimuksen ja kumppa-

neiden (2019, 657) tutkimus, jossa todetaan oppimispelien pelaamisen paranta-

van lukutaidon syntyä, sekä Fokidesin (2017, 862) mukaan digitaalisten pelien 

avulla matematiikkaa opitaan tehokkaammin, kuin perinteisiä oppimismenetel-

miä käyttäen. Monien muiden oppiaineiden kohdalla vaihtelevuus on kuitenkin 

suurta, ja niissä ei näytä juurikaan esiintyvän säännöllistä käyttöä. Digitaalisten 

pelien esiintyvyys eri oppiaineissa on siis hyvin sattumanvaraista. 
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Uusille digitaalisille peleille on tilausta monissa oppiaineissa 

Tutkimustuloksista voi päätellä, että uusille digitaalisille opetuskäyttöön sovel-

tuville peleille on tarvetta monissa eri oppiaineissa, välittämättä siitä, joko kysei-

sissä oppiaineissa jo entuudestaan hyödynnetään digitaalisten pelien pelaamista. 

Lukuaineiden osalta haastatteluista käy ilmi, että pelien toivottaisiin olevan mo-

niulotteisempia. Yllättävää kyllä, että taitoaineista niitä toivotaan lisää erityisesti 

musiikkiin. Musiikissa digitaalisia pelejä voisi hyödyntää esimerkiksi soittamaan 

opettelemisessa, sillä tällä hetkellä on jo saatavilla monia kaupallisia sovelluksia, 

joiden avulla oppii soittamaan eri instrumentteja. Haastatteluiden perusteella on 

myös mahdollista tehdä päätelmä, että luokanopettajien asenteet estävät digitaa-

listen pelien hyödyntämistä taitoaineissa, sillä osa vastaajista ei nähnyt edes 

mahdollisuuksia niissä. 

Tämän tutkimuskysymyksen tulosta voi vääristää se, että emme tarjonneet 

vastaajille vaihtoehtoa – en halua lisää oppimispelejä mihinkään oppiaineeseen. 

Tämän vuoksi emme voi olla varmoja, että kaikki vastaajat edes haluaisivat hyö-

dyntää lisää digitaalisia oppimispelejä opetuksessaan. 

 

Luokanopettajien näkemys hyvästä digitaalisesta pelistä 

Opetuksessa käytettävän hyvän digitaalisen pelin ominaisuuksien vastausten 

kirjo oli moninainen, jossa erilaisia ominaisuuksia nousi pinnalle useita. Saman-

kaltaisia havaintoja tehtiin Linnakylän ja Nurmelan (2012) tutkimuksessa. Käy-

tettävyys nähtiin edelleen tärkeänä ominaisuutena, jossa toivottiin pelien help-

pokäyttöisyyttä. Eroavaisuutta oli siinä, mitkä ominaisuudet nähtiin tärkeim-

pinä. Luokanopettajien vastauksissa hyvän digitaalisen pelin ominaisuuksissa 

korostui erityisesti pelin erilaiset tasot. Tästä voidaan päätellä, että opettajille en-

sisijaista on se, että oppilaille on erilaisia ja omaan tasoon sopivia haasteita. Ta-

soja tarkasteltaessa siihen liittyi myös eriyttämisen haave. Lisäksi opettajat näki-

vät tärkeänä, että oppilaat pystyvät ja innostuvat käyttämään peliä oppitunnin 

aikana. Vastauksissa tuli myös ilmi pelien syvällisempiä ominaisuuksia, mutta 

niiden määrä oli hyvin marginaalinen.  
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Vastausten laatuun voi myös vaikuttaa tutkimusmenetelmä, jolla han-

kimme tätä tietoa. Verkkokyselyssä ollut avoin kysymys ei saanut suurinta osaa 

vastaajista vastaamaan kysymykseen perusteellisesti. Vain muutamat vastaukset 

olivat laajasti perusteltuja. Hyvän pelin ominaisuuksia paremmin kuvaavia tut-

kimustuloksia olisimme voineet saavuttaa luokittelemalla digitaalisen pelin omi-

naisuudet vaihtoehtokysymyksen avulla, tai kerätä laajemman haastatteluaineis-

ton, jossa käsitellään hyvän digitaalisen pelin ominaisuuksia. 

 

Luokanopettajien pelitietouden lähteet 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että tieto opetukseen soveltuvista digitaali-

sista peleistä leviää parhaiten suoraan opettajalta opettajalle. Verkostoitumisen 

voidaan nähdä olevan erinomainen keino pysyä ajan tasalla digitaalisten pelien 

opetuksessa hyödyntämisen mahdollistajana.   

Yllättävää tässä tutkimuksessa oli koulutuksen pieni rooli pelitietouden 

lähteenä, vaikka digitaalisissa peleissä on suuri potentiaali oppimista edistävänä 

tekijänä. Toisaalta me tutkijat olemme juuri parhaillaan viimeistelemässä luokan-

opettajaopintojamme, ja ei meitäkään ole koulutettu juuri lainkaan digitaalisten 

pelien hyödyntämiseen opetuksessa. 

Linnakylän ja Nurmelan (2012, 49) tutkimuksessa opettajien tärkein lähde 

peleistä oli Internet. Tutkimuksessamme kuitenkin muut opettajat nousevat tär-

keimmäksi pelitietoudenlähteeksi selkeällä erolla. Tämä voi kertoa opettajakun-

nan pelitietouden kasvamisesta, jolloin tietoa saadaan entistä helpommin kolle-

goilta Internetin syövereiden sijaan. 

 

Pelaavat opettajat hyödyntävät opetuksessaan digitaalisia pelejä enemmän  

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajan oman digitaalisen pelaa-

misen useus on selkeässä yhteydessä digitaalisten pelien määrällisesti suurem-

paan hyödyntämiseen opetuksessa. Tutkimuksemme tulokset ovat samansuun-

taisia aiempien tutkimusten kanssa (Takeuchi & Vaala 2014, 17; Stieler-Hunt & 

Jones 2015, 6; Sánchez-Mena & Martí-Parreño 2017, 60), joissa opettajien omalla 

peliharrastuneisuudella oli vaikutusta pelien hyödyntämiseen opetuskäytössä.  
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Lienee kuitenkin syytä pohtia olisiko tätä tutkimuskysymystä voitu lähes-

tyä toisin, sillä digitaalisten pelien päivittäisen käytön määrä ei välttämättä kerro 

sitä, kuinka paljon ajallisesti peleihin käytetään aikaa tai kuinka aktiivista ja in-

tensiivistä pelaaminen voi olla. Oman pelaamisen useuden sijaan meidän olisi 

ehkä tullut selvittää vastaajan oma peliharrastuneisuus useamman kysymyksen 

avulla. Laadukkaammalla suunnittelutyöllä olisimme pystyneet ristiintaulukoi-

maan oman pelaamisen harrastuneisuuden myös pedagogisten käyttötarkoitus-

ten yleisyyden ja rajoittavien tekijöiden kanssa.   

 

Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksemme otanta on suppea, ja siitä tulee käyttää pikemminkin sanaa 

näyte, koska se ei täytä kaikkia otannan vaatimuksia (Nummenmaa ym. 2014, 33). 

Tutkimuksemme näyte on kuitenkin hyvin heterogeeninen vastaajien iän, suku-

puolen, työkokemuksen ja oman pelaamisen useuden osalta. Tutkimuksemme 

tulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimuksien kanssa, joten johtopäätök-

sien tekeminen on mahdollista. Tämän tutkimuksen yleistettävyydessä on kui-

tenkin haasteita aineiston pienuuden vuoksi. Tutkimuksemme näytteessä on 

myös koko luokanopettajien populaatioon verrattuna sukupuolijakauman osalta 

merkittävää eroa, sillä verkkokyselymme vastaajista vain 33 % oli naisia, sekä 

kuudesta haastatellusta vain yksi oli nainen. Vuonna 2019 esi- ja luokanopetta-

jina toimineista 78,7 % oli naisia (Opetushallitus 2020, 20). 

Tutkimuksemme verkkokyselyn vastaukset olivat pääosin huolellisesti laa-

dittuja, mutta avoimien kysymysten kohdalla vastauksien pituus ja pohdinta jäi-

vät odotettua vähäisimmiksi. Kyselyyn vastattiin keskellä opettajien kesälomaa, 

joten tämä on hyvä ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa. Avoimet kysymyk-

set kyselylomakkeessa eivät välttämättä aina motivoi jokaista vastaajaa. Tutki-

muksen haastatteluiden sisältö oli monipuolisesti aihepiiriä käsittelevää. Tutki-

musaineisto mahdollistaa kuvailun luokanopettajien digitaalisten pelien opetus-

käytöstä. 
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Tämän tutkimuksen kriittisestä arvioinnista näkyy tutkijan triangulaatio, 

joka muodostuu kahdesta tutkijasta, jotka analysoivat aineiston. Tällöin eri nä-

kökulmien avulla ennaltaehkäistään yksittäisen tutkijan omien näkemysten vai-

kutusta tutkimustuloksiin. Monimenetelmällisen tutkimuksen mukanaan tuoma 

metodinen triangulaatio toteutuu tutkimuksessamme käytettävien monien me-

netelmien avulla, jolloin tutkimuskohteesta saadaan luotua perusteellisempi ku-

vaus.  

Tutkimustamme tehdessä lievänä esteenä koimme myös koronan tuomat 

haasteet, joista koitui vaikeuksia päästessä uuden ja merkittävän kirjallisuuden 

pariin. Yliopistojen kirjastot olivat monesti kiinni, kun olisimme niiden palveluja 

tarvinneet. Tästä syystä lähteet ovat pääosin helposti saatuja elektronisia lähteitä.  

 

Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksessamme tutkittiin digitaalisten pelien opetuskäyttöä luokanopetta-

jan näkökulmasta. Jatkotutkimuksena olisi kuitenkin mielenkiintoista selvittää 

digitaalisten pelien avulla oppimista oppilaan näkökulmasta. Olisi erittäin mie-

lenkiintoista saada tarkempaa tutkimustietoa digitaalisten pelien hyödyntämi-

sen avulla saavutetuista muutoksista oppilaan oppimistuloksissa. Lisäksi harkin-

nan arvoista olisi tutkia oppilaan ja opettajan näkökulmasta mistä hyvä digitaa-

linen opetuskäyttöön soveltuva peli rakentuu. 

Tutkimuksen haastatteluaineistossa nousi myös vahvasti esille digitaalisten 

pelien pelillistäminen koulun arjessa. Tätä asiaa olisi hyvä tutkia lisää, sillä oppi-

laat ovat monesti hyvin kiinnostuneita digitaalisista peleistä sekä yleisesti myös 

monista peleistä ja pelaamisesta, joten digitaalisen pelin pelillistäminen opetuk-

seen voisi olla hyvin moniulotteinen prosessi, joka mahdollistaisi hyvin laajan 

oppilaita motivoivan oppimiskokonaisuuden toteuttamisen. 

Tutkimuksen myötä nousi myös huoli suomalaisten koulujen ja kuntien vä-

lisestä tasa-arvon toteutumisesta digitaalisuuden saralla. Mielenkiintoista olisi 

tutkia miten erilaisilla resursseilla eri kouluissa voidaan hyödyntää digitaalisia 

pelejä yhtenä opetusmenetelmänä. 
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 Mielestämme kiinnostavin aihe jatkotutkimukselle olisi selvittää luokan-

opettajakoulutusten roolia digitaalisten pelien opetuskäyttöön perehdyttämi-

sessä. Päädyimme tähän siksi, että koulutuksen aikana emme saaneet juurikaan 

mitään opastusta aihepiiriin liittyen, vaikka aihepiiri on hyvin ajankohtainen.  
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Liite 2. Teemahaastattelun runko 

 

 

Teemahaastattelun runko: 

 

Digitaalisten pelien käyttö opetuksessa 

Digitaalisten pelien käyttöä rajoittavat tekijät 

Oman peliharrastuneisuus  
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Liite 3. Ristiintaulukoinnin luotettavuustestaukset 

 

TAULUKKO 9. Mann-Whitneyn U-testi luokanopettajien oman pelaamisen 

useuden yhteys digitaalisten pelien käytön määrään opetuksessa 
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Liite 4. Esimerkki teorialähtöisen aineistoanalyysin ensimmäisestä vaiheesta 

 

Esimerkki haastatteluaineiston luokittelun ensimmäisestä vaiheesta, jossa aineistoa luo-

kiteltiin värikoodauksen avulla jatkokäsittelyä varten. 

 

 

1. Digitaalisten pelien opetuskäytön pedagogiset tekijät 

2. Digitaalisten pelien opetuskäyttöä rajoittavia tekijöitä 

3. Missä oppiaineissa digitaalisia pelejä hyödynnetään 

4. Mihin oppiaineisiin digitaalisia pelejä tarvittaisiin lisää 

5. Mistä luokanopettajat saavat tietoa opetuksessa hyödynnettävistä digitaalisista pe-

leistä 

6. Digitaaliset pelit, joita luokanopettajat hyödyntävät työssään 

 

 

Opettaja 3 

 

No kahoottia varmaan käytän kaikista eniten. Sil on tosi kätevä kerrata kaikkia läksykap-

paleita, vaikka siltä... se aika nopeasti pystyy tekemään sinne ne kysymykset siitä mitä 

haluaa kysellä ja... Tota yleensä joku 5 tai 6 kysymystä ja sitten siellä tunnin alussa pela-

taan semmoinen. Sitten voi jutella niistä asioista mitä niissä on sitten kysytty ja... Sitten 

on ollut näitä...Ville oli kanssa käytössä matikan puitteissa ainakin ja sitten se näppistai-

turi, lisenssi oli kunnossa, oli hankittu sinne...  

 

Opettaja 4 

Meillä oli äidinkieleen mahdollisuus käyttää tuota tai äidinkielessä käytettiin kanssa Vil-

leä ja...Tosiaan se kahuutti on ollut sekä sitten niinku tunnin asioiden kertaamiseen, että 

sitten tuota myöskin läksyn kertaamisen käytössä ja... Sitten meillä oli viime vuonna sem-

moinen, semmoinen tota matikan kirja kuin dragon box ja siinä oli tuota sitten niin 

kun...Siinä taisi olla itse asiassa 3, ei kun neljäkin, jopa sitten noita ipadin sovelluksia 

mitä sitten, missä oli niinku että yksi oli tämmöinen missä drillattiin 10 järjestelmää 

 



89 
 

 

Liite 5. Esimerkki teorialähtöisen ainestoanalyysin toisesta vaiheesta 

 

 

Esimerkki haastatteluaineiston teorialähtöisen aineistoanalyysin toisesta vai-

heesta, liittyen digitaalisten pelien pedagogisien käyttötarkoitusten luokitteluun. 

 

Vähäiset digitaaliset pelit mitä silloin käytettiin vuosituhannen vaihteessa ja vä-

hän ennenkin niin ne oli hyvin yksinkertaisia ja ja tota nimenomaan tämmöisten 

drillaamista tukevia ja jonkun verran siihen on ehkä jämähtänyt kiinni, että sekä 

sitä käyttää enemmän kertaamiseen ja tällaisen niinku yksilö... Tällaiseen niinku 

drillaamiseen. (OPE 2) 

--> Opitun kertaaminen 

 

Kertaaminen tai preppaaminen tai sellainen tietty drillaaminen niin sanotusti, 

niin toki sellaistakin puolta, mutta näkisin että se olisi ainakin niinku sellainen 

yksi iso tekijä että miksi käyttää niinku digitaalisia pelejä. (OPE 1) 

--> Opitun kertaaminen 

 

No kahoottia varmaan käytän kaikista eniten. Sil on tosi kätevä kerrata kaikkia 

läksykappaleita. (OPE 3) 

--> Opitun kertaaminen 

 

Kahuutti on ollut sekä sitten niinku tunnin asioiden kertaamiseen, että sitten 

tuota myöskin läksyn kertaamisen käytössä. (OPE 4) 

--> Opitun kertaaminen 
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Liite 6. Teorialähtöisen aineistoanalyysin vaiheet verkkokyselyn avoimista 

vastauksista 

 

 


