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Tämä tutkimus tarkastelee pelillistämisen hyödyntämismahdollisuuksia työntekijöi-
den itseohjautuvuuden tukemiseksi asiantuntijatyössä. Tarve itseohjautuvuudelle ja 
sen taustalla vallitsevien motivaatiotekijöiden herättelemiselle on kasvanut asian-
tuntijatyön muuttuessa entistä enemmän mekaanisten suoritteiden toteuttamisesta 
kohti luovaa tietotyönomaista tehtävänkuvaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 
ymmärtää mistä itseohjautuvuus asiantuntijatyössä muodostuu ja miten siihen kye-
tään vaikuttamaan pelillistämisellä. Itseohjautuvuuden osalta tutkimuksessa turvau-
duttiin itseohjautuvuusteoriaan, joka on saanut kannatusta pelillistämistutkimuksen 
piirissä.  
 
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin haastatteluin 
suomalaisen myynnin sekä talous- ja henkilöstöhallinnan asiantuntija- ja ulkoista-
mispalveluita tarjoavan yrityksen asiantuntijatason henkilöstöä. Tutkimuksen tulok-
set vaikuttavat tukevan hyvin pitkälti niin itseohjautuvuuteen, kuin pelillistämiseenkin 
liittyvää aiempaa empiiristä tutkimusta. Tässä tutkimustapauksessa asiantuntijatyön 
itseohjautuvuus muodostuu itseohjautuvuusteorian mukaisten psykologisten perus-
tarpeiden täyttymisen myötä. Empiirisen aineiston perusteella luottamus on keskei-
nen kaikkiin psykologisiin perustarpeisiin vaikuttava tekijä.  
 
Pelillistämisen ja psykologisten perustarpeiden yhdistävä tutkimus tarkastelee läh-
tökohtaisesti pelillistämisen vaikutuksia kaikkiin psykologisiin perustarpeisiin. Tässä 
tutkimuksessa pelillistämistä tarkastellaan yhtenä sosiaaliseen kontekstiin vaikutta-
vana tekijänä, jonka myötä pelillistämisen ei yksinään olisi tarvetta pyrkiä täyttä-
mään kaikkia loppukäyttäjien psykologisia perustarpeita, vaan se tapahtuisi pelillis-
tämisen ja sosiaalisen kontekstin yhteisvaikutuksena. Tällöin pelillistämistä voidaan 
hyödyntää esimerkiksi kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tarpeiden täyttämiseksi, 
jotka nousivat tässä tutkielmassa soveltuviksi pelillistämisen kohteiksi. Tämän tutki-
muksen mukaan pelillistämistä olisi syytä harkita hyödynnettäväksi ajallisesti rajat-
tuina sosiaalisen kontekstin ja psykologiset perustarpeet huomioivina rupeamina, 
joiden käyttäytymiseen liittyvät lopulliset tavoitteet sijaitsevat tosielämässä. Tällä lä-
hestymistavalla kyettäisiin myös lieventämään pelillistämisen ja asiantuntijatyön yh-
teensopivuudesta esitettyjä huolia, jotka nousivat tämänkin tutkimuksen aineistossa 
esille. 
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This study focuses on the possibilities of gamification in supporting self-determina-
tion of knowledge workers. The need for self-determination arises from the changing 
nature of work. The objective of this study was to understand what constitutes self-
determination in knowledge work and how it may be affected by the means of gam-
ification. In this study, self-determination is defined based on the self-determination 
theory, as it has been seen as a suitable framework for gamification research.  
 
This study was carried out as a qualitative study, in which the research material was 
gathered by interviewing the employees of a company providing services related to 
HR, sales and business administration. The results of this study are in line with pre-
vious empirical research of the fields of self-determination and gamification. Accord-
ing to this study self-determination is a consequence of filling the basic psychologi-
cal needs that are presented in the self-determination theory. This study brings for-
ward trust as an essential factor in fulfilling the basic psychological needs and there-
fore affecting the self-determination of employees. 
 
Previous research combining motivation and gamification has focused on how gam-
ification affects all the basic psychological needs, as satisfying these needs has 
been seen as the objective of gamification. However, in this study gamification is 
seen as one component affecting the social context. This leads to conclusion that 
gamification does not necessarily need to fulfil every basic psychological need on 
its own. Considered this way the basic needs would be fulfilled by the combination 
of social context and gamification. This way gamification could be used to support 
the needs for competence and the need for relatedness that were identified in this 
study as suitable targets for gamification. According to this study gamification should 
be considered as project-like ventures limited in time, instead of continuous use. 
Social context and the basic psychological needs should also be taken into account 
as well as the fact that the end results of gamification should lie in the real life. This 
kind of approach could mitigate the doubts concerning the compatibility of gamifica-
tion and knowledge work that were presented in the study.
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1 JOHDANTO 

 

Työelämän asettamat vaatimukset työntekijälle ovat muuttuneet. Sen sijaan, että 

työntekijöiden odotettaisiin vain suorittavan annetut tehtävät, heidän odotetaan 

osallistuvan monimutkaisiin ongelmanratkaisuihin, joissa pyritään kehittämään mul-

listavia ideoita ja innovaatioita (Kumar & Raghavendran 2015, 3). Tämänkaltaisten 

tehtävien parissa työskentelevät tietotyöläiset ovat nopeimmin kasvava työnteki-

jäsegmentti teollistuneissa maissa, josta johtuen tämä tietotyöläisten alati kasvava 

osuus organisaatioiden arvonluonnista on muodostunut yhdeksi organisaatioiden ja 

niiden johtamisen suurimmaksi haasteeksi (Frost et al. 2010). Asiantuntija- tai tieto-

työtä tekevät ovat tekemisissä palveluiden ja tietoperustaisen työn kanssa, johon 

liittyy asiantuntijatiedon hyödyntäminen epävarmuuksien hallitsemiseksi. Päätök-

senteon autonomia, itseohjautuvuus sekä sisäsyntyinen motivoituminen ovat asian-

tuntijatyötä kuvastavia piirteitä. (Evetts 2003)  

 

Druckerin (1999, 84) mukaan manuaalityöntekijästä poiketen tietotyöntekijän toi-

menkuva edellyttää tekijältä vastuun ottamista omasta työstään ja sen tuloksista, 

jonka puolestaan nähdään edellyttävän itsensä johtamista, autonomisuutta sekä jat-

kuvaa itsensä kehittämistä. Työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista pidetään 

olennaisina ajureina tietotyön tuloksellisuuden kannalta (Kumar & Raghavendran 

2015, 3). Frost et al. (2010) mukaan tietotyö perustuukin pitkälti omaehtoiseen ja 

toimijasta itsestään kumpuavaan panostukseen, jonka vuoksi organisaatiorakentei-

den ja toiminnan tulisi ensisijaisesti vastata tietotyön motivationaalisiin vaatimuksiin. 

Niissä korostuu dominoivien mekanismien sijaan integroivat mekanismit, jotka mah-

dollistavat sisäisen motivaation syntymisen ja vaalivat yhteisöön perustuvaa yhteis-

työtä (Frost et al. 2010).  

 

Tämän tutkielman kohdeorganisaatiossa ohjelmistorobotiikka korvaa tulevaisuu-

dessa asiantuntijatehtäviin liittyviä mekaanisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi kir-

janpitoon liittyvää lukujen hallintaa. Tämä muuttaa asiantuntijatehtävien luonnetta 

suoriteperusteisesta työskentelystä lähemmäs tietotyöläisen tehtävänkuvaa, jossa 

mekaanisten suoritteiden sijaan painopiste on luovuudessa ja tiedon 
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analysoinnissa. Tämänkaltaisen muutoksen on nähty edellyttävän työntekijöiltä en-

nen kaikkea itseohjautuvuutta. Tähän työtehtävien luonteen muutokseen sekä itse-

ohjautuvuuden vaatimukseen liittyen kohdeyrityksessä on suunniteltu pelillistämis-

ratkaisujen hyödyntämistä osana työntekijöiden motivoitumista ja itseohjautuvuu-

teen kannustamista. Käsillä oleva pro gradu- tutkielma keskittyy tarkastelemaan pe-

lillistämisen hyödyntämismahdollisuuksia työntekijöiden motivoimiseksi sekä itse-

ohjautuvuuden tukemiseksi kohdeorganisaation asiantuntijatyössä. 

 

Deterdingin (2012) mukaan videopelien merkittävä voima ja houkutuskyky saada 

ihmiset uppoutumaan lukemattomiksi tunneiksi pelien äärelle, on oltava valjastetta-

vissa myös muihin tarkoituksiin. Tämä yhdistettynä seikkaan, jonka mukaan kaik-

kien organisaatioiden on motivoitava ja sitoutettava sidosryhmiään, on nostanut pe-

lillistämisen yhdeksi keinoksi motivaation ja sitoutumisen kehittämisessä. Pelillistä-

minen on tähän tarkoitukseen luotu lähestymistapa, jossa hyödynnetään peleille 

ominaisia piirteitä motivoivien ja sitouttavien kokemusten luomiseksi ja käyttäytymi-

sen muuttamiseksi ei-pelillisessä kontekstissa. (Robson et al. 2015a, 418.) 

 

Pelillistämisessä hyödynnetään tiettyjen toimintaan liittyvien tavoitteiden saavutta-

miseksi sen kaltaisia peleille ominaisia elementtejä, kuten pelimäisyys, pelimäinen 

vuorovaikutus ja pelimäinen rakenne (Deterding et al. 2011). Pelillistäminen yhdis-

tetään tavanomaisesti opetukseen, terveydenhuoltoon ja markkinointiin, joissa sen 

on todettu olevan tehokas väline asiakkaiden sitouttamiseksi (Perryer et al. 2016; 

Seaborn & Fels 2015). Pelillistämistä on hyödynnetty myös liiketoiminnassa ja esi-

merkiksi kirjastoissa (Brigham 2015, 477).  

 

Seaborn & Fels (2015) mukaan pelillistäminen on alati kehittyvät lähestymistapa, 

jolla pyritään rohkaisemaan loppukäyttäjää muuttamaan käyttäytymistään toivot-

tuun suuntaan kasvattamalla käyttäjän motivaatiota, sitoutumista ja viihtyisyyttä ei-

pelillisessä tietokoneavusteisissa ympäristöissä. Yleensä toivottu käyttäytymisen 

suunta liittyy kasvavaan osallistumiseen, suorituksen parantamiseen tai yhteisten 

toimintamallien mukaiseen käyttäytymiseen. Alustavien empiiristen tutkimusten mu-

kaan pelillistämisellä on mahdollisuus vahvistaa työntekijöiden motivaatiota tietyissä 

konteksteissa. (Seaborn & Fels 2015; Perryer et al. 2016.) Pelillistämisellä on 
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todettu olevan positiivinen vaikutus myös oppimiseen (Buckley & Doyle 2016). Val-

taosa pelillistämisen empiirisestä tutkimuksesta osoittaakin vähintäänkin osittain po-

sitiivisia tuloksia (Hamari et al. 2014). 

 

Pelillistämisen tutkimuksessa sen suosion taustoittamisessa viitataan usein Gartne-

rin (2011 & 2012) laatimiin arvioihin pelillistämisen tulevaisuudesta (esim. Liu et al. 

2017; Robson et al. 2015a; Dale 2014), joiden mukaan yli 70%:lla Forbesin Global 

2000 yrityksestä olisi käytössään vähintään yksi pelillistetty sovellus vuoteen 2014 

mennessä (Gartner 2011) ja että samaan aikaan mennessä 80 % näistä pelillistä-

misen sovellutuksista epäonnistuisi liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttami-

sessa, pääosin kehnosta suunnittelusta johtuen (Gartner 2012).  Huolimatta Gart-

nerin ennusteista sekä useista epäonnistumisista, pelillistetyt sovellukset nähdään 

potentiaalisina ja pelillistämisen arvioidaan kasvavan maailmanlaajuisesti 5,5 mil-

jardin dollarin liiketoiminnaksi vuoteen 2018 mennessä (Karimi & Nickpayam 2017, 

34). Liu et al. (2017) esittämän arvion mukaan pelillistämiseen liittyvien markkinoi-

den kasvu olisi jopa 48 % vuoteen 2019 mennessä, yritysten pelillistämisratkaisujen 

muodostaessa suurimman markkinaosuuden. 

 

On esitetty arvioita siitä, että pelillistäminen liittyy tulevaisuudessa kiinteäksi osaksi 

lähes kaikkea työn tekemistä ja että se sanelisi tulevaisuudessa sen, miten työ mää-

ritellään (Burke & Hiltbrandt 2011). Yhdeksi perusteluksi pelillistämisen suosiolle ja 

siihen liittyville odotuksille on se, että Y-sukupolvi, joka on kasvanut digitaalisten 

pelien ja laitteiden kanssa, muodostaa tulevaisuudessa valtaosan työikäisestä vä-

estöstä (Perryer et al. 2016; Burke & Hiltbrand 2011). 

 

1.1 Aiempaa tutkimusta aihepiiristä 

 

Pelillistämistutkimuksessa keskitytään pelillistämisen ja motivaation yhdistävään 

tutkimukseen, erityisesti itseohjautuvuusteorian näkökulmasta. Motivaation osalta 

valotetaan sisäisen ja ulkoisen motivaation välistä eroa, joka on vaikuttanut pelilis-

tämisen motivoivia vaikutuksia tarkasteleviin tutkimuksiin. Mainittu sisäisen ja ulkoi-

sen motivaation kaksijakoisuus juontaa juurensa siitä, että ulkoisilla palkkioilla, joi-

hin pelillistäminenkin viime kädessä nojaa, on todettu olevan haitallisia vaikutuksia 
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sisäiselle motivaatiolle (Deci et al. 1999). Tämä on todennäköisesti johtanut siihen, 

että pelillistämistutkimus on rajannut ulkoisen motivaation käsitetasolla pois tarkas-

telusta, eikä näin ollen käsitä hyvin sisäistetyn ulkoisen motivaation ja sisäisen mo-

tivaation muodostamaa toiminnalle edullista yhteisvaikutusta.  

 

Hayamizun (1997) mukaan ulkoisten palkkioiden ja sisäisen motivaation välisestä 

negatiivisesta yhteydestä johtuen on sisäinen ja ulkoinen motivaatio pitkään nähty 

vastakkaisina käsitteinä. Ulkoisten palkkioiden sisäistä motivaatiota heikentävä vai-

kutus juontaa tehtyjen tutkimusten mukaan juurensa siitä, että työntekijä kokee au-

tonomiansa ja itsemääräämisoikeutensa vaarantuneeksi, kun yhtälöön liitetään ul-

koinen motivaattori (Hayamizu 1997, 98-99). Tämä ilmiö tunnetaan niin kutsuttuna 

”crowding out” – efektinä (Osterloh & Frey 2000). 

 

Motivaation puhtaan kaksijakoisuuden sijaan se voidaan nähdä laajempana moti-

vaatioiden kirjona, jossa kulloinkin toimintaan vaikuttavat sisäinen ja ulkoinen moti-

vaatio muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden, sen sijaan että ne olisivat toi-

sensa poissulkevia tai vastakkaisia käsitteitä. (Usher et al. 2012; Hayamizu 1997.)  

Joidenkin tutkimusten mukaan ulkoisten kannustimien on todettu jopa vahvistavan 

sisäistä motivaatiota (Hayamizu 1997, 99).  

 

Hamari et al. (2014, 330) toteavat pelillistämisen olevan akateemisena tutkimusai-

heena vielä kohtalaisen tuore, minkä vuoksi teoreettisia viitekehyksiä ja yhteneviä 

diskursseja sekä käsitteitä on vielä vähän. Koska pelillistämisellä tavoitellaan käyt-

täjän motivaation vahvistamista ja käyttäytymisen muutosta, on tutkimuksissa esi-

tetty yhteneviä mielipiteitä taustateorioiden muodostamista psykologian teorioista, 

kuten motivaatioteoriasta ja siihen liittyvistä käsitteistä (Seaborn & Fels 2015). 

Mekler et al. (2017, 525) mukaan pelillistämisen vaikuttavuutta on viime vuosina 

tutkittu kohtalaisen ahkerasti, mutta vasta äskettäin on alettu empiirisesti tutkia nii-

den taustalla olevia motivoitumiseen liittyviä mekanismeja. 

 

Seaborn & Fels (2015, 29) mukaan rajallisesta tutkimuksesta huolimatta pelillistä-

misen ja motivaation yhdistävän tutkimuksen piirissä on muodostunut alustava kon-

sensus siitä, että sisäisen ja ulkoisen motivaation käsitteiden ohella laajempi 
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itseohjautuvuusteoria muodostaa tarkoituksenmukaisen teoreettisen viitekehyksen 

pelillistämisen ja motivaation yhdistävälle tutkimukselle. Sailer et al. (2017, 364) mu-

kaan tätä valintaa perustelee itseohjautuvuusteorian sisältämä laaja kirjo eri moti-

voitumiseen liittyviä mekanismeja, jotka ovat osin päällekkäisiä usean muun näkö-

kulman kanssa.  

 

Pelillistämisen pääasiallisena tavoitteena pidetään yleisesti loppukäyttäjän sisäisen 

motivaation kasvattamista (Hamari & Koivisto 2015; Cardador et al. 2017; Mekler 

2015; Ruhi 2015), joka vaikuttaa ohjanneen merkittävästi myös aihepiiristä tehtyä 

tutkimusta. Sisäisen motivaation korostaminen aihepiirin tutkimuksessa johtunee 

pelien luontaisesta ominaisuudesta herättää ja ylläpitää sisäistä motivaatiota (esim. 

Habgood & Ainsworth 2011; Przybylski et al. 2010). Vallitsevasta käsityksestä poi-

keten Brgham (2015) esittää, että pelillistämisellä pitäisi pyrkiä sisäisen motivaation 

kasvattamisen lisäksi myös ulkoisen motivaation kehittämiseen. Myös Hamari & 

Koivisto (2015, 421) näkevät asian hieman laajemmin ja esittävät, että ulkoinen ja 

sisäinen motivaatio voivat toimia toistensa tukena ja toimia samanaikaisesti käyt-

täytymisen ajureina. 

 

Pelillistämisen ja motivaation yhdistävässä tutkimuksessa on pääasiassa nojau-

duttu itseohjautuvuusteoriaan, joka tarkastelee motivaatiota puhtaasti ulkoiseen ja 

sisäiseen motivaatioon jakautumisen sijasta monimuotoisempana käsitteenä (De-

terding 2015; Seaborn & Fels 2015). Esimerkiksi Kim & Ahn (2017), Mekler et al. 

(2017) sekä Sailer et al. (2017, 2014) hyödynsivät tutkimuksissaan itseohjautuvuus-

teoriaa, mutta ohjasivat tutkimuskysymysten asetteluillaan tarkastelun pelillistämi-

seen ja siihen liittyvien tekijöiden vaikutuksiin sisäiseen motivaatioon. Mainituissa 

tutkimuksissa sisäisen motivaation kasvua on tutkittu psykologisten perustarpeiden 

täyttymisen seurauksena ja tutkimusten mukaan psykologisten perustarpeiden tyy-

dyttyminen johtaa sisäisen motivaation kasvuun. Tämä on kuitenkin osittain har-

haanjohtavasti ilmaistu, sillä itseohjautuvuusteorian lukeutuvien psykologisten pe-

rustarpeiden (kts. kpl 3.2.1) täyttymisen on todettu johtavan autonomisen motivaa-

tion kasvuun, johon sisäisen motivaation lisäksi lukeutuu hyvin sisäistetty ulkoinen 

motivaatio (Van den Broeck et al. 2010, 995-996) Kaikkien psykologisten perustar-

peiden täyttyminen on siten tärkeää ulkoisen sääntelyn sisäistämisprosessille (Deci 



6 
 

& Ryan 2002, 17-18), kun taas sisäiselle motivaatiolle keskeisiä psykologisia perus-

tarpeita ovat autonomian ja kyvykkyyden tarve (Niemiec et. al. 2009, 133-134).  

 

Edellä mainituissa itseohjautuvuusteoriaa ja psykologisia perustarpeita hyödyntä-

vissä tutkimuksissa ei ole eksplisiittisesti nostettu esille pelillistämisen vaikutuksia 

autonomiseen motivaatioon. Tästä huolimatta psykologisten perustarpeiden täytty-

mistä tutkivissa itseohjautuvuusteoriaan perustuvissa tutkimusasetelmissa on 

edellä esitetyn tavoin tarkasteltu ainakin jossain määrin autonomista motivaatiota, 

vaikka käsitteellisiä epätarkkuuksia saattaakin ilmetä. Seaborn & Fels (2015, 20) 

toteavat, että pelillistämistutkimuksen piirissä ilmenevä vaihtelu käytetyistä käsit-

teistä ja konsepteista viittaa puutteelliseen ymmärrykseen Ryanin & Decin motivaa-

tioteoriasta. Tämä voi mahdollisesti olla yksi syy käsitteellisten ristiriitojen ja peleille 

ominaisten sisäistä motivaatiota ruokkivien piirteiden lisäksi siihen, että tutkimukset 

kohdistuvat nimenomaan sisäiseen motivaatioon, autonomisen motivaation kustan-

nuksella.  

 

Nykytutkimuksen valossa pelillistämistä pidetään hyvin kontekstisidonnaisena (Sai-

ler et al. 2017; Seaborn & Fels 2015; Hamari et al. 2014). Jossain tietyssä konteks-

tissa onnistunut pelillistäminen ei siis ole tae sille, että se on sellaisenaan jalkautet-

tavissa toisenlaiseen ympäristöön. Kontekstiin liittyy toimintaympäristön lisäksi kes-

keisesti pelillistämisen ”kohteena” olevat henkilöt ja heihin liittyvät psykologiset teki-

jät (Dale 2014). Seaborn & Fels (2015, 20) mukaan jollekulle tietty palkinto voi olla 

jollekin ulkoinen motivaattori, toiselle sisäinen motivaattori ja tietyllä hetkellä se voi 

olla jollekin molempia. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Pelillistämisen tutkimuksen piirissä on peräänkuulutettu pitkittäissuuntaista pitkän 

aikajänteen vaikuttavuustarkastelua, jolla pelillistämisen toimivuus ja vaikutukset 

kyetään todentamaan (esim. Seaborn & Fels 2015). Tämän tutkielman aikapuitteet 

eivät kuitenkaan mahdollista tällaista tarkastelua, vaan tässä pyritään poikkileikkaa-

valla tutkimuksella muodostamaan ymmärrys siitä, miten pelillistäminen ja sen mo-

tivationaaliset vaikutukset näyttäytyvät asiantuntijatyön yhteydessä.  
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Koska pelillistämisen ja motivaation yhdistävä tutkimus on kysymyksenasetteluil-

taan keskittynyt pääasiassa sisäiseen motivaatioon, on autonomisen motivaation 

kokonaisuus ja sen mahdolliset vaikutukset itseohjautuvuuteen ainakin osittain si-

vuutettu. Muodostunut tutkimusaukko perustelee käsillä olevan pro gradu- tutkiel-

man tarvetta. Pelillistämistä pidetään esitetyllä tavalla nykytutkimuksen valossa 

myös hyvin kontekstisidonnaisena. Tällä voidaan perustella yksittäiseen organisaa-

tioon kohdistuvaa tutkimusta, joka voi osaltaan parantaa pelillistämishankkeen on-

nistumisen mahdollisuuksia ja lisätä yksittäisen tutkimustapauksen kautta empiiristä 

tutkimustietoa aiheesta.  

 

Tämän tutkimustyön avulla on tarkoitus kuvata pelillistämisen ja itseohjautuvuusteo-

rian mukaisen itseohjautuvuuden välistä yhteyttä. Tavoitteena on ymmärtää, miten 

pelillistämisellä voidaan kannustaa työntekijöitä itseohjautuvuuteen työtehtävis-

sään.  

 

Tutkimusta ohjaava päätutkimuskysymys kuuluu: 

- Miten itseohjautuvuutta voidaan tukea pelillistämisen avulla asiantunti-

jatyössä? 

 

Päätutkimuskysymystä taustoittavia alatutkimuskysymyksiä ovat: 

- Mitä on pelillistäminen? 

- Mistä itseohjautuvuus muodostuu kohdeorganisaation asiantuntija-

työssä? 

 

Tutkimus kohdistetaan toimihenkilötasolle, joka kuvastaa asiantuntijatyötä kohdeor-

ganisaatiossa. Itseohjautuvuusteoriaan lukeutuva amotivaatio, eli motivaation puute 

rajautuu tutkimusalueen ulkopuolelle, koska täysin vailla motivaatiota olevien työn-

tekijöiden motivaation kehittämistä ei voitane pitää kovinkaan mielekkäänä tai tar-

koituksenmukaisena.  

 

1.3 Keskeiset käsitteet 
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Itseohjautuvuusteorian mukainen itseohjautuvuus (self-determination) on yhdis-

tettävissä ihmisen autonomiaan, jolloin itseohjautuvuus viittaa sellaiseen toimin-

taan, johon liittyvä säätely on lähtöisin yksilöstä itsestään (Ryan & Deci 2006; 2009). 

Tämän viitekehyksen mukainen määritelmä ei rajaa pois käyttäytymistä sääteleviä 

ulkoisia vaikuttimia, jonka seurauksena ihminen voi olla itseohjautuva myös toimi-

essaan ulkoisten vaatimusten mukaisesti, kunhan tämä on suostuvainen ja hyväk-

syy nämä ulkoiset vaatimukset ja niiden taustalla vaikuttavan säätelyn (Ryan & Deci 

2006, 1560). Itseohjautuvuus on itseohjautuvuusteorian mukaisesti seurausta teo-

rian mukaisten psykologisten perustarpeiden tyydyttymisestä (Van den Broeck et al. 

2010). 

 

Pelillistäminen viittaa yleisimmin hyödynnetyn määritelmän mukaan pelimäisten 

elementtien hyödyntämiseen ei- pelillisessä kontekstissa (Deterding et al. 2011). 

Sen tavoitteena pidetään yleisesti loppukäyttäjien motivoimista, sitouttamista ja käy-

töksen muuttamista toivottuun suuntaan (Robson et al. 2015a). 

 

Psykologiset perustarpeet viittaavat tässä itseohjautuvuusteoriassa esitettyihin 

kolmeen universaaliin ihmisen psykologiseen perustarpeeseen, eli autonomian, ky-

vykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tarpeisiin. Näiden tarpeiden täyttyminen on vält-

tämätöntä ihmisen psykologiselle kasvulle, uusien asioiden sisäistämiselle, yleiselle 

hyvinvoinnille sekä optimaaliselle motivaatiolle ja sitä seuraavalle optimaaliselle toi-

minnalle. (Van den Broeck et al. 2016, 1195-1196.) 

 

Sisäistäminen viittaa prosessiin, jossa yksilö muuntaa ulkoista toimintaansa vai-

kuttavaa säätelyä sisäiseksi. Kun tämä prosessi toimii optimaalisesti, integroituu 

tämä alun perin ulkoinen säätely yksilön tunteeseen itsestään, jolloin siitä tulee yk-

silöstä itsestään kumpuavaa toiminnan säätelyä ja siten se näkyy itseohjautuvam-

pana toimintana. (Deci et al. 1994, 120.) 

 

Sisäinen motivaatio viittaa toimintaan, jota ihminen toteuttaa puhtaasti jonkin akti-

viteetin tuottaman sisäisen nautinnon ja tyydytyksen vuoksi (Ryan & Deci 2000b, 

56).   
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Ulkoinen motivaatio viittaa sellaiseen toimintaan, jota tehdään jonkin erillisen lop-

putuleman vuoksi. Tämä voi olla esimerkiksi ulkoinen palkkio suoritetusta tehtä-

västä. Tässä päämäärä motivoi toimintaan, ei tekeminen itsessään, kuten sisäisen 

motivaation kohdalla. (Niemiec et al. 2009, 137.) 

 

Kontrolloidulla motivaatiolla tarkoitetaan sellaista toimintaa, jota ohjaavaan sää-

telyyn liittyy kokemus paineesta ja pakosta. Itseohjautuvuusteoriassa kontrolloidun 

motivaation piiriin lukeutuvat heikosti sisäistetty tai sisäistämätön ulkoinen motivaa-

tio. (Vansteenkiste et al. 2006, 19.) 

 

Autonomiseen motivaatioon kuuluu kokemus vapaaehtoisuudesta ja valinnasta. 

Autonomiseen motivaatioon luetaan itseohjautuvuusteoriassa sisäinen motivaatio 

ja hyvin sisäistetty eli identifioitu ja integroitu ulkoinen motivaatio. (Vansteenkiste et 

al. 2006, 19.) 

 

1.4 Työn teoreettinen viitekehys 

 

Tämän pro gradu- tutkielman teoreettinen viitekehys (Kuva 1) pohjautuu pelillistä-

misen lisäksi motivaatiotutkimuksen teoriaan, keskittyen pelillistämistutkimuksen vii-

tekehyksen hahmottelussa konsensusta saavuttaneisiin sisäisen ja ulkoisen moti-

vaation käsitteisiin sekä Decin & Ryanin (2001) itseohjautuvuusteoriaan. Koska It-

seohjautuvuusteoriaan liittyvällä autonomialla ja sitä kuvastavalla autonomisella 

motivaatiolla on useita liittymäpintoja itseohjautuvuuteen, on tutkimuksen painopiste 

itseohjautuvuusteorian mukaisessa autonomisessa motivaatiossa, johon nojautuen 

itseohjautuvuus tässä tutkielmassa määritellään. Teoreettinen viitekehys pohjautuu 

itseohjautuvuusteoriaa kuvaavaan niin kutsuttuun itseohjautuvuuden jatkumoon 

(Ryan & Deci 2000a, 72), joka on esitetty kuvassa 3. Tämän tutkimuksen kannalta 

keskeisiä käsitteitä ovat pelillistämisen ja itseohjautuvuuden lisäksi itseohjautuvuus-

teorian mukaiset psykologiset perustarpeet, sisäinen ja ulkoinen motivaatio, auto-

nominen ja kontrolloitu motivaatio, sekä sisäistämisen käsite.  
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Kuva 1: Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

Kuvan 1 mukainen viitekehys mahdollistaa pelillistämisen vaikutusten tarkastelun 

psykologisten perustarpeiden näkökulmasta, jolloin pelillistämisen oletetaan vaikut-

tavan psykologisten perustarpeiden tyydyttymiseen ja siten johtavan itseohjautu-

vaan käyttäytymiseen, jossa sisäisen motivaation lisäksi toimintaa säätelee sisäis-

tämisen kautta omaksuttu ulkoinen motivaatio, joka voi olla esimerkiksi työyhteisöön 

ja työtehtäviin liittyvää säätelyä. Tämän tutkielman viitekehyksen puitteissa itseoh-

jautuvuus koostuu sisäisen motivaation lisäksi integroidusta ja identifioidusta sääte-

lystä, jotka muodostavat autonomisen motivaation kokonaisuuden, jonka nähdään 

johtavan sopeutuvampiin kognitiivisiin, affektiivisiin sekä käyttäytymiseen liittyviin 

lopputulemiin (Vallerand et al. 2008, 257). 

 

1.5 Tutkielman rakenne 

 

Tämä tutkielma koostuu johdannon lisäksi teoreettisesta osasta, joissa avataan 

kappaleittain tutkimuksen kannalta keskeinen teoria pelillistämisen ja itseohjautu-

vuuden osalta. Pelillistämistä tarkastelevassa kappaleessa 2 valotetaan pelillistämi-

sen käsitteellisen määrittelyn lisäksi sen tavoitteita, koostumusta sekä lähestymis-

tapoja. Kappale 3 keskittyy itseohjautuvuusteorian ja siten myös tämän tutkielman 

viitekehyksen mukaiseen itseohjautuvuuden näkökulmaan. Kappaleessa avataan 

alkuun itseohjautuvuuden taustalla vallitsevia motivaation muotoja ja mekanismeja, 
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sekä itseohjautuvuusteoriaa psykologisten perustarpeiden, sosiaalisen kontekstin 

vaikutusten sekä ulkoisen motivaation sisäistämisen osalta.  

 

Kappaleessa neljä tarkastellaan lähemmin aihepiiriin liittyvää empiiristä tutkimusta 

psykologisten perustarpeiden, sekä pelillistämisen ja psykologisten perustarpeiden 

yhdistävän tutkimuksen näkökulmasta. Tämän tutkielman viitekehyksen puitteissa 

psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen johtaa itseohjautuvaan toimintaan. 

Kappaleessa 5 kuvataan tutkimuksen menetelmällinen toteutus ja kappaleessa 6 

empiirisen tutkimuksen tulokset ja löydökset nostetaan esille ja keskustelutetaan 

teorian kanssa. Tutkimuksen johtopäätökset, vastaukset asetettuihin tutkimuskysy-

myksiin sekä yhteenveto esitetään kappaleessa 7. 
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2 PELILLISTÄMINEN  

 

Deterdingin (2015) mukaan videopelit ovat interaktiivisia järjestelmiä, jotka on tar-

koitushakuisesti rakennettu ruokkimaan motivaatiota ja nautintoa. Vasta viime vuo-

sina tutkijat ja ammatinharjoittajat ovat alkaneet kiinnostua yhdistämään näitä moti-

voivia ja nautinnollisia pelien ominaispiirteitä ei-pelillisissä konteksteissa. Tätä tren-

diä kutsutaan pelimäiseksi suunnitteluksi, tai pelillistämiseksi. (Deterding 2015, 

296.) 

 

Seaborn & Felsin (2015, 14) mukaan termillä pelillistäminen viitataan yleisesti inter-

aktiivisten järjestelmien niihin piirteisiin, joiden tarkoituksena on motivoida ja sitout-

taa loppukäyttäjiä pelielementtien ja -mekaniikoiden avulla. Tan & Hew (2016) mu-

kaan pelillistämisen perimmäisenä tarkoituksena onkin motivoida käyttäjiä suoritta-

maan tiettyjä aktiviteetteja. Dale (2014) toteaa pelillistämisessä olevan kyse ihmis-

käyttäytymisen ymmärtämisestä ja siihen vaikuttamisesta. Pelillistämisellä pyritään 

ottamaan pelien nautinnolliset puolet, kuten hauskuus, pelaaminen, ja haastavuus 

ja soveltamaan niitä tosielämän liiketoimintaprosesseihin (Dale 2014, 82). 

 

2.1 Pelillistämisen määrittely 

 

Pelillistämisen määritelmästä tai sen laajuudesta ei tutkimuskirjallisuudessa ole 

muodostettu vielä täyttä yhteisymmärrystä (Huotari& Hamari 2017; Kim & Werbach 

2016). Tästä johtuen pelillistämisen akateemisia, vertaisarvioituja määritelmiä on 

vasta vähän (Huotari & Hamari 2017, 23).  Deterding et al. (2011) esittämä määri-

telmä, jonka mukaan pelillistämisellä tarkoitetaan pelimäisten elementtien hyödyn-

tämistä ei-pelillisessä kontekstissa, on alan tutkimuksissa ja kirjallisuudessa laajim-

min hyödynnetty (Mora et al. 2017; Sardi et al. 2017). Deterding et al. mukainen 

määritelmä on omaksuttu keskeisiltä osiltaan samanmuotoisena useaan muuhun 

tutkimukseen ja alan kirjallisuuteen (esim. Robson et al. 2015a; Nicholson 2015).  

 

Hamarin (2015, 7) mukaan Deterding et al. mukainen määritelmä, vaikkakin yleisesti 

hyödynnetty, ei ole kovin täsmällinen, eikä se tuo selkeästi esille pelillistämisen tar-

koitusta tai tavoitteita. Huotari & Hamari (2017) määrittelevät pelillistämisen 
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prosessiksi, jossa palvelua parannetaan pelimäisten kokemuksien käyttömahdolli-

suuksilla, tarkoituksena tukea käyttäjän kokonaisarvontuottoa. Tämän mukainen 

määritelmä kohdistuu palvelusektorille ja korostaa käyttäjän näkökulmaa sekä pelil-

listämisen kokemuksellista puolta (Huotari & Hamari 2017, 25). 

 

Pelillistämiseen liittyviä käsitteitä pidetään Xu et al. (2017,246) mukaan jokseenkin 

epämääräisinä, jonka vuoksi ne edellyttävät selkeyttämistä. Seaborn & Fels (2015, 

18) toteavat, että pelillistäminen- termin epäjohdonmukainen käyttö heikentää yri-

tyksiä määritellä sitä, mutta samalla se paljastaa käsitteen monimuotoisuuden. Ylei-

simmät teemat, jotka viime vuosien määritelmistä nousevat esille, liittyvät Liu et al. 

(2017) mukaan siihen, että pelillistetyillä systeemeillä on oltava erityinen käyttäjän 

sitouttamiseen ja instrumentaaliseen tavoitteeseen liittyvä tarkoitus, joka saavute-

taan pelimäisten elementtien valikoimalla. Näistä määritelmistä kuitenkin puuttuu 

maininnat siitä, miten näitä elementtejä olisi syytä hyödyntää ja miten ne ovat vuo-

rovaikutuksessa toisiinsa ja saavat aikaan toivottuja tuloksia (Liu et al. 2017, 1013). 

 

Sen lisäksi, että pelillistämisen määritelmä ei ole spesifi ja siinä on määrittelijöistä 

riippuvia eroja, on pelillistämisen käsitteessä suhteessa muihin läheisiin käsitteisiin 

paljon sekaannusta. Esimerkiksi pelillistämistä ajallisesti edeltävät peleihin perus-

tuva oppiminen (game based learning) ja hyötypelit (serious games) voivat määri-

telmiensä mukaan sisältää pelimäisten elementtien hyödyntämistä ei- pelillisessä 

kontekstissa. Merkittävä ero kuitenkin on se, että nämä ovat täysiverisiä pelejä, kun 

taas pelillistämisessä on kyse ennemminkin tosielämän toiminnan päälle rakenne-

tusta pelimäisestä ympäristöstä tai sen jatkeesta. (Liu et al. 2017.)  

 

Pelillistämistä ei tulisi Ruhin (2015) mukaan sekoittaa myöskään peleihin, joiden 

pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa käyttäjälleen viihdearvoa. Hamari (2015) va-

lottaa tätä eroa tietojärjestelmien jaottelun näkökulmasta, jakaen ne tehokkuuteen 

pyrkiviin utilitaristisiin järjestelmiin ja sisäistä motivaatiota herättelemään pyrkiviin 

hedonistisiin järjestelmiin, joiden ensisijainen tarkoitus on nautinnon tuottaminen. 

Hän ei suoranaisesti lokeroi pelillistämistä kumpaankaan luokkaan, vaan luonnehtii 

pelillistämistä lopputulemaltaan utilitaristiseksi, mutta keinovalikoimaltaan hedonis-

tiseksi (Hamari 2015). Pelillistämistä ei Ruhin (2015, 7) mukaan pidä myöskään 
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yhdistää palkitsemisjärjestelmiin, jotka houkuttelevat ihmisiä tekemään suoritteita 

palkinnon toivossa, vaan pelillistämistä tulisi ennemmin tarkastella kokonaisvaltai-

sempana ilmiönä. 

 

2.2 Pelillistämisen päämäärät ja kohderyhmät  

 

Yleisimmin ilmaistu tavoite pelillistämisen hyödyntämisen taustalla on loppukäyttä-

jien käyttäytymisen muuttaminen, liittyipä muutos lisääntyneeseen osallisuuteen, 

parantuneeseen suoritukseen tai myötämielisyyteen. Nykyinen pelillistämisteorian 

tutkimus esittää, että sen keinoin voidaan päästä toivottuihin tuloksiin hyödyntä-

mällä käyttäjälähtöistä lähestymistapaa, keskittymällä loppukäyttäjän tarpeisiin ja 

haluihin vetoamalla tämän sisäisiin arvoihin. (Seaborn & Fels 2015, 28.) Herzig et 

al. (2015) mukaan pelillistämisen tavoite ihmisten motivoinnista ja sitouttamisesta 

ymmärretään usein käytännönharjoittajien toimesta pelkäksi ulkoisten palkkioiden 

lisäämiseksi ja helpoksi sekä edulliseksi keinoksi näiden jakamiseen. Vaikka nämä 

lähestymistavat toimivat joissain määrin, kohdistuu menestyksekäs ja kestävä so-

veltaminen sisäisen motivaation vaalimiseen (Herzig et al. 2015, 451). 

 

Ruhin (2015, 5) mukaan pelillistämisellä tavoitellaan työntekijöiden sitouttamista, 

tuottavuuden parantamista ja positiivisiin käyttäytymismalleihin kannustamista, 

jotka johtavat kokonaisuudessaan positiivisempiin liiketoiminnan tuloksiin. Dalen 

(2014) mukaan on tärkeää tunnistaa erilaiset persoonallisuustyypit sekä motivaati-

oon liittyvät herätteet kullekin ihmistyypille, koska kaikkia eivät motivoi samat asiat. 

Esimerkiksi Reidin (2012) mukaan hauskuus, eli viime kädessä sisäinen motivaatio 

on vallitseva syy sille, että ihmiset pelaavat videopelejä. Huomionarvoista kuitenkin 

on, että tiettyjen pelaajaryhmien kohdalla myös ulkoinen motivaatio on kohtalaisen 

yleinen peruste pelaamiselle (Reid 2012). 

 

Karimi & Nickpayamin (2017, 36) mukaan pelillistämisessä yhdistyy ulkoinen ja si-

säinen motivaatio, koska siinä hyödynnetään ulkoisia palkkioita, kuten tasoja, pis-

teitä ja arvomerkkejä ja toisaalta pyritään nostattamaan tunteita kyvykkyydestä, au-

tonomiasta ja yhteenkuuluvuudesta. Pelillistetyt sovellukset voivat herätellä sisäistä 

motivaatiota kasvattamalla käyttäjän tyytyväisyyttä jatkuvalla suorituksen ja 
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käyttäytymisen dokumentaatiolla ja sen visuaalisella esittämisellä ja tämän mahdol-

listamalla välittömällä palautteella (Karimi & Nickpayam 2017). 

 

Jokaiseen peliin liittyy säännöt, työkalut, mekaniikat ja pelaajat. Säännöt ja työkalut 

ovat spesifejä jokaiselle pelille, riippuen siitä, mitä pelillä tavoitellaan. Pelaajat ovat 

pelillistämisessä joko työntekijöitä tai sijaitsevat organisaatiorajojen ulkopuolella. 

Tästä syystä on kaksi eri pelillistämisen tyyppiä, eli yrityspelillistäminen (enterprise 

gamification) ja sosiaalinen pelillistäminen (social gamification). (Dale 2014, 82.) 

Yrityspelillistäminen liitetään työntekijöihin kohdistuvaan pelillistämiseen ja nähdään 

keinona päästä joihinkin lopputuloksiin, joten siinä arvostetaan esimerkiksi oppimi-

seen liittyviä tuloksia, sen sijaan että sillä olisi perinteisille yksilöpeleille tunnuksen-

omaista hedonistista arvoa (Ruhi 2015). Robson et al. (2015a) mukaan pelillistämi-

sen kohteena voivat olla esimerkiksi liiketoimintaprosessit tai niiden lopputuotteet.  

 

Robson et al. (2015b) mukaan pelillistäminen voi muuttaa käyttäytymistä, koska se 

pyrkii vaikuttamaan ihmisen motivationaalisiin ajureihin kahdella toisiinsa liittyvällä 

tavalla: vahvistuksen ja tunteiden avulla. Menestyksekäs pelillistäminen sisältää toi-

vottujen tulosten toistamista. Vahvistusten ja tunteiden motivationaalisten mekanis-

mien kautta toivotusta käyttäytymisestä tulee automaatio. (Robson et al. 2015b, 

413.) 

 

2.3 Pelillistämisen koostumus 

 

Määritelmien mukaan pelillistäminen edellyttää pelimäisten elementtien hyödyntä-

mistä, mutta ei kuitenkaan ole täysin selvää, että mitä näillä tarkoitetaan, tai mistä 

nämä koostuvat.  Pelillistämistä ei myöskään toteuteta aina tiettyjen konkreettisten 

elementtien avulla. Tästä syystä määritelmä olisi parempi kuvata prosessiksi, jossa 

yritetään herätellä pelillisiä kokemuksia parantamalla niiden ilmenemisen todennä-

köisyyttä lisäämällä yhtälöön erilaisia tätä tukevia käyttömahdollisuuksia, joita voivat 

olla esimerkiksi pelillistämiselle tyypilliset pisteet, tasot ja arvomerkit. (Huotari & Ha-

mari 2017.) 
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Liu et al. (2017) mukaan jotkut tutkijat kuvaavat pelimäiset elementit esimerkkien, 

kuten pisteiden, tulostaulukoiden ja arvomerkkien kautta. Toiset taas turvautuvat 

erilaisiin luokitteluihin, joista tunnetuin on MDA-viitekehys (Mechanics, Dynamics – 

Aesthetics). Sailer et al. (2013) mukaan kaikkien pelimäisten elementtien listaami-

nen voi olla mahdotonta niiden paljoudesta ja tarkastelun abstraktiotasosta johtuen. 

Vastaavasti myös tietyille peleille ominaisten ja näin rajattujen elementtien tarkas-

telu ei välttämättä ole myöskään tarkoituksenmukainen lähestymistapa, vaan sel-

laisten piirteiden, jotka ovat tunnuksenomaisia suurimmalle osalle peleistä, on hyvä 

pyrkimys kohti molempia määränpäitä (Sailer et al. 2013). 

 

Deterding et al. (2015, 301) mukaan pelillistämisen keskeiset komponentit ovat ih-

misen psykologiset tarpeet automialle, kyvykkyydelle ja yhteenkuuluvuudelle, joiden 

täyttyminen on pelinautinnon kannalta keskeistä. Seaborn & Fels (2015, 16) mu-

kaan pelien piirteisiin ja siten pelimäisiin elementteihin voidaan yleensä lukea muun 

muassa säännöt, rakenne, vapaaehtoinen pelaaminen, epävarmat lopputulemat, 

konflikti, ja sitä seuraava ratkaisu. Pelillistämiseen liittyvässä kirjallisuudessa ylei-

simmin tunnistettuja pelillistämisen elementtejä ovat pisteet, tasot ja tulostaulukot 

(Nacke & Deterding 2017, 452) jotka muodostavat yhdessä pelihahmojen (avatarit) 

kanssa Cardador et al. (2017, 355) mukaan pelillistämisen rakennuspalikat.   

 

Dale (2014) erottelee pelillistämiseen yhdistettyjä pelielementtejä sisäisiin ja ulkoi-

siin virikkeisiin. Ulkoisia palkintoja ovat ulkoiseen motivaatioon yleisesti liitetyt raha, 

pisteet, arvomerkit, joiden lisäksi ulkoiseen luokkaan lukeutuu myös mahdolliset 

rangaistukset. Sisäisiin palkintoihin lukeutuu tunnustus, saavutukset, vastuu, haus-

kuus ja kasvanut ammattitaito. (Dale 2014.) Myös Xu et al. (2017) mukaan pelimäi-

set elementit ovat jaettavissa ulkoisiin, kuten arvomerkit, palkinnot tai pisteet ja si-

säisiin, joihin lukeutuvat itseohjautuvuusteorian mukaiset yhteenkuuluvuus, autono-

mia ja kyvykkyys. Yhteenkuuluvuuteen voidaan liittää sellaiset elementit kuten ryh-

mät, viestit, ja chatit, kyvykkyyteen puolestaan suoritukseen liittyvä palaute, tasot ja 

tulostaulukot ja viimeisimpänä autonomiaan yhdistetään muun muassa pelihahmot 

eli avatarit ja omien profiilien ylläpito (Xu et al. 2017, 248). Sailer et al. (2013) lisää-

vät pelielementtien luetteloon vielä edistystä indikoivat mittarit, sekä merkitykselliset 

tarinat, joita pelaajat peliympäristössä elävät.   
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Esimerkinomaisten elementtien lisäksi toinen pelillistämisen koostumuksen määrit-

telyyn käytetty tapa on luokitteluun perustuva MDA-malli, joka on ainoa empiirisesti 

validoitu pelillistämisen viitekehys (Ruhi 2015). Viitekehys muodostuu sanoista 

Mechanics – Dynamics – Aesthetics. Mekaniikka viittaa tässä peleihin liittyviin sään-

töihin ja rajoitteisiin, jotka määrittelevät pelaajan mahdollisia toimintoja ja muodos-

tavat järjestelmän, jonka kanssa pelaaja on vuorovaikutuksessa. Tämä mahdollis-

taa vuorovaikutuksellisen dynamiikan, joka puolestaan mahdollistaa estetiikan, joka 

on käyttäjälle usein näkyvin osa pelillistämistä. Vuorovaikutuksellinen dynamiikka 

nostaa esille haasteita, jotka ovat perustavaa laatua olevia pelaajan ja järjestelmän 

välisiä dynaamisia tekijöitä, jotka ilmenevät siinä vaiheessa, kun pelaaja päättää 

pyrkiä kohti pelissä asetettuja tavoitteita. (Deterding 2015, 300.) 

 

2.4 Lähestymistavat pelillistämiseen 

 

Mora et al. (2017) mukaan pelillistämisen lähestymistavat voidaan jakaa kolmeen 

päätyyliin: käyttäjälähtöiseen, pelikeskeiseen ja teknologiakeskeiseen. Käyttäjäläh-

töisessä lähestymistavassa käyttäjä tavoitteineen on nimensä mukaisesti keski-

össä. Pelikeskeinen lähestymistapa rakentuu pelisuunnittelun ja peliartefaktien ym-

pärille, teknologiakeskeisen lähestymistavan painottaessa teknologisia artefakteja 

ja mallintamista. (Mora et al. 2017.) 

 

Edellä mainittujen lähestymistapojen lisäksi pelillistäminen voidaan Tan & Hew 

(2016) mukaan luokitella kahteen pääkategoriaan (kuva 2), eli ulkoisiin palkkiohin 

perustuvaan pelillistämiseen, sekä merkitykselliseen pelillistämiseen (meaningful 

gamification). Ulkoisiin palkkioihin perustuvat pelillistäminen sisältää pääasiassa 

pisteiden, arvomerkkien ja pistetilastojen hyödyntämistä, kun taas merkityksellinen 

pelillistäminen keskittyy merkitykselliseen pelikokemukseen. (Tan & Hew 2016, 21.) 
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Kuva 2: Ulkoisiin palkkioihin perustuva pelillistäminen vs. merkityksellinen pelillistäminen 
(Tan & Hew 2016,21) 

 

Nicholsonin (2015) mukaan pelillistämistä, jossa hyödynnetään sisäistä motivaa-

tiota kasvattavia ja siten merkitystä luovia pelimäisiä elementtejä ei-pelillisessä kon-

tekstissa, kutsutaan merkitykselliseksi pelillistämiseksi. Merkityksellisen pelillistämi-

sen taustalla on humanistinen ajatus siitä, että on joitain aktiviteetteja, joihin ihminen 

ryhtyy sisäisen tai sisäistetyn motivaation innoittamana, joka on seurausta itseoh-

jautuvuusteorian mukaisten psykologisten perustarpeiden täyttymisestä. Nicholso-

nin (2015) mukaan palkkioperusteisessa pelillistämisessä ilmenee ongelmia silloin, 

kun pitäisi luoda pitkäaikaista käyttäytymisen muutosta. Tällöin lyhyen aikajänteen 

palkkiot voivat olla pitkässä juoksussa haitallisia. Jos henkilöllä ei kuitenkaan ole 

keinoja kehittää sisäistä motivaatiota tiettyihin tehtäviin, voi palkkioperustainen pe-

lillistäminen olla arvokas keino sitouttaa tällainen henkilö näihin tehtäviin. (Nicholson 

2015.) Tan & Hew (2016, 21) mukaan ulkoiset palkkiot voivat olla erinomainen mo-

tivaattori siitäkin syystä, että ne huomioivat ihmisten haluja palkkioihin, saavutuksiin 

ja kilpailuun. 

 

Nicholsonin (2015) mukaan yksi polku pelillistämiseen on aloittaa jostain ennestään 

täyttämättömästä tarpeesta ja hyödyntää kevyttä palkintoihin perustuvaa kerrosta 

tutorial- mallisena lähestymistapana, jolla ihmiset saadaan houkuteltua pelillistetyn 

järjestelmän piiriin. Nämä palkkiot pitäisi kuitenkin nopeasti korvata merkitykselli-

simmillä elementeillä, kuten narratiiveilla, joilla viitataan pelimäisiin tarinoihin, va-

paudella valita etenemispolkuja, leikkimielisillä aktiviteeteilla ja mahdollisuuksilla 

reflektoida. (Nicholson 2015, 9.)  
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Dalen (2014) mukaan pelillistäminen on syytä ymmärtää ja suunnitella hyvin ennen 

jalkauttamista. Tähän liittyy muun muassa pelillistämiseen liittyvien tavoitteiden 

määrittäminen ja selkeyttäminen, organisaatiokulttuurin ja motivoivien voimien tun-

nistaminen, jotta pelillistämisratkaisu on yhteensopiva näiden kanssa. Tämän lisäksi 

pelillistäminen tulisi suunnitella kyllästymisen ehkäisyn nimissä eläväksi, jolloin se 

pitää käyttäjien mielenkiintoa pidempään yllä muutoksin. (Dale 2014.) Nicholsonin 

(2015) mukaan pelillistäminen on syytä suunnitella siten, että sillä on jokin pääte-

piste. Tästä syystä pelillistetty systeemi pitäisi suunnitella kerroksiksi, joita kuoritaan 

pois ja joiden alta paljastuu autenttista osallistujien välistä sitoutumista, ulkoisiin 

konteksteihin suunnattua sitoutumista ja käyttäytymiseen liittyvää kehitystä tosielä-

mässä. Tavoitteena pitäisi aina olla ennen pitkää pelillistetyn kerroksen poistaminen 

kokonaan. (Nicholson 2015.)  

 

Myös Ruhin (2015) mukaan pelillistämisen tavoitteiden pitäisi olla pelillistetyn ym-

päristön ulkopuolella tosielämässä. Tämänkaltainen merkityksellinen pelillistäminen 

on mahdollista vain ymmärtämällä, että mikään yksittäinen pelillistämisjärjestelmä 

ei voi huomioida kaikkia käyttäjiä. Ennemminkin järjestelmän pitäisi olla kyvykäs tar-

joamaan usean kaltaista mielihyvää loppukäyttäjille ja tarjota piirteitä ja toimintoja, 

jotka ovat linjassa eri tyyppisten työntekijöiden käyttömotivaatioiden kanssa. (Ruhi 

2015, 7.) 

 

Huolimatta uskosta pelillistämisen toimivuuteen, tutkimukset ovat osoittaneet vaike-

aksi käyttäjien sitouttamisen pitkäksi ajaksi, koska pelielementit ovat usein lyhytikäi-

siä ja useat käyttäjät lopettavat parin kuukauden sisällä aloituksesta (Suh et al. 

2017, 269). Yksi pelillistämiseen yhdistetty ongelma liittyy pelillistettyjen systeemien 

käytön pakollisuuteen, mikä voi johtaa käyttäjän kontrollin ja autonomian tunteen 

vähenemiseen omasta työstään (Mollick & Rothbard 2014). Toinen mahdollinen on-

gelma voi ilmetä siinä, miten pelillistettyyn systeemiin sisällytetty käyttäjien seuranta 

tulkitaan. Jotkut käyttäjät voivat kokea tämän yksityisyytensä loukkaamisena (Liu et 

al. 2017). Itseohjautuvuusteorian näkökulmasta tämä voi näyttäytyä sosiaalisen 

kontekstin kontrollina ja siten perustarpeiden tyydyttymistä estävänä tekijänä.  
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Myös Hamari & Koivisto (2014) toteavat, että sitoutuminen pelillistämiseen on tai-

puvainen vähenemään ajan myötä, kun uutuusarvo kuluu pois ja tylsyys tulee tilalle. 

Cardador et al. (2017) nostavat esille sen, että pelillistämisen menestyksekkyyttä 

ennustaviin tekijöihin pelillistämisratkaisun pituuden ohella se, mitä pelillistetään. 

Cardador et al. (2017) esittävät, että on olemassa tutkimuksellisia viitteitä siitä, että 

pelillistäminen voisi toimia parhaiten lyhyehköissä ajanjaksoissa, joiden aikana käyt-

täjä ei ehdi tylsistyä pelillistettyyn ratkaisuun. Ajan on oltava kuitenkin sen verran 

pitkä, että siihen asetettu panos on saatavissa takaisin (Cardador et al. 2017). 

 

Liu et al. (2017) mukaan pelillistämiselementtien ja pelillistettyjen tehtävien on oltava 

toisiaan täydentäviä ja yhteensopivia. Täydentävällä roolilla viitataan siihen, että 

hyödynnettäväksi valituilla pelillistämiselementeillä voidaan korvata tehtävän puut-

teita, esimerkiksi tehtävistä puuttuvaa palautejärjestelmää voidaan korvata pelillis-

tämisen elementillä, joka tarjoaa tarkkaa ja välitöntä palautetta. Yhteensopivuu-

sedellytys puolestaan tarkoittaa sitä, että valittujen elementtien on sovittava yhteen 

tehtävän kanssa. Siten esimerkiksi pisteet ja tasot eivät välttämättä sovi sellaisiin 

tehtäviin, joissa ei ole määrällisen seurannan tai mittaamisen mahdollisuutta. (Liu et 

al. 2017.) 
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3 KATSAUS ITSEOHJAUTUVUUTEEN  

 

Itseohjautuvuudelle (self determination) on monentyyppisiä määritelmiä. Esimer-

kiksi Gannouni & Ramboarison-Lalao (2016, 5) määrittelevät itseohjautuvuuden 

niiksi asenteiksi ja kyvyiksi, joita edellytetään yksilön tehdessä omaan toimintaansa 

liittyviä päätöksiä ilman ulkopuolista vaikutusta tai väliintuloa. Ryan & Deci (2006, 

2009) yhdistävät puolestaan itseohjautuvuuden ihmisen autonomiaan, joka on kes-

keinen käsite itseohjautuvuusteoriassa. Tässä autonomia viittaa kirjaimellisesti sää-

telyyn, jota yksilö toteuttaa itse ja omista lähtökohdistaan. Se on heteronomian vas-

takohta, joka puolestaan viittaa kontrolloituun säätelyyn, tai säätelyyn ilman itsevah-

vistusta. Itseohjautuvuusteorian mukainen autonominen tai itseohjautuva toiminta 

on lähtöisin yksilöstä itsestä, mutta se ei edellytä ulkoisten vaikuttimien poissaoloa. 

Ihminen voi siis olla itseohjautuva toimiessaan ulkoisten vaatimusten mukaisesti, 

kunhan tämä on suostuvainen tai hyväksyy nämä ulkoiset vaatimukset ja niiden 

taustalla vallitsevan säätelyn. (Ryan & Deci 2006, 1557-1560.) 

 

Sisäistä motivaatiota pidetään muuttumattomasti autonomisena tai itseohjautuvana, 

koska se kuvastaa ihmisen sisäisiä mielenkiinnon kohteita (Deci & Ryan 2009, 442). 

Tämän tutkimustyön viitekehyksen puitteissa itseohjautuvuus koostuu autonomi-

sesta motivaatiosta ja siten siihen lukeutuvista sisäisestä motivaatiosta, sekä hyvin 

sisäistetystä ulkoisesta motivaatiosta, eli integroidusta ja identifioidusta säätelystä, 

joiden nähdään Vallerand et al. (2008, 257) mukaan johtavan sopeutuvampiin kog-

nitiivisiin, affektiivisiin sekä käyttäytymiseen liittyviin lopputulemiin. Decin & Ryanin 

(2009) mukaan nämä kaksi autonomisen motivaation tyyppiä, eli sisäinen motivaa-

tio ja hyvin sisäistetty ulkoinen motivaatio ovat hyvin samankaltaisia, mutta eroavat 

kuitenkin siinä, että sisäinen motivaatio perustuu sisäsyntyiseen mielenkiintoon ja 

nautintoon, kun taas hyvin sisäistetty ulkoinen motivaatio perustuu sisäistettyihin ul-

koisiin arvoihin, jotka ovat viime kädessä ulkoisia. Tämän eron johdosta niiden vai-

kutusmekanismit ovat jokseenkin toisistaan eroavia ja niitä tulisi käsitellä erillisinä 

käsitteinä (Deci & Ryan 2009, 443; Deci & Ryan 2001). 
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3.1 Motivaatio 

 

Itseohjautuvuusteorian ja siten tämän tutkielman viitekehyksen mukaisesti itseoh-

jautuvuutta tarkastellaan motivaatioon pohjautuvana kokonaisuutena. Tässä moti-

vaatioperustassa on itseohjautuvuuden kannalta keskeistä valottaa itseohjautu-

vuusteorian mukaisia käsityksiä motivaation eri muodoista, niiden poiketessa osin 

muista tutkimussuuntauksista. Siitä syystä ennen itseohjautuvuusteoriaan perehty-

mistä avataan tässä kappaleessa lyhyesti sisäisen ja ulkoisen sekä kontrolloidun ja 

autonomisen motivaation käsitteet. 

 

3.1.1 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

 

Motivaation tutkimuksessa ihmisen motivaatiota on perinteisesti käsitelty kaksijakoi-

sena konseptina, koostuen sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta (esim. Deci & 

Ryan 2002, 54). Sisäinen motivaatio viittaa spontaaniin tyydytykseen, jonka yksilö 

saa johonkin aktiviteettiin paneutumisesta itsestään (Ankli & Palliam 2012, 7). Ry-

anin & Decin (2000b) mukaan sisäinen motivaatio on tärkeä käsite, joka heijastelee 

ihmiselle luontaista taipumusta oppia, omaksua ja sisäistää asioita. Se yhdistetään 

usein parempaan suoritukseen ja kykyyn innovoida (Markova & Ford 2011, 813) 

sekä syvälliseen oppimiseen (Ryan & Deci 2000b, 55). Tutkimusten mukaan sisäi-

nen motivaatio on yhteydessä psykologiseen hyvinvointiin ja itsenäiseen suoriutu-

miseen niin akateemisesti, kuin muillakin elämän osa-alueilla (Niemiec et al. 2009, 

136).  

 

Ryanin & Decin (2000a) itseohjautuvuusteorian mukaan sisäistä motivaatiota ei voi 

aiheuttaa yksilölle, vaan se muodostuu ennemmin otollisen ympäristön ja olosuhtei-

den tuloksena, jotka mahdollistavat sisäisen motivaation synnyn ja ylläpysymisen. 

Vaihtoehtojen olemassaolo ja mahdollisuus itseohjautuvuuteen ovat yhteydessä 

kasvaneeseen sisäiseen motivaatioon, joka on seurausta siitä, että ne mahdollista-

vat yksilölle suuremman autonomian tunteen. (Ryan & Deci 2000a, 55.) Niemiec et 

al. (2009, 134) mukaan sisäinen motivaatio on esikuva autonomisesta, eli tah-

donalaisesta toiminnasta ja liittyy keskeisesti ihmisen sisäsyntyiseen taipumukseen 
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oppia ja kehittyä. Sisäistä motivaatiota pidetäänkin käsitteellisesti autonomian pro-

totyyppinä (Deci & Vansteenkiste 2004, 28). 

 

Ryan & Deci (2000b) toteavat, että vaikka sisäinen motivaatio on tärkeä käsite ja 

sen vahvistaminen on tavoiteltavaa, ei kaikki ihmisen tekeminen kuitenkaan ole mie-

lekästä ja siten sisäisesti motivoitua. Tästä syystä ulkoisen motivaation käsite on 

myös keskeinen osa motivaation kokonaisuutta. (Ryan & Deci 2000b, 56-60.) Jo-

vanovic & Matejevicb (2014, 459) pitävät ulkoista motivaatiota etenkin pitkällä aika-

jänteellä tarkasteltuna tarpeellisena, jotta työntekijä pysyy oikeilla raiteilla, vaikka 

alkuun sisäinen motivaatio olisikin ollut riittävä virike toiminnalle. 

 

Ulkoinen motivaatio viittaa sellaiseen toimintaan, jota tehdään jonkin erillisen loppu-

tuleman vuoksi. Tämä voi olla esimerkiksi ulkoinen palkkio suoritetusta tehtävästä, 

tai jokin muu päämäärä, kuten ylennys työelämässä. Tässä päämäärä motivoi toi-

mintaan, ei tekeminen itsessään, kuten sisäisen motivaation kohdalla. (Niemiec et 

al. 2009, 137.) Anklin & Palliamin (2012, 7) mukaan ulkoinen motivaatio vaatii konk-

reettisia tai verbaalisia palkintoja, eikä tyydytys ole seurausta itse toiminnasta, vaan 

siitä, mihin toiminta johtaa. 

 

Vaikka ulkoinen motivaatio kuvataan lähtökohtaisesti ei-autonomisena, eli itsemää-

räämisen vastakohtana, on ulkoisen motivaation Decin & Ryanin (2002, 15) mukaan 

kuitenkin esitetty vaihtelevan sen suhteen, kuinka autonomista se on. Tällä viitataan 

siihen, että se voi heijastaa joko ulkoista kontrollia tai todellista itsesäätelyä (Ryan 

& Deci 2000b, 54). 

 

Pelillistämisen näkökulmasta tämä motivaation kahtiajako on mielenkiintoinen, sillä 

pelillistämisessä pyritään lähtökohtaisesti kasvattamaan sisäistä motivaatiota ulkoi-

silla palkkioilla, joka Perryer et al. (2016) mukaan voi olla haitallista olemassa ole-

valle tai kehittyvälle sisäiselle motivaatiolle. Tämä on seurausta johdannossa ava-

tusta ”crowding out”- efektistä (Osterloh & Frey 2000). Cagne & Deci (2005) eivät 

kuitenkaan näe asiaa aivan näin mustavalkoisena, vaan esittävät asian siten, että 

sisäinen ja ulkoinen motivaatio voivat ennemminkin olla positiivisessa ja negatiivi-

sessa vuorovaikutussuhteessa, sen sijaan että ne olisivat vastakkaisia tai toisensa 
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poissulkevia käsitteitä. Jäljempänä avattava itseohjautuvuusteoria valottaa tätä mo-

tivaation eri tyyppien välistä vuorovaikutusta tarkemmin.   

 

3.1.2 Autonominen ja kontrolloitu motivaatio 

 

Autonomiseen motivaatioon kuuluu kokemus vapaaehtoisuudesta ja valinnasta, kun 

taas kontrolloitu motivaatio sisältää kokemuksen paineesta ja pakosta. Sisäinen 

motivaatio ja hyvin sisäistetty ulkoinen motivaatio kuuluvat autonomisen motivaation 

piiriin, kun taas heikosti sisäistetty tai sisäistämätön ulkoinen motivaatio puolestaan 

kontrolloidun motivaation piiriin. (Vansteenkiste et al. 2006, 19.) Vallerand et al. 

(2008, 1226) mukaan henkilökohtaisten tavoitteiden kohdalla autonominen motivaa-

tio näyttäytyy pitkällä aikavälillä ja eri tilanteissa vakaammalta, kuin kontrolloitu mo-

tivaatio, jonka vuoksi se ennakoi paremmin tavoitteiden saavuttamista. 

 

Autonomisesti motivoituneet ihmiset toimivat vapaaehtoisuuden tunteen vallassa, 

hyväksyen täydellisesti sen mitä tekevät, koska pitävät sitä mielenkiintoisena ja nau-

tinnollisena tai yhteensopivana omien syvään juurtuneiden arvojensa kanssa. Auto-

nomista motivaatiota seuraa tyypillisesti kokemus positiivisesta tunteesta, jousta-

vuudesta ja vaihtoehdoista. (Deci & Ryan 2001, 486.) Itseohjautuvuusteorian (Ryan 

& Deci 2006) mukaan sellainen käyttäytyminen, jonka motivaatio on seurausta ul-

koisista palkkioista ja rangaistuksista on ulkoisesti säädeltyä ja siten kontrolloitua. 

Ulkoinen säätely voi olla voimakas motivaattori, mutta se estää täyden sisäistämi-

sen ja johtaa siten heikkoon käyttäytymisen ylläpitoon (Ryan & Deci 2006, 1569). 

 

Vaikka useiden tutkimusten mukaan ulkoiset motivaattorit koetaan kontrolloivina ja 

siten autonomiaa pienentävinä, näyttää kuitenkin siltä, että ihmiset ovat kykeneviä 

tavoittelemaan ulkoisen säätelyn alaisia lopputulemia suhteellisen itseohjautuvalla 

tavalla, kuten itseohjautuvuusteoria osoittaa (Deci & Vansteenkiste 2004, 28). Au-

tonomiaa tukevat ympäristöt ja sosiaaliset kontekstit johtavat tutkimusten mukaan 

syvempään identifikaatioon oppimistehtävien tärkeydestä, eli oppilaat todella sisäis-

tivät niihin liittyvien arvojen tärkeyden sekä säätelyn (Grolnick & Ryan 1989). 
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Li et al. (2015) mukaan autonominen motivaatio vaikuttaa positiivisesti työhön sitou-

tumiseen ja kontrolloitu motivaatio puolestaan negatiivisesti. Myös Vallerand et al. 

(2008) yhdistävät autonomisen motivaation kontrolloitua motivaatiota parempiin tu-

loksiin. Kontrolloitu motivaatio voi kuitenkin helpottaa yksilöllisten tavoitteiden saa-

vuttamista, ainakin lyhyellä aikavälillä ja sellaisissa ympäristöissä, jotka tarjoavat 

säännöllisesti vihjeitä jonkin tietyn tavoitteen saavuttamisen tärkeydestä (Vallerand 

et al. 2008, 1203-1204). 

 

Sisäistä motivaatiota on pitkään painotettu organisaatiokirjallisuudessa, eikä auto-

nomiselle ulkoiselle motivaatiolle ole juuri annettu tutkimuksen piirissä tilaa. Tutki-

musten mukaan kuitenkin autonomisen motivaation kokonaisuus, jossa sekoittuu 

sisäinen motivaatio sekä hyvin sisäistetty ulkoinen motivaatio on ylivertainen tilan-

teissa, jotka sisältävät monimutkaisia ja kiinnostavia tehtäviä sekä yksinkertaisem-

pia ja vähemmän kiinnostavia tehtäviä, jotka edellyttävät kurinalaisuutta. Silloin kun 

työhön liittyy vain tylsiä tehtäviä, ei autonomisella motivaatiolla ole suorituskyvyn 

kannalta juurikaan merkitystä. Huomionarvoista kuitenkin on, että näissäkin tilan-

teissa autonomisella motivaatiolla on yhteys työtyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. 

(Cagne & Deci 2005, 354-347.) 

 

3.2 Itseohjautuvuusteoria 

 

Itseohjautuvuusteoria lukeutuu positiivisen psykologian teorioihin, joissa heikkouk-

sien sijaan keskiössä ovat ihmisten vahvuudet ja positiiviset lopputulokset. Decin & 

Vansteenkisten (2004) mukaan positiivisen psykologian taustalla sijaitseville meta-

teorioille on ominaista, että ihmiset nähdään sisäsyntyisesti proaktiivisina ja kyvyk-

käinä hallitsemaan tunteitaan ja muita toimintansa ajureita, sekä kasvuun ja kehit-

tymiseen taipuvaisina. Vaikka nämä ominaisuudet ja taipumukset ovat teoriassa si-

säsyntyisiä, eivät ne ilmene automaattisesti, vaan niiden nähdään edellyttävän tiet-

tyjä ravinteita sosiaalisesta ympäristöstään. (Deci & Vansteenkiste 2004.)  

 

Itseohjautuvuusteoriaa pidetään yhtenä kattavimmista psykologisia tarpeita ja moti-

vaatiota käsittelevistä teorioista (Van den Broeck et al. 2016, 1225). Ryanin (2009) 

mukaan itseohjautuvuusteoria on ihmisen motivaation, persoonallisuuden 
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kehityksen ja hyvinvoinnin makroteoria. Se kohdistuu erityisesti tahdonalaiseen tai 

itseohjautuvaan käyttäytymiseen, sekä sosiaalisiin ja kulttuurillisiin olosuhteisiin 

jotka edistävät tai haittaavat sitä (Ryan 2009). Decin & Ryanin (2009) mukaan itse-

ohjautuvuusteoria on kehittynyt yli motivaation kaksijakoisuuden sisäiseen ja ulkoi-

seen motivaatioon ja esittää että ulkoinen motivaatio voi olla sisäistettävissä ja voi 

siten olla sisäisen motivaation lailla autonomisen toiminnan perusta. Tämänkaltai-

nen sisäistäminen on kehittymisprosessi, jonka kautta ulkoiset arvot ja sääntely voi-

vat vaihtelevan tasoisesti tulla sisäistetyksi ja integroiduksi yksilön omaan itseen. 

(Deci & Ryan 2009, 442.)  

 

Itseohjautuvuusteoria on organismis- dialektinen motivaatioteoria. Luonnehdinnan 

organisminen osa juontaa juurensa psykologian teorioiden taustalla vallitsevien me-

tateoreettisten olettamien sijoittumisesta mekanistinen – organistinen- jatkumoon. 

Mekanististen metateorioiden olettaessa ihmisten olevan passiivisia olioita, jotka 

edellyttävät toimiakseen jotain ulkoisia ajureita, lähtevät organistiset metateoriat 

olettamasta, että ihmiset ovat luontaisesti aktiivisia organismeja, jotka kykenevät 

motivoimaan itsensä toimimaan ympäristössään ja kehittämään sekä vahvistamaan 

ymmärrystään ja käyttäytymisensä kirjoa. Dialektinen puoli esitetystä luonnehdin-

nasta juontuu itseohjautuvuusteorian mukaisesta motivaation muodostumisesta 

vuorovaikutuksessa sosiaalisen kontekstin kanssa, josta johdettuna teoria keskittyy 

siis kokonaisuutena aktiivisen kasvuorientoituneen ihmisorganismin ja sosiaalisen 

kontekstin väliseen vuoropuheluun. (Deci & Ryan 2002.)  

 

Itseohjautuvuusteoria jatkojalostaa ajatusta sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta. 

Sen sijaan, että teoria tarkastelisi niitä vastakkaisina käsitteinä, siinä asetetaan 

nämä motivaation tyypit jatkumolle, jonka toisessa päässä on kontrolli ja toisessa 

päässä autonomia. Tämä kontrollin ja autonomian jatkumo kuvastaa sitä, miten au-

tonomisena tai kontrolloituna yksilö kokee hänen toimintaansa ohjaavat motiivit. 

Muista motivaatioon liittyvistä teorioista poiketen itseohjautuvuusteorian näkökul-

masta ulkoinen motivaatio ei ole yksiselitteisesti kontrolloitua, vaan siihen liittyvä 

autonomian taso voi vaihdella. Esimerkiksi opiskelija voi tehdä läksyjä ulkoisesta 

pakosta, tai vaihtoisesti sen vuoksi, että arvostaa lopussa häämöttävää palkintoa, 

eli tutkintoa. (Ryan & Deci 2000b, 60.) 
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Koska pelillistäminen on lähtökohtaisesti organisaation ylemmiltä tasoilta annettu tai 

luotu ympäristö, voidaan se helposti yksilön näkökulmasta kokea tietynlaisena kont-

rollina, joka sotii itsemääräämistä ja spontaaniutta vastaan, ja jonka on tunnistettu 

haittaavan sisäistä motivaatiota (Perryer et al. 2016, 331). Itseohjautuvuusteoria 

mahdollistaa mainitun kaltaisten ympäristötekijöiden vaikutusten tarkastelemisen li-

säksi myös sen tarkastelun, miten ulkoisista lähteistä peräisin oleva motivaatio voi 

tietyssä olosuhteissa muodostua yksilön omista lähtökohdista ja vapaasta tahdosta 

toteuttamaksi aktiviteetiksi, eli autonomisen motivaation piiriin kuuluvaksi. 

 

Kuvassa 3 esitetty itseohjautuvuuden jatkumo (Ryan & Deci 2000a; Gagne & Deci 

2005) kuvaa itseohjautuvuusteorian kokonaisuuden tämän tutkielman kannalta kes-

keisin osin. Jatkumo kuvaa ihmisen käyttäytymisen ei-itseohjautuvasta itseohjautu-

vaan, sekä kullekin asteelle ominaiset säätelytyylit, näiden taustalla piilevät relevan-

tit säätelyprosessit sekä motivaatioiden eri tyyppien sijoittumisen kontrolloitu- auto-

nominen jatkumolla (esim. Gagne & Deci 2005). 

 

 

 

Kuva 3: Itseohjautuvuuden jatkumo (mukaillen Ryan & Deci 2000a, 72; Gagne & Deci 2005, 
336) 

 

Itseohjautuvuusteoria on muodostunut siihen sulautetuista niin kutsutuista miniteori-

oista, joita ovat kognitiivisen arvioinnin teoria, organismisen integraation teoria, 
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kausaalisten orientaatioiden teoria, sekä psykologisten perustarpeiden teoria (Deci 

& Ryan 2002, 9). Teoriaa on jatkojalostettu luomalla lisää tätä viitekehystä tukevia 

alateorioita, kuten esimerkiksi Vansteenkiste et. al. (2010) mukaisella tavoitteiden 

sisällön teorialla sekä suhdemotivaatioteorialla (Deci & Ryan 2014), joihin ei tämän 

tutkielman puitteissa oteta kantaa. 

 

3.2.1 Psykologiset perustarpeet 

 

Psykologisten perustarpeiden käsitteellä on merkittävä, joskin usein implisiittinen 

rooli itseohjautuvuusteoriassa ja siihen liittyvissä alateorioissa. Teoria esittää kolme 

universaalia ihmisen psykologista perustarvetta, eli autonomian (autonomy), kyvyk-

kyyden (competence) ja yhteenkuuluvuuden (relatedness) tarpeet. (Deci & Ryan 

2002, 10, 22.) Ryanin (2009) mukaan näiden tarpeiden täyttymistä on pidetty tär-

keänä elinvoimaiselle ihmisen toiminnalle, riippumatta kulttuurista, tai yksilön kehi-

tyksen vaiheesta, eli iästä. Van den Broeck et al. (2010, 981, 2016, 1195-1196) 

mukaan näiden perustarpeiden täyttyminen on välttämätöntä ihmisen psykologiselle 

kasvulle, uusien asioiden sisäistämiselle, yleiselle hyvinvoinnille sekä optimaaliselle 

motivaatiolle ja sitä seuraavalle optimaaliselle toiminnalle.  

 

Psykologiset perustarpeet on syytä erottaa haluista. Mikäli tarpeen tyydyttämisen ja 

ihmisen kasvun sekä hyvinvoinnin välillä on empiiriseen näyttöön perustuva yhteys, 

voidaan sitä pitää tarpeena. Jos tätä yhteyttä ei ole, on kyse ennemminkin mieliha-

lusta. Tämä on tärkeä erottelu, koska joidenkin ihmisten mielihaluilla on todettu ole-

van haitallisia vaikutuksia yksilön kehitykseen ja hyvinvointiin. (Baard et al. 2004, 

2046.) 

 

Itseohjautuvuusteorian mukaan perustarpeiden täyttyminen on elintärkeää yksilön 

sisäisen motivaation lisäksi myös ulkoisen motivaation sisäistämiselle (kts. Kpl 

3.2.3). Sisäistäminen edellyttää kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden lisäksi myös 

autonomian tunteen täyttymistä, jotta sisäistäminen voi johtaa identifioituun tai in-

tegroituun ulkoiseen motivaatioon. Esimerkiksi johonkin suoritukseen sidotut ehdol-

liset palkkiot koetaan kontrolloivina, eivätkä ne siten todennäköisimmin johda intro-

jektiota pidemmälle menevää sisäistämistä. Mitä enemmän yksilö siis kokee 
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autonomian tukea, sitä enemmän integroitumista tai syvällisempää sisäistämistä il-

menee. (Deci & Vansteenkiste 2004, 29.) 

 

Se miten autonomista tai kontrolloitua yksilön motivaatio on, riippuu itseohjautu-

vuusteorian mukaan siitä, miten psykologiset perustarpeet on tyydytetty (Deci & 

Vansteenkiste 2004, 30). Perustarpeet eivät ole opittuja, vaan sisäsyntyisiä ihmis-

luonteen aspekteja. Tarpeiden tukahduttaminen johtaa passiivisuuteen, huonoon 

oloon ja vieraantumiseen. Koska tarpeet ovat kriittisiä, ovat ihmiset taipuvaisia suun-

tautumaan sellaisiin tilanteiseen, jotka mahdollistavat tarpeiden täyttymisen. (Deci 

& Vansteenkiste 2004, 25) 

 

Autonomian tarve viittaa yksilön kokemukseen tahdonalaisesta toiminnasta, joka 

on lähtöisin yksilöstä itsestään. Tähän liittyy koettu hallintakäsitys (perceived locus 

of causality), joka tarkoittaa tunnetta toimintaan liittyvästä autonomiasta tai kontrol-

lista, joka ilmentää toiminnan taustalla vallitsevia säätelytyylejä. Kontrolloiduissa ti-

lanteissa koettu hallintakäsitys ilmenee ulkoisena, kun taas autonomisessa toimin-

nassa henkilö kokee sen olevan lähtöisin hänestä itsestään ja koettu hallintakäsitys 

on sisäinen. Autonomian tarve ei viittaa toimintaan itsenäisesti, muiden haluista riip-

pumatta, vaan ennemminkin se viittaa sellaiseen toimintaan, jossa on tunne vapaa-

ehtoisuudesta ja valinnanvapaudesta, vaikka tekisikin jotain muiden toiveiden mu-

kaisesti. (Niemiec et al. 2009, 134; Van den Broeck et al. 2016, 1198-1199.) 

 

Itseohjautuvuusteorian mukainen autonomian käsite eroa hieman organisaatiopsy-

kologiassa yleensä hyödynnetyistä määritelmistä. Kyseisessä teoriassa sillä viita-

taan yksilön tunteeseen psykologisesta vapaudesta ja toimintaan liittyvien vaihtoeh-

tojen olemassaolosta. Yleensä hyödynnetyt perinteiset perspektiivit puolestaan viit-

taavat jonkin tehtävän ominaisuuksiin ja tehtäväkohtaiseen faktiseen autonomiaan. 

(Van den Broeck et al. 2010, 982.) 

 

Kyvykkyyden tarve viittaa puolestaan tunteeseen omasta kyvykkyydestä sosiaali-

sen ympäristön kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa ja siihen, että yksilö kokee 

mahdollisuuksia hyödyntää ja osoittaa omia kyvykkyyksiään. Kompetenssin tarve 

saa ihmisen hakeutumaan sellaisten haasteiden pariin, jotka ovat kyvykkyyksiin 
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nähden optimaalisia ja sinnikkäästi ylläpitämään ja vahvistamaan näitä kyvykkyyk-

siä toiminnallaan. Kyvykkyyttä ei näin ollen voi pitää hankittuna taitona tai kykynä, 

vaan se kuvastaa ennemminkin tunnetta itsevarmuudesta ja tehokkuudesta toimin-

nassa. (Deci & Ryan 2002, 7; Niemiec et al. 2009, 134.)  

 

Yhteenkuuluvuuden tarve viittaa tunteeseen siitä, että on yhteydessä toisiin, pitää 

huolta, sekä on huolenpidon kohteena ja tämän tuomaa yhteenkuuluvuuden tun-

netta toisiin yksilöihin ja yhteisöön, jossa vaikuttaa. Tämä viittaa taipumukseen yh-

distyä toisiin ja olla olennainen osa toisia ja toisten hyväksymä. Yhteenkuuluvuus ei 

tässä viittaa mihinkään tiettyyn muodolliseen statukseen, kuten aviopuolison statuk-

seen, vaan liittyy psykologiseen tunteeseen siitä, että on osa turvallista yhteisöä ja 

ympäristöä. (Deci & Ryan 2002, 7.) 

 

Itseohjautuvuusteorian mukaan yksilön sisäinen motivaatio on seurausta autono-

mian ja kyvykkyyden tarpeiden täyttymisestä (kts. psykologisten perustarpeiden 

teoria), jotka ovat kriittisiä sisäisen motivaation synnyn lisäksi sen ylläpitämiselle 

(Niemiec et. al. 2009, 133-134). Kaikki kolme perustarvetta ovat yhteydessä auto-

nomiseen motivaatioon sekä ympäristöllisiin aspekteihin ja yksilön toiminnan ennus-

tettavuuteen. Tarpeiden tyydyttäminen ei teorian mukaan johda vain yksilön hyvin-

vointiin, vaan myös autonomisen motivaation kasvuun. Tarpeiden täyttäminen on 

yhteydessä myös affektiiviseen sitoutumiseen ja henkilöstön pienempään vaihtu-

vuuteen. (Van den Broeck et al. 2010, 995-996.) Tutkimusten mukaan kaikki kolme 

perustarvetta korreloivat positiivisesti yksilön optimaalisen toiminnan kanssa ja nii-

den täyttyminen johtaa tutkimusten mukaan autonomisempiin motivaation muotoi-

hin ja siten itseohjautuvampaan käyttäytymiseen (Van den Broeck et al. 2016, 

1198). 

 

Vallerand et al. (2008, 257) mukaan vuosien varrella on osoitettu useiden sosiaalis-

ten tekijöiden vaikuttavan ihmisten tarpeisiin. On kuitenkin huomioitava, että ihmiset 

ja heidän käytöksensä meitä kohtaan ovat keskeisiä tekijöitä siinä, miten nämä te-

kijät vaikuttavat tarpeidemme tyydyttymiseen ja siten motivaatiomme optimaalisuu-

teen. (Vallerand et al. 2008, 257.)  
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Eräs syy siihen, että psykologiset perustarpeet on koettu vetoavana käsitteenä, on 

se, että niillä on merkittävää heuristista potentiaalia sellaisten työympäristöön liitty-

vien tekijöiden ennakolta tunnistamisessa, jotka johtavat joko positiivisiin tai nega-

tiivisiin työsidonnaisiin tuloksiin. Negatiiset tulokset ovat seurausta tarpeiden tyydyt-

tymistä haittaavista tekijöistä, kun taas positiiviset seuraavat tarpeiden tyydytty-

mistä. (Baard et al. 2004, 2045.) 

 

Baard et al. (2004) mukaan tarkat tarpeiden eli kompetenssin, autonomian ja yh-

teenkuuluvuuden käsitteet mahdollistavat myös etupainoisesti tehtävän työympäris-

tön toivottujen olosuhteiden ja tekijöiden tunnistamisen/ ennustamisen, mikä toden-

näköisesti parantavaa tyydytystä, suoritusta ja asennoitumista. Näin esimiehet voi-

vat tarjota oikeat olosuhteet, jotka tarjoavat mahdollisuuden tarpeiden täyttymiseen 

ja johtavat positiivisiin olosuhteisiin. (Baard 2004, 2064.) Sheldon & Niemiec (2006) 

mukaan perustarpeiden tyydyttymisen on syytä olla tasapainossa, koska tämän on 

todettu johtavan korkeamman tasoiseen yksilölliseen hyvinvointiin. 

 

3.2.2 Sosiaalinen konteksti itseohjautuvuuden muodostumisessa 

 

Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisen motivaatio on seurausta yksilön ja sosiaa-

lisen ympäristön eli kontekstin vuorovaikutuksesta. Ympäristö voi piirteineen joko 

tukea tai haitata psykologisten perustarpeiden tyydyttymistä ja siten sisäisen moti-

vaation ja sisäistetyn ulkoisen motivaation syntyä ja ylläpysymistä. (Deci & Ryan 

2008.) Itseohjautuvuusteoriaan sulautettu kognitiivisen arvioinnin teoria on keskitty-

nyt tämän vuorovaikutuksen tarkasteluun ja pyrkii selventämään sosiaalisen kon-

tekstin vaikutuksia ihmisen motivaatioon (Ryan & Deci 2000b, 59).  

 

Teoriassa erotellaan ympäristöön liittyvät kontekstuaaliset elementit joko autono-

miaa tukeviksi, eli informatiivisiksi, kontrolloiviksi tai ei-motivoiviksi. Kognitiivisen ar-

vioinnin teoriaan liittyy keskeisesti sisäinen ja ulkoinen motivaatio sekä DeCharmsin 

hyödyntämä koetun kausaalisuuden sijainnin käsite (locus of perceived causality), 

jota hyödynnetään kuvaamaan näitä kahta motivaation tyyppiä sen mukaisesti, 

mistä toimintaa ohjaava säätely tai aloite kulloinkin kumpuaa. Sisäisen motivaation 

kohdalla säätely ja aloite ovat lähtöisin toimijasta itsestään, kun taas kontrollin ja 
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vaativuuden seurauksena korostuvan ulkoisen motivaation kohdalla sääntelyn koe-

taan sijaitsevan ulkoisessa lähteessä. (Deci & Ryan 2002, 9-10.) Kontrolloivuus ja 

vaativuus viittaavat tässä siihen, onko ympäristössä sosiaalista painetta toimia jol-

lain tietyllä tavalla. (Deci et al. 1999, 629.) 

 

Vaikka itseohjautuvuusteorian pääpaino on yksilön ja sen ympäristön välisessä dia-

lektiikassa sekä tämän dialektiikan vaikutuksissa perustarpeiden tyydyttymiseen, ei 

ympäristö teorian mukaan sinällään ole merkityksellinen. Merkitsevää on se, mitä 

tämä tarkoittaa funktionaalisesti psykologisten perustarpeiden täyttymiselle, eli tar-

joaako se yksilölle tunteita kyvykkyydestä, autonomiasta ja yhteenkuuluvuudesta. 

Mikäli näin, on yksilön motivaatio johonkin tehtävään lähtökohtaisesti optimaalinen. 

(Vallerand et al. 2008, 257.) 

 

3.2.3 Sisäistäminen 

 

Keskeisin kysymys, johon itseohjautuvuusteoria pyrkii esittämään vastauksia, on 

miten saada yksilö tekemään epämieluisia tehtäviä painostamatta tätä. Itseohjautu-

vuusteoriassa tämä ongelma on kuvattu sisäistämisen ja integraation käsitteiden 

kautta. Näillä viitataan ulkoisten arvojen ja sääntelyn omaksumiseen osaksi omaa 

toimintaa. Sisäistäminen on se prosessi, jonka myötä tämä omaksuminen tapahtuu. 

Integraatio puolestaan viittaa siihen, että yksilö muodostaa sääntelyn osaksi itseään 

siten, että tämä sääntely huokuu yksilöstä itsestään ja ohjaa yksilön toimintaa. 

(Ryan & Deci 2000b, 60.) 

 

Van den Broeck et al. (2016, 1197) mukaan psykologinen sisäistäminen viittaa yk-

silön luontaiseen taipumukseen muokata toimintaa ohjaavista ulkoisista syistä sel-

laisia jotka ovat sisäistetympiä ja integroituja yksilöön itseensä. Deci & Ryan (2002, 

17-18) esittävät sisäistämisen eräänlaisena jatkumona, jossa sääntelyn syvälli-

sempi sisäistäminen tekee siitä entistä autonomisempaa. Tutkimusten mukaan psy-

kologisten perustarpeiden täyttymistä tukevat sosiaaliset kontekstit johtavat täydel-

lisempään arvojen ja käyttäytymiseen liittyvän säätelyn sisäistämiseen (Niemiec et 

al. 2009; Stone et al. 2008). Tämän seurauksena esimerkiksi työntekijät sisäistävät 

ja omaksuvat työn säännöt, standardit ja toimintamallit. Tämä johtuu siitä, että 



33 
 

työntekijät alkavat arvostaa työtä itsessään ja kiinnittävät vähemmän huomiota palk-

kioihin, rangaistuksiin ja muihin ulkoisiin tekijöihin, joita työtehtäviin on johdon toi-

mesta kiinnitetty. (Stone et al. 2008, 81.) 

 

Tutkimusten mukaan yksilö on taipuvaisempi sisäistämään sellaiseen toimintaan 

liittyvää sääntelyä ja arvoja, jonka virikkeet tulevat läheisimmiltä. Tämä viittaa siihen, 

että yhteenkuuluvuuden tarpeen täyttäminen on elintärkeä edellytys sisäistämispro-

sessille. Pelkkä yhteenkuuluvuuden tunne ei kuitenkaan ole sisäistämiselle riittävä, 

vaan tässäkin edellytetään kyvykkyyden tunnetta sitä käyttäytymistä kohtaan, mitä 

läheiset odottavat tämän sisäistävän. Kompetenssin tuki fasilitoi siis sisäistämistä. 

Yhteenkuuluvuuden ja kompetenssin tunteen lisäksi autonomialla on merkittävä 

rooli sisäistämisprosessissa. (Deci & Ryan 2002, 17-18.) Tarve autonomialle on 

seurausta siitä, että pelkkä kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne ei saa yksilöä 

tuntemaan itseään itseohjautuvaksi (Ryan & Deci 2000b, 64). 

 

3.2.4 Ulkoisen motivaation tyypit itseohjautuvuusteoriassa 

 

Itseohjautuvuusteorian mukaan ihminen voi toimia autonomisesti ollessaan ulkoi-

sesti motivoitunut (Deci & Ryan 2002). Itseohjauvuusteoriaan sulautettu organismi-

sen integraation teoria (Organismic Integration Theory) on valottanut tätä aihetta 

kattavasti. Teoria kuvaa ulkoisen motivaation eroja ja kontekstuaalisia tekijöitä, jotka 

joko edistävät tai hidastavat ulkoisen motivaation ja sääntelyn sisäistämistä (Ryan 

& Deci 2000b, 60). Teoria kehitettiin selittämään ulkoisen motivaation kehitystä ja 

dynamiikka. Se käsittää arvoihin liittyvän sääntelyn sekä niiden sisäistämisen ja in-

tegraation. Tällä viitataan niihin autonomian tunteen kokemuksiin, joita mahdollisesti 

ilmenee, kun ihminen toimii ulkoisen motivaation perusteella sekä niihin prosessei-

hin, joita ihmiset läpikäyvät, kun he sisäistävät ryhmiensä ja kulttuurien arvoja. (Deci 

& Ryan 2002, 9) 

 

Teoria perustuu olettamalle, että ihmiset ovat luontaisesti taipuvaisia sisäistämään 

käynnissä oleviin kokemuksiin liittyvää säätelyä, olettaen että heillä on oikeanlaiset 

olosuhteet tähän. Teoria kuvaa motivaation eri tyypit suhteellisen autonomian ja 

kontrollin jatkumolla (kuva 3), mikä kuvastaa sitä, miten voimakkaasti toimintaa 
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kulloinkin ohjaava motivaatio on lähtöisin yksilöstä itsestään. (Ryan & Deci 2000b, 

61.) Itseohjautuvuusteoria kuvaa ulkoisen motivaation neljänä eri tyyppinä, joiden 

taso vaihtelee sen mukaisesti, millä asteella motivaatio ja siihen liittyvä säätely on 

sisäistetty ja omaksuttu yksilöön itseensä. Käyttäytyminen joka seuraa näitä neljää 

ulkoisen motivaation tyyppiä vaihtelee niiden autonomisuuden suhteen. Ne, jotka 

ovat enemmän sisäistettyjä, luovat perustan autonomiselle tai itseohjautuvalle toi-

minnalle. (Deci & Ryan 2009, 443.)  

 

Ulkoinen säätely on kaikista kontrolloiduin ulkoisen motivaation tyyppi ja klassinen 

esimerkki motivaatiosta, joka on riippuvaista palkkioista ja rangaistuksista. Tätä mo-

tivaation muotoa esiintyy, kun minkäänlaista sisäistämistä ei ole tapahtunut. Ulkoi-

nen motivaatio voi olla voimakkaasti motivoivaa, mutta se ei kuvasta ihmisten kiin-

nostusta tai arvoja ja se on ehdollisuuksien ohjaamaa ennemmin kuin itsestä kum-

puavaa. (Deci & Ryan 2009, 443; Deci & Ryan 2001.) 

 

Introjektoitu säätely kuvastaa käyttäytymistä, joka on osittain sisäistettyjen riippu-

vuuksien ohjaamaa. Tässä ihmiset ovat sisäistäneet säätelyn, mutta eivät täysin 

vahvista sitä omakseen ja käyttäytymistä ohjaa omanarvon tunteen säilyttäminen, 

syyllisyyden välttäminen tai toisten hyväksynnän saavuttaminen. Tämä ei lukeudu 

autonomiseen motivaatioon, mutta on autonomisempaa kuin ulkoinen säätely. (Deci 

& Ryan 2009, 443; Deci & Ryan 2001.) 

 

Identifioitu säätely on kolmas ulkoisen motivaation tyyppi. Tämä autonomisempi 

motivaation tyyppi on seurausta siitä, kun ihmiset samaistuvat joidenkin tavoitteiden 

ja niihin liittyvän toiminnan tärkeyteen. Kun ihmiset ovat hyväksyneet käyttäytymi-

seen liittyvän säätelyn omakseen, säätely on muokkautunut sellaiseksi, että se koe-

taan todennäköisesti vapaaehtoisena ja itse vahvistettuna. Suhteellisen autonomian 

jatkumolla tämä luetaan autonomisen motivaation muodoksi, koska se sijaitsee jat-

kumolla lähempänä integroitunutta, kuin introjektoitua motivaatiota. (Deci & Ryan 

2009; Deci & Ryan 2001)  

 

Viimeinen ulkoisen motivaation tyyppi on integroitunut säätely, joka on seurausta 

siitä, kun sisäistämisprosessi on toiminut kaikista tehokkaimmin. Tässä ihminen on 
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omaksunut säätelyn osaksi itseään. Integroituneella ulkoisella motivaatiolla on 

useita yhteneviä piirteitä sisäisen motivaation kanssa, koska molemmat ovat auto-

nomisia ja ne yhdistetään joustavaan ajatteluun ja käyttäytymiseen. Nämä kaksi au-

tonomisen motivaation tyyppiä eroavat kuitenkin siinä, että sisäinen motivaatio on 

sisäsyntyiseen mielenkiintoon ja nautintoon perustuva motivaation tyyppi, kun taas 

integroitunut ulkoinen motivaatio perustuu arvoihin, jotka on hyvin sisäistetty. (Deci 

& Ryan 2009, 443; Deci & Ryan 2001) 

 

Itseohjautuvuusteorian mukaan yksilön ei olisi tarvetta käydä läpi ulkoisen motivaa-

tion eri tyyppejä matkalla autonomisempiin motivaation muotoihin. Sen sijaan tämä 

voisi tehdä siirtymän mihin vain ulkoisen motivaation tyyppiin, riippumatta siitä mikä 

motivaation lähtötaso on. Tästä itseohjautuvuusteorian mukaisesta väittämästä on 

kuitenkin hyvin vähän tutkimustietoa. (Vallerand et al. 2008, 260.) 
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4 ITSEOHJAUTUVUUDEN TUKEMINEN PELILLISTÄMISELLÄ 

 

Tässä kappaleessa valotetaan tämän tutkielman viitekehyksen mukaisesti itseoh-

jautuvuuden taustalla vaikuttaviin psykologisiin perustarpeisiin liittyvää empiiristä 

tutkimusta, sekä pelillistämisen empiiristä tutkimusta, jossa näkökulmana on pelil-

listämisen vaikutus psykologisten perustarpeiden täyttymiseen ja siten itseohjautu-

vuuteen. Kappaleessa tarkastellaan siis sitä, miltä tutkielman aihepiiriin liittyvä 

aiempi empiirinen tutkimus näyttää. 

 

Itseohjautuvuusteorian mukaisesti autonominen motivaatio ja siten itseohjautuvuus 

on seurausta psykologisten perustarpeiden täyttymisestä, joka tapahtuu yksilön ja 

sosiaalisen ympäristön vuorovaikutuksessa (Vallerand et al. 2008). Tässä on mää-

räävässä roolissa se, miten yksilöt tämän sosiaalisen kontekstin kokevat, ei niinkään 

se, mikä sen faktinen tila on (Van den Broeck et al. 2010). Kattavat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että kontrolloivilla olosuhteilla, kuten esimerkiksi yksilön valinnanvapau-

den rajoittamisella on kontrolloivaa säätelyä tukevia ja sisäistä motivaatiota sekä 

ulkoisen motivaation sisäistämistä haittaavia vaikutuksia (Ryan & Deci 2006, 1566). 

Autonomiaa tukevat sosiaaliset ympäristöt puolestaan vaikuttavat merkittävästi ja 

positiivisesti autonomian, yhteenkuuluvuuden sekä kyvykkyyden tarpeisiin ja tun-

teeseen niiden täyttymisestä (Baard et al. 2004; Deci et al. 1994). Yleisesti siis so-

siaalisessa ympäristössä vaikuttavat kontrolloivat olosuhteet heikentävät itseohjau-

tuvuutta, kun taas autonomiaa tukevat olosuhteet edesauttavat sen syntymistä ja 

ylläpysymistä. 

 

Sisäistä motivaatiota tukevien ja ulkoisen motivaation integroitumista edistävien so-

sio-kontekstuaalisten tekijöiden välillä on Cagnen & Decin (2005) mukaan merkittä-

vää yhdenmukaisuutta. Erityisesti autonomiaa tukevat ilmapiirit ja sellaiset spesifit 

tekijät, kuten valinnanvara ja hyväksyntä korostavat molempia autonomisen moti-

vaation tyyppejä, eli sisäistä motivaatiota ja hyvin sisäistettyä ulkoista motivaatiota. 

Sisäistä motivaatiota ylläpitävien ja ulkoisen motivaation sisäistämisen mahdollista-

vien tekijöiden välillä on kuitenkin kaksi huomattavaa eroa. Ensiksi sisäisen moti-

vaation ylläpitäminen ei välttämättä edellytä rakenteita, rajoja tai riippuvuuksia, 

mutta nämä ovat oleellisia elementtejä sisäistämiselle, koska nämä ovat niitä 
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tekijöitä joita sisäistämisprosessin myötä sisäistetään. Toiseksi ulkoisen motivaation 

sisäistämistä voidaan helpottaa läheisten toimesta eksplisiittisillä tai implisiittisillä 

käyttäytymisen vahvistuksilla, mutta tällä ei ole merkittävää roolia sisäiselle moti-

vaatiolle. (Cagne & Deci 2005, 339.)  

 

Sheldonin & Filakin (2008, 257) mukaan valtaosa itseohjautuvuusteorian empiiri-

sestä tutkimuksesta on kohdistunut autonomiaa tukevien ympäristöjen tarkasteluun, 

ei niinkään yhteenkuuluvuuden tai kyvykkyyden tuen tarkasteluun. Näistä kolmesta 

yhteenkuuluvuuden tarvetta ja sen täyttymistä on tutkittu vähiten (Vallerand et al. 

2008), minkä vuoksi myös yhteenkuuluvuuden motivationaalisesta arvosta on niu-

kasti tutkimuksia (Liu et al. 2017, 1028).  

 

Autonomian tuki työkontekstissa viittaa Baard et al. (2004, 2048) mukaan henkilöi-

den väliseen orientaatioon, jossa esimies tunnistaa ja tunnustaa alaistensa näke-

mykset, tarjoaa merkityksellistä informaatiota ei- manipuloivalla tavalla, tarjoaa 

mahdollisuuksia vaihtoehdoille ja rohkaisee aloitteellisuuteen. Vaikka autonomian 

tunne ei edellytäkään tehtävien faktista autonomiaa, vaan perustuu lähinnä subjek-

tiiviselle tulkinnalle, on tehtäväkohtainen autonomia tutkimusten mukaan positiivi-

sessa suhteessa autonomian tarpeen tyydyttämisen kanssa (Van den Broeck et. al. 

2010, 995-996). Myös koettu organisaation tuki, henkilön sekä ympäristön yhteen-

sopivuus tukevat autonomian tarpeen täyttymistä (Van den Broeck et. al. 2016, 

1208).    

 

Deci et al. (1994) mukaan aiempi empiirinen tutkimus osoittaa selkeästi, että kont-

rolloivien piirteiden sijaan ihmisten näkemysten ja tunteiden tunnustaminen, vaihto-

ehtojen tarjoamien sekä merkityksellinen järkiperustelu suoritettavalle tehtävälle tai 

toivotulle käyttäytymiselle tukevat psykologisten perustarpeiden täyttymistä. Tämä 

johtuu vahvistuneesta sisäisestä motivaatiosta, joka on seurausta sisäisemmästä 

koetusta hallintakäsityksestä ja sen muodostamasta autonomian tunteesta. Nämä 

tekijät vaikuttavat sisäisen motivaation lisäksi positiivisesti myös ulkoisen motivaa-

tion sisäistämiseen (Deci et al. 1994).   
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Ulkoa asetettujen tavoitteiden on valvonnan ja seurannan ohella todettu heikentä-

vän yksilön autonomian tunnetta, kuten myös ulkoa asetettujen määräaikojen sekä 

kilpailun. Edellä mainitut johtuvat yksilön kokemasta kontrollin tunteesta, joka vai-

kuttaa koetun hallintakäsityksen ulkoiseen sijaintiin ja siten vähentää yksilön tunte-

maa autonomiaa ja valinnanvapautta omasta toiminnastaan. (Ryan & Deci 2000a.) 

 

Ulkoiset virikkeet ja palkkiot ovat todettu meta-analyysein vahvoiksi positiivisiksi in-

dikaattoreiksi paremmalle määrälliselle suoritukselle ja sen mukaiselle korkeam-

malle suorituskyvylle. Ulkoiset palkkiot toimivatkin usein voimakkaana motivaatto-

rina tämänkaltaisissa tehtävissä, ainakin hetkellisesti. Ongelmalliseksi ne muodos-

tuvat siinä vaiheessa, kun ne poistetaan yhtälöstä. Tällöin poistuu myös toiminnan 

motivaatio, koska sisäinen motivaatio on palkkioiden aiheuttaman crowding out- 

efektin myötä kuihtunut. (Cerasoli et al. 2014.) Deci et al. (1999) mukaan huomat-

tava ja näkyvä konkreettisten palkkioiden hyödyntäminen haittaa psykologisten pe-

rustarpeiden täyttymistä, koska sen on tunnistettu vähentävän kyvykkyyden tun-

netta sellaisten yksilöiden kohdalla, jotka eivät saa toiminnastaan täysimääräistä 

mahdollista palkkiota, vaan heidän suorituksensa jää joiltain osin puutteelliseksi. 

Tämä voidaan kokea negatiivisena palautteena ja liittyy sellaisiin tehtäviin, jotka yk-

silö kokee mielenkiintoisina. (Deci et al. 1999).  

 

Ympäristön rooli ja yksilön tulkinta tästä ympäristöstä ovat merkittäviä ennustajia 

ulkoisten virikkeiden vaikutuksille. Mikäli ympäristö on kontrolloiva, koetaan ulkoiset 

virikkeet myös kontrolloivina. Mikäli taas ei ole, niin ne koetaan informatiivisina, jol-

loin ne vaikuttavat vähemmän negatiivisesti tai jopa positiivisesti sisäiseen motivaa-

tioon. (Deci et al. 1999, 629.) 

 

Toimintaan ja suoritukseen liittyvän palautteen on tunnistettu vaikuttavan yksilön 

motivaatioon. Positiivisen palautteen hyötyjen lisäksi palautteella voi olla myös kont-

rolloiva funktio, esimerkiksi silloin kun yksilö sitoutuu johonkin toimintaan saadak-

seen toisten hyväksyntää tai tunnustusta. Negatiivinen palaute on haitallista kyvyk-

kyyden tunteelle, kun positiivinen palaute puolestaan tukee kompetenssin tunnetta, 

eikä ulkoisena virikkeenä aiheuta haittaa autonomian tunteelle. Positiivisen palaut-

teen vaikutuksille on keskeistä myös se, minkälaiseen sävyyn ja minkälaisessa 
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ilmapiirissä palaute on annettu. Kontrolloivaan sävyyn annettu positiivinen palaute 

vaikuttaa heikentävästi autonomian sekä kompetenssin tunteisiin ja voi siten haitata 

perustarpeiden tyydyttymistä. (Deci et al. 1999.) Myös vaativalla kielenkäytöllä ylei-

sesti on kontrollia tukevia ja siten autonomian ja kompetenssin tunteita heikentäviä 

vaikutuksia (Ryan & Deci 2006, 1566), jotka puolestaan vaikuttavat negatiivisesti 

sisäiseen motivaatioon.  

 

Yhteenkuuluvuuden tunne on Van den Broeck et. al. (2016, 1208) mukaan vahvim-

min yhteydessä ympäristössä ilmenevään sosiaaliseen tukeen. Yhteenkuuluvuu-

desta seuraa heidän mukaansa elämäntyytyväisyyden ohella myös sinnikkyyttä työ-

ympäristössä (Van den Broeck et. al. 2010, 995). 

 

Kuten aiempana esitettiin, autonomian tukea on tutkittu eniten ja todettu autonomiaa 

tukevien sosiaalisten ympäristöjen vaikuttavan positiivisesti kaikkien psykologisten 

perustarpeiden täyttymiseen. Pelillistämisen näkökulmasta tämä näyttäytyy hieman 

ongelmallisena, sillä vähäinen aihepiirin empiirinen tutkimus (Sailer et al. 2017; 

Sheldon & Filak 2008) ei ole todentanut pelillistämisen ja autonomian välillä yh-

teyttä.  Pelillistämisellä Sheldonin & Filakin (2008) oppilaitosympäristöön sijoittuvan 

pelillistämistutkimuksen mukaan kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tuella saavu-

tettiin eniten positiivisia vaikutuksia oppilaiden oppimisessa, eikä autonomian tuki ja 

sen myötä autonomian vaikutus oppimistuloksiin tässä tutkimuksessa saanut vah-

vistusta. Tämä voi tutkijoiden mukaan olla seurausta siitä, että pelillistetyssä sovel-

luksessa autonomiaa annettiin käyttäjille mitättömältä tuntuvien asioiden kohdalla, 

kuten minkä värisen pelielementin he haluavat seuraavaksi suorittaa, tai missä jär-

jestyksessä he haluavat saada vihjeitä (Sheldon & Filak 2008). 

 

Sailer et al. (2017) mukaan pelillistäminen tukee psykologisiin perustarpeisiin lukeu-

tuvaa kyvykkyyden tunnetta, sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Koettu autonomia 

ei tämän tutkimuksen mukaan kuitenkaan saanut pelillistämisestä tässäkään tutki-

muksessa tukea. Tutkijoiden mukaan tämä saattoi johtua siitä, että valinnanva-

pautta tarjottiin sellaisten tekijöiden kohdalla, joita ei koettu merkittäviksi asioiksi ja 

autonomian tunne edellyttäisi tärkeämmiksi koettuja valintoja. Tulokset osoittivat, 

että arvomerkit, tulostaulukot ja suoritusta indikoivat kuvaajat vaikuttivat koetun 
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tehtävän merkityksellisyyden ohella positiivisesti myös kyvykkyyden tarpeen täytty-

miseen. Pelihahmot, merkitykselliset tarinat ja tiimitoverit vaikuttivat positiivisesti ko-

kemuksiin sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. (Sailer et al. 2017.) 

 

Pelimäisten elementtien ryhmä, joka koostuu arvomerkeistä, tulostaulukoista sekä 

suoritusta indikoivista kuvaajista, vaikuttivat positiivisesti kyvykkyyden tarpeen täyt-

tymiseen sekä koettuun tehtävän merkityksellisyyteen. Tämä on linjassa aiemman 

tutkimuksen kanssa, jonka mukaan nämä elementit toimivat palautteena yksilölle ja 

tukevat siten käyttäjän kyvykkyyden tunnetta (Sailer et. al. 2017, 375-378.) 

 

Ruhin (2015) mukaan sosiaaliset elementit voisivat olla yksi syy pelillistämisen me-

nestymiseen ja yksilöiden sitoutumisen kasvamiseen. Yhteisiin tavoitteisiin pyrkimi-

nen ja niihin panostaminen luo yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa tyydytystä toisten autta-

misesta (Ruhi 2015, 10). Myös Ling et al. (2005) mukaan sosiaalinen aspekti on 

tärkeä pelien ominaisuus. Sellaiset pelimäiset elementit, kuten tiimikaverit ja merki-

tykselliset tarinat mahdollistivat jaettuja tavoitteita ja tunteita yhteenkuuluvuudesta, 

jotka palvelevat sosiaalista yhteenkuuluvuutta (Sailer et al. 2017, 375).   

 

Mekler (2015) tutkimuksen mukaan pelillistetty ympäristö verrattuna ei- pelillistet-

tyyn kontekstiin paransi suoritusta huomattavasti. Heidän mukaansa selkeitä eroja 

kyvykkyyden tarpeen täyttymisen tai sisäisen motivaation parantumisen kohdalla ei 

kuitenkaan ilmennyt (Mekler 2015). Pelillistämisellä on siis potentiaalia parantaa 

suoritusta, mutta pelkästään näiden tutkimusten perusteella ei kyetä tarkkaan sano-

maan, mitä suoritukseen vaikuttavat tekijät ovat. Nacke & Deterding (2017) johtavat 

Mekler (2015) tutkimuksesta päätelmän, että pelillistämisen positiivinen vaikutus te-

hokkuuteen ei johtuisi sisäisen motivaation kasvusta, vaan tavoitteet ja pelillistämi-

sen mahdollistama välitön suoritukseen liittyvä palaute voisivat heidän mukaansa 

olla selitys kasvaneelle tehokkuudelle.  

 

Cardador et al. (2017, 353) nostavatkin esille, että pelillistäminen nimenomaisesti 

parantaa loppukäyttäjien välitöntä pääsyä suoritukseen liittyvään informaatioon ja 

parantaa sen näkyvyyttä ja vertailtavuutta, tehden siten tehtävistä nautinnollisem-

pia. Pelillistäminen mahdollistaa näin helpon ja välittämän palautteen suorituksesta, 
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siitä miten se suhteutuu muihin ja minkälaisiin korjaustoimenpiteisiin yksilön olisi 

ryhdyttävä suorituksensa parantamiseksi (Cardador et al. 2017, 355). Itseohjautu-

vuusteorian mukaisesti tarkasteltuna edistymistä ja suoritusta ilmentävät pisteet, ta-

sot ja sijoitustaulukot palvelevat informatiivisena palautteena ja täyttävät siten käyt-

täjän kyvykkyyden tarvetta (Nacke & Deterding 2017, 451). Tämä informatiivinen 

vaikutus voi Nicholson et al. (2012) mukaan olla pelillistämisen sisäistä motivaatiota 

parantava tekijä ulkoisten palkkioiden sijaan.  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Ihmistieteisiin liittyviä tutkimuksellisia menetelmiä ei Alasuutarin (1999) mukaan 

voida jakaa kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin menetelmiin. Tuon jaottelun sijaan on 

kuitenkin eroteltavissa kaksi tutkimusta kuvailevaa ideaalimallia, eli luonnontieteisiin 

pohjautuva koeasetelma, jossa testataan ennalta asetettuja hypoteeseja ja arvoi-

tuksien ratkaiseminen. (Alasuutari 1999, 32.) Tämä tutkimus toteutetaan kohdeyri-

tykseen kohdistuvana laadullisena tutkimuksena, joka lukeutuu Alasuutarin mainit-

seman arvoituksen ratkaisemiseen pyrkivän ideaalimallin alle. Tässä tutkimuksessa 

muodostettava teoreettinen viitekehys ohjaa empiirisen aineiston hankintaa ja ana-

lysointia. Tuomi & Sarajärvi (2004, 98) mukaan tämänkaltaisessa teoriasidonnai-

sessa tutkimuksessa analyysiä voi tukea olemassa oleva teoria, mutta päätarkoitus 

ei ole aiemman tiedon testaaminen, vaan ennemminkin uusien näkökulmien löytä-

minen. 

 

Laadullinen tutkimus voidaan Long & Godfreyn (2004) mukaan määritellä laadullis-

ten metodien hyödyntämiseksi, tutkimukseen liittyvän aineiston keräämiseksi ja 

analysoimiseksi. Laadullisen tutkimuksen aineisto on enemmän visuaalista tai ver-

baalista kuin numeerista ja siinä pyritään nostamaan esille tietolähteiden ymmärryk-

set ja näkemykset tutkittavasta ilmiöstä, sekä tutkimaan lisäksi sosiaalisten olosuh-

teiden ja kulttuurin ominaisuuksia. Laadullisen tutkimuksen painopiste on ilmiön ho-

listisessa ymmärtämisessä ja se pyrkii etsimään vastauksia kysymyksiin ”miten” ja 

”miksi”. (Long & Godfrey 2004.)  

 

Laadullisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan Alasuutarin (1999) mukaan usein 

kokonaisuutena, eikä argumentaatiota rakenneta kvantitatiiviselle tutkimukselle 

ominaiseen tyyliin yksiköiden välisiin eroihin tilastollisesta lähtöasetelmasta. Laa-

dulliselle tutkimukselle on ominaista absoluuttisuus, joka viittaa siihen, että kaikki 

luotettavina pidetyt ja selvitettävään ongelmaan kuuluvat seikat ovat ristiriidattomia 

sen tulkinnan kanssa, johon tutkimuksessa päädytään. (Alasuutari 1999, 38.) Kvan-

titatiivisesta tutkimuksesta poiketen suuri osa laadullisesta tutkimuksesta toteute-

taan ihmisten luonnollisessa ympäristössä ja siinä pyritään haastatteluin 
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lähestymään tavallisia keskusteluja tutkimuksen kannalta keskeisin osin (Ham-

mersley 2013, 13). 

 

Teoriasidonnaisen analyysin päättelyn logiikkaa luonnehtii abduktiivinen päättely ja 

tutkimus tasapainottelee aineistolähtöisyyden ja valmiiden mallien välillä. Tutkimuk-

sessa pyritään yhdistelemään edellä mainittuja luovasti ja tarvittaessa jopa pakon-

omaisestikin. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 98-99.) Kovacks & Spensin (2005) mukaan 

abduktiivinen lähestymistapa eroaa induktiivisesta ja deduktiivisesta lähestymista-

vasta, sillä siinä ei ole deduktiiviseen tapaan tarkoituksena testata teoriaa ja siitä 

johdettuja hypoteeseja, eikä siinä induktiivisen lähestymistavan mukaisesti pyritä 

luomaan havaintojen perusteella täysin uutta teoriaa. Sen sijaan abduktiivisen lä-

hestymistavan ensisijainen tavoite on ymmärryksen muodostaminen uudesta ilmi-

östä. Abduktiivinen tutkimusprosessi pohjautuu aiempaan teoreettiseen tietoon, jota 

täydennetään tukevilla ja mahdollisesti poikkeavilla tosielämän havainnoilla. Näitä 

vaiheita seuraa yhteensovittaminen teorian kanssa, joka palauttaa tutkijan tosielä-

män havaintoihin ja sitä kautta teoreettisiin ehdotuksiin tai lopullisiin johtopäätöksiin. 

(Kovacks & Spens 2005, 137-140.) 

 

Itseohjautuvuuden osalta tässä tutkielmassa noudatetaan puhtaan abduktiivista tut-

kimusprosessia, jossa tutkimusta ohjaa teorian mukaiset psykologiset perustarpeet 

ja niiden täyttymisen ilmentämä itseohjautuvuus. Tätä näkemystä vahvistetaan ja 

täydennetään empiirisen aineiston pohjalta, jonka myötä lopullisena johtopäätök-

senä voidaan todeta, mistä itseohjautuvuus kohdeorganisaation asiantuntijatyössä 

muodostuu. Pelillistämisen määritelmän osalta tässä tutkimuksessa nojaudutaan 

kohtalaisen vahvasti teoriaan, pyrkien kuitenkin empiirisen aineiston avulla hahmot-

tamaan tätä tutkimustapausta parhaiten kuvastava määritelmä. Pelillistämisen ja it-

seohjautuvuuden välisi vaikutussuhteita ja niihin liittyviä tekijöitä pyritään tunnista-

maan aikaisemman aihepiirin tutkimuksen ohjaamana. Sosiaalisesta kontekstista 

nostetaan esille tekijöitä, jotka voivat tämän tutkimuksen viitekehyksessä vaikuttaa 

itseohjautuvuuteen tai pelillistämiseen.  

 

5.1 Haastattelu 
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Haastattelut ovat kaikista käytetyimpiä aineistonhankinnan keinoja kvalitatiivisella 

otteella toteutettavissa tutkimuksissa (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006, 314). Kva-

len & Brinkmannin (2009) mukaan kvalitatiivisen tutkimushaastattelun pyrkimyk-

senä on ymmärtää maailmaa yksilöiden subjektiivisesta näkökulmasta ja avata hei-

dän kokemuksiensa merkitystä, jotta voidaan paljastaa heidän elettyä maailmaa en-

nen tieteellisiä selityksiä. Laadullinen tutkimushaastattelu lähtee siis olettamasta, 

että toisten ihmisten näkemykset ovat merkityksellisiä (Brayda & Boyce 2014, 319). 

Haastattelut voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluina, joista yksilöhaastat-

telu mahdollistaa syvemmälle menevän keskustelun ja henkilökohtaisten aiheiden 

korostamisen (Adhabi & Anozie 2017). Haastattelut tarjoavat kätevän tavan tutki-

joille oppia muiden maailmoista, vaikkakin todellinen ymmärrys voikin olla joskus 

vaikeasti tavoiteltavaa (Qu & Dumay 2011, 239). 

 

Puolistrukturoitu haastattelu on yksi kolmesta perustavaa laatua olevasta tutkimus-

haastattelun muodosta, avoimen haastattelun ja strukturoidun haastattelun lisäksi. 

Puolistrukturoitu haastattelu koostuu useista keskeisistä kysymyksistä tai tee-

moista, jotka helpottavat tutkittavan alueen määrittelyä, mutta sallii haastattelijan tai 

haastateltavan poiketa näistä, jotta voidaan valottaa jotain haastattelun edetessä 

ilmenevää ideaa tai vastausta tarkemmin. (Gill et al. 2008, 291.) Puolistrukturoidun 

haastattelun suosio perustuukin sen joustavuuteen, minkä lisäksi sen etuihin lukeu-

tuu helppo saatavuus ja kyky paljastaa tärkeitä ja usein implisiittisiä organisaatioi-

den ja ihmisten käyttäytymisen puolia (Qu & Dumay 2011). Kvalen & Brinkmannin 

(2009) mukaan puolistrukturoitu haastattelu onkin usein kaikista tehokkain ja tarkoi-

tuksenmukaisin tiedonhankinnan keino.  

 

Puolistrukturoidussa haastattelussa määritetään ennalta vain aihepiirit, eli teemat, 

joista haastattelutilanteessa on tarkoitus keskustella. Haastattelun eteneminen riip-

puu menetelmän joustavuudesta johtuen hyvin pitkälti siitä, miten haastateltava vas-

taa kysymyksiin ja miten keskustelu etenee. (Adhabi & Anozie 2017.) Haastattelun 

tavoitteena on yleisesti saada mahdollisimman paljon tietoa halutuista kokonaisuuk-

sista (Tuomi & Sarajärvi 2004, 75). Tämänkaltaiset mahdollisimman paljon tietoa 

koostamaan pyrkivät haastattelut tuottavat merkittävän määrän löyhästi 
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strukturoitua materiaalia, josta suuri osa liittyy tavalla tai toisella tutkimuskysymyk-

siin (Magnusson & Marececk 2015, 2). 

 

Haastattelu valikoitui tiedonhankinnan menetelmäksi johtuen tutkimuksen laadulli-

sesta otteesta ja siitä, että tutkittavasta ilmiöstä tai sen laajuudesta ei ollut alkuun 

riittävästi tietoa. Puolistrukturoitu haastattelu mahdollisti abduktiivisen tutkimusot-

teen kanssa mahdollisimman laajan tiedonhankinnan ja tiedonkeruun kohdennus-

ten muuttamisen, mikäli haastattelujen edetessä olisi ilmennyt ennalta arvaamatto-

mia, mielenkiintoisia ja tutkimuksen kannalta relevantteja kehityssuuntia. Tässä tut-

kielmassa pyritään selvittämään sitä, miten pelillistämisellä voidaan vaikuttaa ihmis-

ten psykologisten perustarpeiden täyttymisen myötä muodostuvaan autonomiseen 

motivaatioon ja sen mukaiseen itseohjautuvuuteen. Itseohjautuvuusteorian mukai-

set psykologiset perustarpeet ovat ennen kaikkea kokemuksiin perustuvia tunneti-

loja, joten haastattelu tutkimusmenetelmänä on tältä kannalta tarkasteltuna perus-

teltu aineiston keruun menetelmä. 

 

5.1.1 Haastattelurunko 

 

Puolistrukturoitua haastattelua, eli teemahaastattelua kuvastaa se, että haastatelta-

valla tiedetään olevan omakohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä ja tutkija on 

alustavasti selvittänyt tutkittavan ilmiön oletettavasti tärkeitä osia, rakenteita, pro-

sesseja ja kokonaisuutta. Tältä pohjalta tutkija päätyy tiettyihin oletuksiin tutkimuk-

sen kannalta merkittävistä piirteistä ja kokonaisuuksista, joiden perusteella muodos-

tetaan haastattelurunko. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 46-47.) Periaatteessa teemat pe-

rustuvat siis teoreettiseen viitekehykseen, eli jo tiedettyyn tutkittavasta ilmiöstä 

(Tuomi & Sarajärvi 2004, 78). 

 

Kvalen & Brinkmannin (2009) mukaan suuri osa haastatteluprojektista pitäisi tapah-

tua ennen ensimmäistäkään haastattelua. Tämä valmisteluvaihe edellyttää muun 

muassa haastattelurungon teemoittelua ja haastattelun eri tekniikoihin perehty-

mistä, sekä päätöstä siitä mitä niistä hyödynnetään, jotta saadaan haluttu tieto. 

(Kvale & Brinkmann 2009, 105.) 
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Laadullisessa tutkimuksessa hyvien haastattelukysymysten tulisi Gill et al. (2008) 

mukaan olla avoimia, neutraaleja ja ymmärrettäviä. Kysymysten asettelussa tulisi 

noudattaa järjestystä, jossa alussa on helpot kysymykset, joista haastattelun ede-

tessä siirrytään monimutkaisempien tai vaikeampien kysymysten pariin (Adhabi & 

Anozie 2017).  Esimerkiksi haastateltavan taustaan liittyvillä kysymyksillä on mah-

dollista rikkoa haastattelutilanteessa jäätä ja valmistaa haastateltavaa tuleviin kysy-

myksiin (Jacob & Furgerson 2012). Koskinen et al. (2005) mukaan sopiva määrä 

kysymyksiä teemahaastattelussa on 5-12. Mikäli kysymyksiä on tätä enemmän jää 

haastateltavalle liian vähän aikaa kysymysten perinpohjaiseen käsittelyyn (Koski-

nen et al. 2005, 109). 

 

Teemahaastattelun runkoa (LIITE 1) laadittaessa se rakennettiin kolmen kuvassa 4 

esitetyn teeman ympärille: Itseohjautuvuus, pelit ja pelillistäminen sekä sosiaalinen 

konteksti. Itseohjautuvuus- teema-alue keskittyi haastateltavien motivaatioon liitty-

vien tekijöiden tunnistamisesta sekä tältä motivaatiopohjalta muodostuvan itseoh-

jautuvuuden tarkasteluun ja näihin liittyvien näkemysten kartoittamiseen. Pelit ja pe-

lillistäminen- teema-alue käsitteli haastateltavien kokemuksia peleistä ja pelillistämi-

sestä. Kyseinen osa-alue osoittautui tutkimuksen toteutuksessa haastavaksi, sillä 

haastatelluilla ei ollut kovinkaan vahvaa kokemusta pelillistämisestä ja suurin osa 

haastatelluista ei tuonut haastattelun aikana ilmi omaavansa kokemusta pelillistä-

misestä. Tästä syystä laaditun haastattelurungon avulla pyrittiin selvittämään haas-

tateltavien suhtautumista erilaisiin peleihin ja hyötysovelluksiin, joilla tutkielman teo-

riapohjan mukaisesti on samankaltaisia vaikutusmekanismeja kuin pelillistetyillä so-

velluksilla. Kolmas teema-alue muodostettiin sosiaalisen kontekstin ympärille ja py-

rittiin tunnistamaan sellaisia tekijöitä sosiaalisessa kontekstissa, jotka vaikuttavat it-

seohjautuvuusteorian mukaisiin psykologisiin perustarpeisiin ja sen myötä itseoh-

jautuvuuteen. Se miksi sosiaalinen konteksti erotettiin omaksi osa-alueekseen, poh-

jautuu itseohjautuvuusteorian organismis- dialektisesta luonteesta, jolle on 
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ominaista motivaation ja itseohjautuvuuden muodostuminen yksilön ja sosiaalisen 

kontekstin välisessä vuorovaikutuksessa.  

 

 

Kuva 4: Empiirisen osion teemoittelu 

 

Kuten teoriaosuudessa kuvattiin, muodostuu autonominen motivaatio ja siten itse-

ohjautuvuus psykologisten perustarpeiden, eli autonomian, kompetenssin ja yh-

teenkuuluvuuden tarpeen täyttymisen myötä. Vaikka itseohjautuvuus tässä tutkiel-

massa muodostuu mainitulla tavalla, pyrittiin sen esittämistä haastateltaville välttä-

mään, jotta kyettiin jättämään mahdollisuus myös sellaisten tekijöiden tunnistami-

selle, jotka vaikuttavat itseohjautuvuuden muodostumiseen, mutta joita itseohjautu-

vuusteoria ei tunnista. Tästä syystä haastateltavien näkemyksiä autonomian ja 

kompetenssin tarpeista pyrittiin selvittämään itseohjautuvuus- teeman alla ja yh-

teenkuuluvuuden tarvetta sosiaalisen kontekstin alla, sen istuessa luontevaksi 

osaksi tätä kokonaisuutta. Tämä loi mahdollisuuden myös teemojen parempaan ta-

sapainotukseen.  

 

5.1.2 Haastattelun toteutus 

 

Kvale & Brinkmann (2009, 99) tutkimushaastattelujen toteuttamiseen ei ole standar-

doitua prosessia tai sääntöjä, mutta on kuitenkin olemassa standardoituja valintoja 

lähestymistapojen ja tekniikoiden suhteen eri haastattelututkimuksen vaiheissa. En-

nen haastattelua haastateltaville on Gill et al. (2008) mukaan syytä kertoa tutkimuk-

sen tarkoituksesta, sekä vakuuttaa haastateltavat tutkimuksen eettisistä periaat-

teista, kuten anonymiteetistä ja luottamuksellisuudesta. On myös perusteltua antaa 

Itseohjautuvuus

Sosiaalinen 
konteksti

Pelit ja 
pelillistäminen
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haastattelukysymykset ennalta haastateltaville, jotta he ehtivät perehtyä aihealuee-

seen (Tuomi & Sarajärvi 2004, 75).  Tästä syystä ennen haastattelua lähetettiin 

haastateltaville haastattelurunko ja lyhyt alustus käynnissä olevasta tutkimuksesta 

ja sen tavoitteista perehdyttäväksi, jotta itse haastattelutilanteessa peruskäsitteet ja 

teemat olisivat jokseenkin selviä haastateltaville. Alustuksessa sekä haastatteluti-

laisuuden aluksi kerrattiin tutkimuksen tarkoituksen lisäksi se, että haastatteluissa 

kerättyä materiaalia käsitellään luottamuksellisesti, se hävitetään kun sitä ei enää 

tarvita ja että haastattelumateriaalia käsitellään anonyymisti siten, että heitä ei voi 

tunnistaa tutkimusraportista.  

 

Haastattelutilanteessa luottamuksellisen suhteen luominen haastateltavan ja haas-

tattelijan välille on oleellinen osa haastattelua (Jacob & Furgerson 2012). Tähän 

suhteeseen kuuluu luottamus ja kunnioitus haastateltavaa sekä tämän jakamaa tie-

toa kohtaan. Läpi haastattelun on haastattelijan tavoite rohkaista haastateltavaa ja-

kamaan mahdollisimman paljon tietoa omin sanoin. Tässä luottamuksellinen suhde 

on avuksi. (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006, 316-317.) Luottamuksellisen suhteen 

luomiseksi haastattelutilanteissa edettiin keskustelun sisällön lisäksi myös aikatau-

lullisesti pitkälti haastateltavan ehdoilla, kuitenkin siten että keskustelujen kulkua 

hienovaraisesti ohjailtiin haastattelurungon mukaisiin aiheisiin, mikäli tuloksetto-

malta vaikuttavaa harhautumista aiheesta ilmeni. 

 

Haastateltavia henkilöitä oli 7. Heidät määritettiin ja nimettiin kohdeorganisaation 

edustajien kanssa pidetyssä palaverissa syksyllä 2017. Kohdejoukon valinnassa 

korostettiin sitä, että haastateltavat työskentelevät asiantuntijatehtävissä ja lukeutu-

vat siihen kohderyhmään, johon pelillistämisratkaisu on tarkoitus kohdistaa. Haas-

tateltavien valinnassa korostettiin diversiteettiä niin työtehtävien kuin työkokemuk-

sen osalta. Haastateltavaan joukkoon sisällytettiin kohdeyrityksessä pitkään ollei-

den työntekijöiden lisäksi myös kohtalaisen uusia, alle vuoden organisaatiossa ol-

leita, jotta kyettiin tunnistamaan mahdollisesti eroavia näkemyksiä ja tulkintoja näi-

den erilaisin taustoin varustetuin haastateltavien välillä. Haastateltavien määrä 

osoittautui tutkimuksen kannalta riittäväksi, koska havainnot alkoivat toistaa itseään, 

eikä tutkimuksen viitekehyksen näkökulmasta uusia havaintoja enää ilmennyt. Sa-

turaatiopisteen voitiin siis katsoa saavutetun. 
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Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Gill et al. (2008, 292) mukaan haastat-

telutilan tulisi olla häiriöistä vapaa ja sellaisissa sijainneissa ja ajankohtina, jotka 

ovat haastateltaville soveltuvimpia. Tästä syystä kunkin haastateltavan aikatauluun 

sopivaksi ajankohdaksi varattiin haastattelutilaisuutta varten kohdeorganisaation ti-

loista rauhallinen neuvottelutila. Haastattelut toteutettiin helmikuussa 2018. Haas-

tattelut tallennettiin ja ne kestivät lyhimmillään 39 minuuttia, pisimmän haastattelun 

kestäessä 75 minuuttia.  

 

5.2 Aineiston analyysi 

 

Laadullisessa analyysissä dominoiva analyysin muoto on verbaali kuvailu ja tulkinta, 

joita tukevat aineistosta nousevat elävät ja kuvaavat esimerkit. Laadulliset tutkijat 

pyrkivät selittämään, mitkä tekijät tuottavat mitkäkin lopputulemat. (Hammersley 

2013, 14.) Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi toteutettiin teoriaohjaavana, joka 

Tuomi & Sarajärvi (2004, 116) mukaan muistuttaa etenemiseltään läheisesti aineis-

tolähtöistä, induktiivisella otteella toteutettua sisällönanalyysiä, poiketen kuitenkin 

tutkimuksen kannalta oleellisen tiedon erottamisessa, jonka pohjalta teoreettista kä-

sitteistöä muodostetaan. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä käsitteistö muo-

dostetaan aineistosta, kun taas teoriaohjaavassa analyysissä tutkimuksen keskei-

nen teoreettinen käsitteistö muodostetaan teorian pohjalta (Tuomi & Sarajärvi 2004, 

116). 

 

Varsinaiseksi laadulliseksi analyysiksi voidaan Alasuutarin (1999) mukaan nimittää 

sitä, miten raakahavainnot yhdistetään osana laadullista tutkimusta. Analyysin pe-

rusajatuksena on luoda raakahavaintojen perusteella sellaisia havaintolauseita, 

jotka ovat poikkeuksetta päteviä koko aineistoon. Tästä huolimatta poikkeustapauk-

set ovat analyysin kannalta olennaisia, koska ne pakottavat yhteensopimattomina 

ajattelemaan asiaa uudelleen. (Alasuutari 1999, 52.) Sisällönanalyysin tarkoituk-

sena on järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeästi esitettävään muotoon, ilman että 

sen sisältämä informaatio katoaa. Aineiston laadullinen käsittely perustuu loogiseen 

päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja 

kootaan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 
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2004, 110.) Laadullinen analyysi voidaan Alasuutarin (1999, 39) mukaan jakaa kah-

teen vaiheeseen, eli havaintojen pelkistämiseen sekä arvoituksen ratkaisemiseen, 

jotka limittyvät lähtökohtaisesti aina toisiinsa.  

 

Koskinen et al. (2005) mukaan tutkimuksen empiirinen analyysi käynnistyy aina pe-

rehtymällä aineistoon lukemalla tai silmäilemällä se useampaan otteeseen läpi. Elo 

& Kyngäs (2007) mukaan siitä huolimatta, että aineiston analyysille ei ole syste-

maattisia sääntöjä, kuvastaa sisällönanalyysejä tekstien monien sanojen luokittelu 

huomattavasti pienempiin sisältökategorioihin, joihin jaottelu toteutetaan tekstin 

avoimen koodaamisen keinoin. Avoimella koodaamisella viitataan tekstiin tehtäviin 

huomioihin ja merkintöihin, jotka toimivat kategorisoinnin perustana. Kategorisointi 

ei ole vain samankaltaisten havaintojen yhdistelyä, vaan ennemminkin huomioiden 

tekemistä siitä, mikä data kuuluu samaan joukkoon ja tämän vertaamista muuhun 

aineistoon. (Elo & Kyngäs 2007, 109-111.) 

 

Tuomi & Sarajärvi (2004) mukaan teoriaohjaavaa analyysiä muistuttava aineistoläh-

töinen eli induktiivinen analyysi on kuvattavissa karkeasti kolmeen vaiheeseen ja-

kautuvaksi prosessiksi, johon lukeutuu aineiston pelkistäminen eli redusointi, aineis-

ton ryhmittelemien, sekä abstrahointi, joka viittaa teoreettisten käsitteiden muodos-

tamiseen. Teorialähtöinen, eli abduktiivivista logiikkaa noudatteleva prosessi eroaa 

tästä lähinnä viimeisen vaiheen osalta, eli siinä teoreettisen käsitteet nousevat teo-

riasta. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 110-111, 116.) 

 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi aloitettiin haastatteluaineiston kuuntelemi-

sella useaan kertaan, jonka jälkeen haastattelutallenteet litteroitiin kokonaisuudes-

saan. Tämän jälkeen litteroitu haastatteluaineisto pelkistettiin etsimällä tutkimuksen 

kannalta relevantteihin teemoihin liittyviä sanoja ja ilmauksia, koodaten ne väripe-

rusteisesti litterointiaineistoon. Teemoittelun osalta tässä analyysivaiheessa turvau-

duttiin haastattelurungon mukaisiin teemoihin. Teemoiksi muodostuivat siis itseoh-

jautuvuus, pelit ja pelillistäminen sekä sosiaalinen konteksti. Itseohjautuvuuden 

osalta havainnot kategorisoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti autono-

miaa, kyvykkyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuvastaviin kategorioihin, joiden lisäksi ai-

neistosta pyrittiin tunnistamaan yhtenäisiä nimittäjiä, jotka eivät suoranaisesti istu 
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mihinkään mainituista luokista. Tämä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä kuvastava 

abduktiivinen lähestymistapa mahdollisti ymmärryksen muodostamisen tutkitta-

vasta ilmiöstä ja mahdollisen uuden tiedon tunnistamisen, kun havaintoja ei luoki-

teltu vain puhtaasti olemassa olevan teorian mukaisiin luokkiin. Peleihin ja pelillistä-

miseen liittyviä havaintoja kategorisoitiin teoriaosuudessa esille nousseiden pelillis-

tämistä kuvastavien piirteiden, sekä haastateltavien omakohtaisten pelikokemusten 

mukaisesti eri kategorioihin ja pyrittiin tunnistamaan tämän perusteella yhtymäkoh-

dat ja mahdolliset eroavaisuudet näiden sekä aihepiirin teorian ja aiemman tutki-

muksen välillä. Sosiaalisen kontekstin osalta jaoteltiin havaintoja sosiaalista kon-

tekstia kuvastavien kontrollin ja autonomian mukaan, joiden on teoriaosuuden mu-

kaan todettu olevan sosiaalista kontekstia kuvastavien piirteiden pääluokat.  

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Vaikka laadullinen tutkimus määritelläänkin yleensä kvantitatiivisen tutkimuksen 

vastakohdaksi, koska siinä ei pyritä saattamaan aineistoa numeeriseen muotoon tai 

siihen perustuvaan aineiston analyysiin. Vastakkainasettelusta huolimatta näillä 

kahdella tutkimussuuntauksella on yhteisiä piirteitä, kuten vaatimus havaintojen 

toistettavuudesta ja tulosten perusteluista. (Koskinen et al. 2005, 30.)  

 

Yksi kaikkia laadullisia lähestymistapoja kohtaan esitetty kritiikki on niiden tieteelli-

sen eksaktiuden ja uskottavuuden puute, jotka on yhdistetty tavanomaisiin metodei-

hin (Vaismoradi et al. 2013, 403). Koskinen et al. (2005) mukaan kvalitatiivisten tut-

kimusten yhteydessä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet tulevat kysymykseen sil-

loin kun arvioidaan sitä, voidaanko jotakin tutkimusta tai sen yhteydessä esitettyä 

väitettä pitää luotettavana. Kvalitatiiviseen tutkimukseen reliabiliteetin ja validiteetin 

käsitteet sopivat monilta osin huonosti ja näiden käsitteiden mielekkyyttä onkin 

epäilty laadullisessa tutkimuskirjallisuudessa. (Koskinen et al. 2005, 253-256.) 

 

Validiteetti viittaa siihen, kuinka hyvin tutkimukseen liittyvän tulos, tulkinta tai väite 

ilmaisevat sitä mitä tutkimuksella on tarkoitus ilmaista. Koskinen et al. (2005) mu-

kaan validiteetin lajeja ovat vähimmillään sisäinen ja ulkoinen validiteetti, joista si-

säinen validiteetti viittaa tehdyn tulkinnan sisäiseen ristiriidattomuuteen ja 
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loogisuuteen, ulkoisen validiteetin tarkoittaessa puolestaan sitä, onko tulkinta yleis-

tettävissä muihinkin kuin kyseiseen tutkimustapaukseen. Sisäisen validiteetin käsi-

tettä on pidetty jokseenkin epämääräisenä ja sillä viitataan yleensä lähinnä tutkijan 

velvollisuuteen johdonmukaisuudesta. Reliabiliteetilla puolestaan viitataan siihen 

johdonmukaisuuden tasoon, jonka myötä tapaukset ja havainnot sijoitetaan eri tut-

kijoiden toimesta ja eri aikoina samoihin luokkiin. (Koskinen et al. 2005, 254-256.) 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillinen tapa osoittaa tutkimuksen luotettavuus on 

vaatimus havaintojen toistamisesta, jolla viitataan siihen, että havainnot ovat tois-

tettavissa, ilmiön voidaan todeta olevan todellinen ja tehty tulkinta voidaan hyväk-

syä. Vaatimus toistettavuudesta on laadullisessa tutkimuksessa tiukka edellytys, 

jota ei Koskinen et al. (2005) mukaan tule käsittää kirjaimellisesti. Toistettavuusvaa-

timus sisältää kuitenkin tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeän periaatteen 

siitä, että tutkijan on annettava lukijalle riittävästi tietoa tutkimuksesta ja sen toteut-

tamisesta, jonka varassa voidaan arvioida sitä, miten tehdyt havainnot ja niistä joh-

detut johtopäätökset on tuotettu. (Koskinen et al. 2005.) 

 

Koskinen et al. (2005, 32) mukaan tutkijan aktiivinen vaikutus aineistoon on laadul-

lisessa tutkimuksessa pyrittävä pitämään minimissään. Handin (2003) mukaan kva-

litatiivisissa lähestymistavoissa tunnistetaan kuitenkin yleisesti se, että tutkimus ja 

tutkija eivät ole samalla tavalla erotettavissa toisistaan kuin positivistisissa objektii-

visuutta korostavissa tutkimusotteissa. Tutkijat sekä vaikuttavat tutkimukseen, että 

saavat siitä vaikutteita. Reflektiivisyys tunnistaa tämän vuorovaikutuksen ja pyrkii 

tuomaan sen näkyville. Reflektiivisyyden olisi syytä olla perusominaisuus sosiaali-

tieteiden tutkimuksessa ja sitä olisi harkittava jokaisella tutkimuksen askelmalla, 

päätöksenteon ohessa ja se pitäisi nostaa näkyville. (Hand 2003, 18.) 

 

Myös Hammersleyn (2013) esille nostama laadullisen tutkimuksen korostuva sub-

jektiivinen piirre kuvastaa sitä, että kaikki laadullinen tutkimus on aina sosiaalisten 

ja persoonallisten tekijöiden muokkaamaan. Tätä on yleensä mahdoton eliminoida. 

Se voi helpottaa näkemysten muodostamista, mutta voi myös johtaa virheisiin. Ref-

lektiivisyys, eli tutkijaan ja tutkimusprosessiin liittyvän yksityiskohtaisen tiedon 
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näkyväksi tuominen mahdollistaa lukijoiden tunnistaa tutkimukseen vaikuttaneita te-

kijöitä. (Hammersley 2013, 13.)  

 

Elon & Kyngäksen (2007) mukaan tutkimuksen reliabiliteetin kannalta on oleellista, 

että yhteys aineiston ja tulosten välillä esitetään. Tästä syystä tutkijan on pyrittävä 

kuvaamaan analyysiprosessi niin tarkasti kuin mahdollista, kun tuloksia raportoi-

daan (Elo & Kyngäs 2007, 112). Mahdollisimman yksityiskohtainen tutkijan, tutkitta-

vien ja tutkimukseen vaikuttavien seikkojen kuvaaminen tutkimusraportissa palve-

lee tutkimuksen reflektiivisyyttä ja siten sen validiteettia ja reliabiliteettia. Laadullisen 

tutkimuksen kohdalla on syytä huomioida se, että siinä tarkasteltavien tapausten 

määrä on usein niin pieni, että ulkoista validiteettia, eli tulosten yleistettävyyttä on 

syytä pitää kyseenalaisena (Koskinen et al. 2005, 265). 

 

Tutkimuksen sisäisen validiteetin nimissä on tässä tutkimuksessa pyritty etenemään 

johdonmukaisesti, esittäen tutkimuksen eteneminen vaihe vaiheelta, perustellen 

esitetyt johtopäätökset. Tämä tutkimus ei laadullisesta tutkimusotteestaan ja tutkit-

tavien tapausten pienestä määrästä johtuen ole kovin hyvin yleistettävissä muihin 

tapauksiin. Tätä yleistettävyyden ongelmaa lisää vielä entisestään tutkimuksen ai-

hepiiri, jossa psykologiset perustarpeet ovat hyvin yksilöllisiä ja syntyvät yksilön ja 

sosiaalisen kontekstin välisessä vuorovaikutuksessa. Yleistettävyyttä tästä per-

spektiivistä tosin parantaa itseohjautuvuusteorian kattava ja tuloksiltaan jokseenkin 

yksimielinen aiempi empiirinen tutkimus.  
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6 TULOKSET JA LÖYDÖKSET  

 

Alasuutarin (1999, 46) mukaan laadullisen tutkimuksen analyysin vaiheessa ei käy-

tetä vain aineistosta tehtyjä havaintoja ja niistä laadittuja havaintolauseita, vaan osa 

analyysiä on näiden havaintojen keskusteluttaminen muodostetun teoreettisen vii-

tekehyksen ja aihepiirin aiemman tutkimuksen kanssa, joiden kautta analyysivai-

heessa pyritään päättelemään vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Tässä luvussa kuvataan empiirisen tutkimuksen tulokset haastattelurungon mukai-

sin teema-aluein, eli jakautuen itseohjautuvuuteen ja sen taustalla vaikuttaviin mo-

tivationaalisiin piirteisiin, peleihin ja pelillistämiseen sekä sosiaaliseen ympäristöön. 

Teemoittelun osalta on syytä huomioida eri osa-alueiden osittainen päällekkäisyys 

sekä keskinäisriippuvuus, jonka myötä eri osioihin lukeutuvilla tekijöillä on monesti 

sidoksia ja vaikutuksia myös muihin teema-alueisiin. Tämä näkyy esimerkiksi itse-

ohjautuvuusteorian organismis- dialektisesta luonteesta johtuvana sosiaalisen ym-

päristön vaikutuksena psykologisten perustarpeiden tyydyttymiseen. Pelillistäminen 

vaikuttaa myös ympäristöä rikastuttavana tekijänä (Sailer et al. 2013) sosiaaliseen 

ympäristöön. Tulosten kuvaamisen yhteydessä avataan tarkoituksenmukaiset yhty-

mäpinnat ja mahdolliset eroavaisuudet teorian ja empirian välillä.  

 

Tulokset on tässä kappaleessa jaettu teoriaohjaavan lähestymistavan mukaisesti 

muun muassa itseohjautuvuuden sekä sen taustalla vaikuttavien psykologisten pe-

rustarpeiden osalta. Itseohjautuvuuden katsotaan siis ensisijaisesti muodostuvan 

näistä kolmesta teorian osoittamasta luokasta. Pelien ja pelillistämisen kohdalla py-

ritään tuloksista tunnistamaan sellaisia piirteitä, jotka ennakoivat pelillistämisen toi-

mivuutta ja toimimattomuutta kohdeorganisaatiossa. Tämä tarkastelu jakautuu ky-

seisessä kappaleessa pelien ja pelillistämisen sekä itseohjautuvuuden välistä yh-

teyttä tarkastelevaan alalukuun sekä pelillistämisen erilaisiin lähestymis- ja sovelta-

mistapoihin keskittyvään alalukuun. Sosiaalisen ympäristön osalta keskitytään tar-

kastelussa siihen liittyviin piirteisiin, jotka itseohjautuvuusteorian mukaisesti ilmen-

tävät joko kontrolloivia tai autonomiaa tukevia piirteitä, joilla on teoriaosiossa esite-

tyllä tavalla todettu olevan vaikutuksia psykologisten perustarpeiden täyttymiseen ja 

siten tämän tutkielman viitekehyksen mukaiseen ihmisen itseohjautuvuuteen. 
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6.1 Itseohjautuvuuden muodostuminen kohdeorganisaatiossa 

 

Tässä osiossa tarkastellaan kolmea teoriaosuudessa esitettyä psykologista perus-

tarvetta ja niiden muodostamaa itseohjautuvuutta empiiriseen aineistoon perustuen. 

Aineistosta esitetään analyysin ilmentämät näkemykset kolmen perustarpeen roo-

lista motivaation ja itseohjautuvuuden muodostajina. Tämän lisäksi esitetään aineis-

ton perusteella psykologisiin perustarpeisiin ja siten itseohjautuvuuteen vaikuttavina 

tekijöinä luottamus ja sen vastinparina nähty vastuu. 

 

6.1.1 Autonomia 

 

Työtehtäviin yhdistetty autonomia on yksi psykologisten perustarpeiden täyttymistä 

työympäristössä ennakoiva tekijä (Niemiec et al. 2009). Kuten on esitetty, autono-

mian tarve ja sen täyttyminen, kuten muutkin psykologiset perustarpeet kuvastavat 

ennemminkin yksilön kokemaa asioiden tilaa, eikä niinkään asioiden objektiivista 

tilaa (Van den Broeck et al. 2010). Tästä johtuen esimerkiksi autonomina tarve ei 

suoranaisesti ota kantaa työtehtäviin liittyvään faktiseen autonomiaan, vaikkakin 

aiempi empiirinen tutkimus osoittaa, että tämä tehtäväkohtainen faktinen autonomia 

ennakoi autonomian tunteen täyttymistä (Van den Broeck et al. 2010). Aiemman 

empiirisen tutkimuksen mukaisesti tämän tutkimuksenkin aineistosta nousee selke-

ästi esille työtehtäviin yhdistetyn vapauden merkitys motivaation ylläpitämisessä ja 

edellytyksenä itseohjautuvuudelle.    

 

”… se on se, miks mä tykkäänkin siitä, että mä saan tosi vapaasti ja täydellä luotta-

muksella tehdä sitä. Mua motivoi se vapaus…” (H1) 

 

”Yks suurimmista motivoivista voimista mulle on vapaus ja autonomia.” (H5) 

 

Autonomian nähtiin haastateltujen mukaan viittaavan kontrollin ja seurannan puut-

teeseen ja sen mahdollistamaan tunteeseen vapaudesta. Tämä tukee itseohjautu-

vuusteorian mukaista autonomian ja kontrollin jatkumoon perustuvaa näkemystä 

toimintaa ohjaavasta säätelystä, jonka mukaisesti tehtäviin liittyvä kontrolli, kuten 
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valinnanvapauden ja vaihtoehtojen rajoittaminen ja valvonta sekä seuranta heiken-

tävät yksilön autonomiaa ja haittaavat siten sisäisen motivaation syntymistä ja ul-

koisen motivaation sisäistämistä (Ryan & Deci 2006). Vastaavasti työtehtäviin liitty-

vien vaihtoehtojen olemassaolon ja vapauden on todettu siirtävän koettua hallinta-

käsitystä sisäisemmäksi ja siten tukevan tunnetta autonomiasta (Deci et al. 1994). 

Aineiston perusteella autonomian tunteen mahdollistuminen oli hyvin pitkälti riippu-

vainen mainittujen seurannan ja valvonnan sekä tietynlaisen työtehtäviin liittyvän ja 

työntekijästä nähden ulkopuolisen ohjaamisen puutteesta. 

 

”Jos olis semmonen hirvee kyttäyskulttuuri, tai tosi pikkutarkkaa… Mä tykkään sem-

mosesta vapaudesta. Sanotaanko jos liikaa olis semmosta seuraamista ja ohjaa-

mista, niin se olis semmonen [motivaatiota] heikentävä tekijä…liian tarkka seuranta 

haittaa mun mielestä itseohjautuvuutta.” (H3) 

 

Työkontekstiin liittyvä autonomian tuki viittaa henkilöidenvälisiin suhteisiin, joihin liit-

tyy vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien lisäksi toisten näkemysten tunnistaminen 

(Baard et al. 2004). Ryanin & Decin (2000a) mukaan mahdollisuus itseohjautuvuu-

teen on vaihtoehtojen olemassa olon lisäksi autonomian tunnetta vahvistava tekijä. 

Henkilöidenvälisinä suhteina tämä mahdollisuus autonomiaan ilmeni aineistossa 

yleisesti hyväksyttynä mahdollisuutena omaehtoiseen työajanhallintaan, joka ai-

neiston perusteella on työn toteuttamistapaan liittyvän vapauden ohella merkittä-

vimpiä autonomian tunteen mahdollistavia tekijöitä. 

 

”…täällä on tosi vapaata ja se on hyvä. Musta olis tosi hankala mennä johonkin 

organisaatioon, jossa se ei olis näin. Kuitenkin niin kun ollaan asiantuntijatehtävissä, 

että pitää sen verran voida luottaa kaikkiin, että pystyy itse aikatauluttamaan teke-

misensä, ettei aina tarvii olla kahdeksasta neljään aina maanantaista perjantaihin.” 

(H4) 

 

”Kyllä se [vapaus ja valinnanvara] on mulle tärkee asia ja siis niin kuin sanoin, että 

kehittyminen on mulle semmonen tärkee asia, niin se ohjaa siihen se vapaus, että 

sä saat itse sen mahdollisuuden ratkaista niitä asioita ja sitä kautta löytää niitä toi-

mivia keinoja. Niin mulle se on tosi tärkeessä roolissa ollut.” (H3) 
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6.1.2 Kyvykkyys 

 

Kyvykkyyden tunne liittyy yksilölliseen kokemukseen omasta kyvykkyydestä suori-

tettavissa tehtävissä ja sosiaalisen ympäristön kanssa käytävässä vuorovaikutuk-

sessa sekä siihen, että yksilö saa mahdollisuuksia osoittaa kyvykkyyksiään (Deci & 

Ryan 2002). Haastatellut nostivat esille työtehtäviin liittyvät haasteet yhtenä merkit-

tävimpänä motivaatiota kehittävänä tekijänä. Haastatteluaineiston perusteella työn-

tekijän omaan kyvykkyyden tunteeseen vaikuttaa oman ammattitaidon ja -osaami-

sen tunnistamisen lisäksi myös tietynlainen vahvistus tai kyvykkyyden tunnistami-

nen sosiaalisen ympäristön ja sen jäsenten toimesta. Tämä ilmentää hyvin itseoh-

jautuvuusteorian organismis- dialektista lähtöasetelmaa, jossa ihmisen motivaatio 

ja sen taustalla olevat psykologiset perustarpeet sekä niiden tyydyttyminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa sosiaalisen kontekstin kanssa. 

 

”Toki mielelläni autan jossain yksittäisessä suorittavissa tehtävissä ja muuta, mutta 

tiedän että en ole kovin motivoitunut, jos joudun niitä puurtamaan, kun on kuitenkin 

itsellä aika paljon kokemusta ja osaamista, niin ehkä se kannattaa yrityksessä tun-

nistaa ja käyttää johonkin muuhun.” (H4) 

 

Keskeinen osa psykologisiin perustarpeisiin lukeutuvaa kyvykkyyden tunnetta on 

tutkimusten mukaan edellytys kykyjen ja haasteiden samantasoisuudesta (Niemiec 

et al. 2009). Tämä johtaa itseohjautuvuusteorian mukaan siihen, että ihminen on 

taipuvainen hakeutumaan kykyjään vastaaviin tehtäviin (Ryan & Deci 2002). Tämä 

kävi ilmi myös haastatteluaineistosta, jonka perusteella työtehtävät eivät saa olla 

liian haastavia, mutta eivät toisaalta saa myöskään olla liian helppoja. Aineistosta 

nousee selkeästi esille haastateltujen kehittymisorientoitunut lähestymistapa, jonka 

myötä työntekijät hakeutuvat haasteiden pariin, joiden suorittamisesta saadut on-

nistumisen tunteet toimivat motivaatiota parantavia tekijöitä. Koska haasteiden voi-

daan nähdä olevan kulloisenkin osaamistason vaativammassa päässä, voitaneen 

tästä johtaa päätelmä, että haasteiden selättäminen johtaa yksilön osaamistason 

kasvuun, joka puolestaan kuvastaa mainitun kehittymisorientaation tuloksia. Tämä 
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havainto mukailee mainittua itseohjautuvuusteorian mukaista näkemystä haastei-

den ja kykyjen samantasoisuudesta, sekä sen ihmistä ohjaavasta vaikutuksesta. 

 

”Kyllä mä itse pidän suurimpana motivaattorina haasteiden kautta tulevia onnistu-

misia, mitä meilläkin tulee paljon töissä vastaan. Eli tulee jokin ongelma ja sä lähdet 

itse sitä ratkasemaan ja kun sä saat sen ratkaistua onnistuneesti, niin se on kyllä se 

mikä mua itteeni motivoi.” (H3) 

 

”Mun mielestä sillä [kyvykkyyden tunteella] on tosi suuri merkitys. Heti, jos tuntuu, 

että oma kompetenssi ei riitä siihen tehtävään, tai vastaavasti oma kompetenssi on 

tosi paljon korkeempi kuin se tehtävä, niin se on heti semmonen motivaatioon vai-

kuttava tekijä.” (H4) 

 

Palaute vaikuttaa tutkimusten mukaan yksilön kokemaan kyvykkyyden tunteeseen. 

Negatiivisen palautteen on todettu haittaavan kyvykkyyden tunnetta, kun taas posi-

tiivinen palaute sen koetun informatiivisen luonteensa vuoksi toimii vahvistuksena 

kyvykkyyden tunteelle (Deci et al. 1999). Palautteen vaikutuksissa psykologisiin pe-

rustarpeisiin korostuu myös ilmapiiri jossa palaute annetaan (Ryan & Deci 2006), 

jolla viitataan siihen, että kontrolloivaan sävyyn tai kontrolloivassa ilmapiirissä an-

nettu palaute heikentää palautteensaajan kyvykkyyden tunnetta. Aineiston perus-

teella haastatellut pitivät palautetta yhtenä merkittävimpänä osana kyvykkyyden 

tunteen muodostumista ja näkivät sen vaikuttavan välittömästi myös suoritukseen 

liittyvään motivaatioon. Kontrolloivan palautteen motivaatiota heikentävä vaikutus 

kävi myös selkeästi aineistosta ilmi, kuten aihepiirin aiempi tutkimus on selkeästi 

osoittanut. 

 

”Jos ei koe, että työllä on merkitystä tai siitä ei saa palautetta, niin ainakin mulla 

loppuu mielenkiinto ja yrittäminen aika nopeesti ja sitte alkaa ajatella, että se on ihan 

sama, että miten sen homman tekee, kun ei ketään kuitenkaan kiinnosta. Tai jos 

joku koko ajan varmistaa sun työtä, et oletko sä tehnyt sen oikein tai oletko sä tehnyt 

sen näin. Siitä tulee semmonen olo, että miks mä edes sen teen, kun joku kattoo 

kuitenkin koko ajan perästä. Ja sit myös se, että jos ei saa palautetta siitä, et tietää 

miten pärjää niin ethän sä voi tietää. Se on ihan supertärkeetä.” (H1) 
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Empiirisessä aineistossa ilmentyvät palautteen tyypit ovat luokiteltavissa informatii-

viseen ja kannustavaan palautteeseen, joilla haastateltujen mukaan molemmilla on 

positiivisia vaikutuksia suoritukseen. Vaikka mainittu aineiston perusteella muodos-

tettu luokitus luonnehtii helposti kannustavaa palautetta informatiivisen palautteen 

rinnalla sellaiseksi, jolla ei ole informaatiosisältöä, näyttäytyvät molemmat itseoh-

jautuvuusteorian mukaisesti tarkasteltuna lukeutuvan informatiivisen palautteen pii-

riin. Tämä on seurausta itseohjautuvuusteorian mukaisesta ympäristön vaikutuk-

sesta yksilön tulkintoihin, jonka seurauksena kontrolloivassa ympäristössä ilmene-

vät ulkoiset virikkeet kuvastavat kontrollia, kun taas ei- kontrolloivissa ympäristöissä 

ulkoiset virikkeet koetaan informatiivisina, jolloin niillä on positiivisia vaikutuksia mo-

tivaatioon (Deci et al. 1999). Aineiston kuvaamat informatiivinen ja kannustava pa-

laute toimivat siis molemmat autonomisessa ympäristössä saajalle informatiivisena 

tietona omasta hyvästä suorituksesta, vahvistaen tämän kyvykkyyden tunnetta. 

 

”Mistä sitä tietää, että tekee asioita väärin, jos ei siitä koskaan saa mitään palautetta. 

Sisältöön menevä palaute on tärkeempää, vaikka totta kai on kiva saada tsemppaa-

vaakin palautetta, niin mä haluan ainakin tietää, että mitä mä olen tehnyt hyvin ja 

miksi.” (H1) 

 

”…ehkä enemmänkin rakentava palaute on hyödyllistä, että saa asioita kehitettyä.” 

(H4) 

 

Informatiivisella, sisältöön menevällä palautteella on haastatteluaineiston perus-

teella teoriaa mukailevasti toiminnan ja kehittymisen kannalta merkittävin rooli. 

Tästä huolimatta nähtiin myös sellaiselle kannustavalle palautteelle, jonka informaa-

tiosisältö ei ota kantaa suoritteen faktiseen sisältöön, oma paikkansa. Sitä tulisi ai-

neiston perusteella hyödyntää motivaation tukemiseksi kulloisenkin tilanteen mukai-

sesti, riippuen muun muassa työntekijän osaamisen tasosta suhteessa käsillä ole-

viin tehtäviin. Eli riippuen siis työntekijän vallitsevasta kyvykkyyden tunteesta. 

 

”Jos taas miettii siltä kantilta, että se ihminen oikeesti osaa sen homman, mut sillä 

ei itseluottamus vaan meinaa riittää. Niin siinä vaiheessa voi sit enemmän 
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kannustaa just siihen, että se suoritutuu siitä hommasta. Sit taas toisella laidalla, jos 

siinä itse suorituksessakin on kehittymistä, niin sit antaa enemmänkin sitä et hei, ton 

voi tehdä noin, tai tehdään ens kerralla yhdessä ja katotaan, miten se vois olla hyvä 

tehdä.” (H3) 

 

6.1.3 Yhteenkuuluvuus 

 

Voimakkain tekijä yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumisessa on teorian mukai-

sesti ympäristössä ilmenevä sosiaalinen tuki (Van den Broeck et al. 2016). Tähän 

tukeen liittyy tunne siitä, että on yhteisönsä hyväksymä. Aineiston perusteella yh-

teenkuuluvuuden tunteen taustalla on tutkimuskohteen asiantuntijatyössä teorian 

(Deci & Ryan 2002) mukaisesti sitoutuminen työyhteisöön ja siinä vaikuttaviin hen-

kilöihin ja ryhmiin. Tähän on liitettävissä myös yhdessä tekeminen ja näiden muo-

dostama tiimihenki, joiden nähtiin haastateltujen mukaan ennakoivan työhön ja työ-

yhteisöön liittyvän säätelyn ja arvojen sisäistämistä ja niistä juontuvaa sitoutumista. 

 

”Ylipäänsä mun mielestä se yhteisö ja yhteisöllisyys. Siis meillä on mahdollisuus 

tosi vapaasti tehdä etätöitä, mutta silti tykkään mieluummin tulla toimistolle, missä 

on ihmisiä joiden kanssa olla. Enemmissä määrin pyritään luomaan yhteistoimintaa 

työntekijöiden kesken. Ja jos jollakin on jotain ehdottaa, niin tuntuu että niitä sel-

keesti kuunnellaan ja yritetään myös toteuttaa. Mitä tahansa parannuksia. Onhan 

se kanssa suurin motivaattori siinä.” (H3) 

 

”Kyllähän se tulee sieltä ihmisten kautta, eli siihen porukkaan sitoutuu. Ja kyllähän 

mä oon hirveesti saanut sieltä kollegoilta, se muodostaa semmosta sosiaalista vel-

kaa.” (H6) 

 

Hyväksyvä ilmapiiri on aineiston perusteella tärkeimpiä yksittäisiä tekijöitä yhteen-

kuuluvuuden tunteen mahdollistamisessa. Hyväksyvällä ilmapiirillä viitattiin yleisim-

min siihen, että kukin hyväksytään omana itsenään ja huomioidaan inhimillisenä yk-

silönä, jolle virheiden tekeminen on luonnollinen osa oppimisprosessia. Tämä voi-

daan nähdä yhtenä sosiaalisen ympäristön tukea ilmaisevana tekijänä, jolla on yh-

teenkuuluvuuden tunnetta vahvistava vaikutus. 
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”Täällä se on hienoa, että jos jotain virheitä käy, niin ei siitä päätä pölkylle laiteta, 

vaan myönnetään avoimesti ja tunnistetaan että se on osa toimenkuvaa. Siinä mie-

lessä täällä on hyvä olla, se motivoi.” (H7) 

 

Yhteenkuuluvuuden tunteen saaminen ei välttämättä edellytä yhteenkuuluvuutta 

kaikkiin yhteisön jäseniin. Psykologisia perustarpeita ja etenkin yhteenkuuluvuuden 

tunnetta käsittelevä tutkimuskirjallisuus ei erottele joukon kokoa, johon on tunnet-

tava yhteenkuuluvuutta, vaan ennemminkin käsittelee subjektiivista kokemusta yk-

silön joukkoon kuulumisen tunteesta (Deci & Ryan 2002). Tämä viittaa siis subjek-

tiiviseen tuntemukseen, eikä siten ole yleistettävissä kaikkia koskevaksi. Tutkimus-

aineiston perusteella yhteenkuuluvuuden perusta voitiin muodostaa jopa yksittäis-

ten ihmissuhteiden kautta.  

 

”…mulla on tärkeetä että ainakin johonkin siinä porukassa luo semmosen vähän 

syvemmän suhteen. Että jonkun kanssa voi puhua vähän muustakin kuin vaan työ-

asioista, että oikeesti tutustuu. Ihmiset saa mut sitoutumaan.” (H7) 

 

6.1.4 Luottamus ja vastuu 

 

Itseohjautuvuutta ennakoivat psykologiset perustarpeet kuvastavat aineiston perus-

teella hyvin itseohjautuvuuden luonnetta myös kohdeorganisaation asiantuntija-

työssä. Suurin osa aineistossa ilmenneistä psykologisiin perustarpeisiin ja niiden 

täyttymiseen vaikuttavista tekijöistä olivat samoja tai vähintäänkin hyvin samankal-

taisia kuin aihealueen aiempi empiirinen tutkimus on osoittanut. Itseohjautuvuuteen 

liittyvässä aiemmassa tutkimuksessa on luonnehdittu psykologisia perustarpeita ja 

siten itseohjautuvuutta tukevia erilaisia piirteitä ja tekijöitä kohtalaisen kattavasti, 

mutta tutkimuskirjallisuudessa ei ole noussut esille sellaisia itseohjautuvuuteen vai-

kuttavia tekijöitä, kuten luottamus ja vastuu, jotka tämän tutkielman tutkimusaineis-

ton perusteella ovat nimitettävissä yhdeksi ennakkoehdoksi ja edellytykseksi psyko-

logisten perustarpeiden tyydyttymiselle ja siten tämän tutkimuksen viitekehyksen 

mukaiselle itseohjautuvuudelle. Luottamuksella viitattiin aineiston perusteella luot-

tavaisen ympäristön lisäksi luottamukselliseen suhteeseen työnantajan ja 
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työntekijän välillä. Tässä suhteessa työnantaja nähdään ikään kuin luottamusta tar-

joava taho.  

 

”Kyl se niinku on se vastavuorosuus just että, kun työnantaja luottaa siihen, että mä 

teen ne tehtävät mitkä mulle annetaan, niin sillon mulle tulee aika semmonen vas-

tuuntunto siitä, että mä en halua tuottaa pettymystä, niinku myöskään työkavereille, 

että ne joutuu paikkailemaan.” (H1) 

 

Luottamus ei aineiston perusteella ole lokeroitavissa mihinkään yksittäiseen psyko-

logiseen perustarpeeseen liittyväksi, vaan sillä on nähtävissä liityntäpintoja kaikkiin 

perustarpeisiin. Autonomian tarpeen kohdalla luottamuksen nähtiin olevan tietynlai-

nen vaatimus autonomian tarpeen edellyttämälle vapaudelle. Luottamuksen nähtiin 

viittaavampaan myös vähempään kontrolliin.  

 

”Se vapaus on mulle yhtä kuin luottamus. Sit kun on luottamusta ja sen myötä va-

pautta, niin ei tarvii pelätä sitä, että joku kyseenalaistaa sitä teenkö työni, että se 

kyttäämisen kulttuuri jää pois ja voin keskittyä siihen oleelliseen. Mun mielestä luot-

tamus on kuitenkin kaiken perusta hyvässä työyhteisössä.” (H7) 

 

”Mulla on esimies joka luottaa täysin siihen mitä mä teen, eikä vahdi mun perään… 

Se on se, miks mä tykkäänkin siitä, että mä saan tosi vapaasti ja täydellä luottamuk-

sella tehdä tätä työtä.” (H1) 

 

Luottamuksen nähtiin vaikuttavan myös työntekijän kyvykkyyden tarpeeseen ja tun-

teeseen sen täyttymisestä. Aineiston perusteella luottamus viittaa tästä perspektii-

vistä luottamukseen yksilön osaamista kohtaan, jonka voi nähdä kasvattavan työn-

tekijän kyvykkyyden tunnetta sosiaalisen ympäristön ja siihen lukeutuvien ihmisten 

toimesta ilmaiseman arvostuksen kautta. Tällöin arvostus on työntekijälle osoitus 

hyvästä kyvykkyyden tasosta. 

 

”Se [itseohjautuvuus] ehkä organisaatiolta se edellyttää semmosta tietynlaista avoi-

muutta ja sitä et luotetaan ihmisten asiantuntijuuteen. Se taas tulee siitä, että on 

oikeita ihmisiä tekemässä oikeita töitä.” (H4) 
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Yhteenkuuluvuuteen liittyvien vaikutusten osalta luottamus liittyy aineiston perus-

teella avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, jolloin luottamuksen voi nähdä toimivan 

eräänlaisena mahdollistajana avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle. Toisaalta aineisto 

ilmentää viitteitä myös käänteiselle vuorovaikutussuhteelle, jossa avoimuus luo luot-

tamusta. Aineiston perusteella voidaan luottamuksen vaikutusta luonnehtia siis 

avoimuuden mahdollistajana, sekä sen lopputuotoksena. 

 

”Se johtaminen [matalassa organisaatiossa] on erilaista, se on mun mielestä luotta-

muksen rakentamista, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Se luottamuksen rakentaminen 

tulee aivan ensimmäisenä, se avoimuus ja läpinäkyvyys tulee sen myötä.” (H6) 

 

”Jos työyhteisössä on paljon negatiivisuutta, se heijastuu omaan työhön väkisinkin. 

Jos ei uskalleta avoimesti puhua asioista, niin se kääntyy pahan puhumiseksi. Ja 

sitten käänteisesti se avoimuus luo sellaista luottamusta.” (H1) 

 

Itseohjautuvuusteorian mukaisesti autonomisen motivaation ilmentämät positiiviset 

vaikutukset ovat seurausta psykologisten perustarpeiden täyttymisestä (Van den 

Broeck et al. 2016), mukaisesti itseohjautuvuusteoria olettaa, että tiettyjen ennak-

koehtojen täyttyessä ihminen käyttäytyy itseohjautuvasti, kärjistäen edellyttämättä 

yksilöltä itseltään toimenpiteitä tämän itseohjautuvuuden eteen. Haastatteluaineisto 

ilmentää tässä kohdin kuitenkin selkeitä edellytyksiä sosiaalisen kontekstin sijaan 

työntekijöiden käyttäytymiselle, ottamatta kantaa siihen, ovatko psykologiset perus-

tarpeet tyydytetty vai ei. Aineiston perusteella voisi päätellä, että yksilön on oltava 

vastuullinen, riippumatta sosiaalisen ympäristön tarjoamasta psykologisten perus-

tarpeiden tyydyttymisestä ja siten kannettava itse vastuuta työtehtävien lisäksi 

omasta motivaatiostaan ja itseohjautuvuudestaan. Vaikka tämä huomio vaikuttaa 

houkuttelevalta mahdollisuudelta nostaa esille ristiriitaisuuksia teorian ja empirian 

välillä, ei tästä kuitenkaan voida johtaa yksiselitteistä tulkintaa, joka eroaisi esite-

tystä teoriasta. Tämä johtuu siitä, että empiirisestä aineistosta on tehdyn analyysin 

puitteissa esitetty selkeitä itseohjautuvuusteorian mukaisia ja sitä tukevia huomioita, 

joiden mukaan itseohjautuva toiminta ja sen taustalla oleva motivaatio edellyttävät 

psykologisten perustarpeiden täyttymistä. Huomionarvoista on myös, että näiden 
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tarpeiden täyttymisen on todettu johtavan myös affektiiviseen eli tunneperäiseen si-

toutumiseen (Van den Broeck et al. 2010), jonka voi nähdä heijastelevan myös vas-

tuullisuutta yhteisöä sekä sen jäseniä ja toimintaa kohtaan. Tällöin vastuullinen toi-

minta seuraa perustarpeiden täyttymistä, eli itseohjautuvuus ja sen myötä ilmenevät 

positiiviset vaikutukset ovat seurausta sosiaalisen kontekstin kanssa käydystä vuo-

rovaikutuksesta. 

 

”Mä oon kirjannut tähän, että edellyttää työntekijältä vastuuntuntoa ja ymmärrystä 

siitä mitä odotetaan. Jos ei ole motivoitunut ja arvosta omaa työtään, niin ei voi olla 

myöskään itseohjautuva. Ja jos ei tiedä mitä odotetaan, niin ethän sä voi olla itse-

ohjautuva. Se vaatii myös sitoutumista ja vastuuntuntoa.” (H1) 

 

”Ensimmäiseks mulle tulee mieleen siitä vastuu ja vastuun ottaminen etenkin. Tai 

mä koen, että jos miettii vaikka ite sitä, että mikä tekee itselle sen itseohjautuvuuden 

ylipäänsä on se vastuun ottaminen asioista ja se semmonen että haluaa varmistaa, 

viedä eteenpäin ja hoitaa, niin silloin sitä vaan alkaa viemään eteenpäin ja hoita-

maan niitä asioita.” (H5) 

 

Ulkoisen säätelyn sisäistäminen on itseohjautuvuusteorian mukaan seurausta psy-

kologisten perustarpeiden tyydyttymisestä. Aineiston perusteella luottamus ja vas-

tuu ovat ennakkoehtoina myös organisaatioon ja sen toimintaan sitoutumisen ja tie-

tyntyyppisen arvojen sisäistämisen kohdalla. Aineistosta ei kuitenkaan käy selkeästi 

ilmi sitä vaikutusmekanismia, jonka kautta luottamus ja vastuu sisäistämisen mah-

dollistavat ja toimivatko psykologiset perustarpeet mahdollisesti välittäjinä tässä 

vuorovaikutussuhteessa. Vaikka selkeää syy-yhteyttä ei aineistosta kyetäkään erot-

telemaan, on alla esitetyssä haastatteluaineistosta tehdyssä lainauksessa nähtä-

vissä kiteytettynä aineistoa kuvastavia piirteitä, joiden mukaan luottamus tarjoaa va-

pauden mahdollistavana tekijänä tukea autonomialle ja sen tarpeelle. Koska auto-

nomiaa tukevien ympäristöjen on todettu vaikuttavan positiivisesti kaikkiin psykolo-

gisiin perustarpeisiin (Baard et al. 2004), voitaneen tästä tehdä päätelmä, että luot-

tamus vaikuttaa positiivisesti sosiaalisen ympäristön autonomisuuteen ja siten tukee 

tämän vaikutussuhteen kautta itseohjautuvuutta. 
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”Kyllä musta tärkeintä on just se vastuu, että mä en oo täällä niinku vaan koneen 

osana, vaan mulla on se oma rooli ja mulle halutaan antaa sitä vastuuta, annetaan 

mahdollisuus tehdä ne asiat mun tavalla. Ja sitten niin sanotusti kannustetaan ja 

palkitaan onnistumisesta. Se saa mulle sen [porukkaan kuulumisen] fiiliksen. Yli-

päätään tää ympäristö tai yhteisö on kannustava ja näin. Tuntuu että on niinku oi-

keessa paikassa.” (H3) 

 

6.2 Pelit ja pelillistäminen 

 

Pelillistämistä ei tulisi Liu et al. (2017) mukaan hyödyntää vain pelillistämisen vuoksi, 

vaan siinä olisi aina oltava jokin erityinen käyttäjän sitouttamiseen ja instrumentaa-

liseen tavoitteeseen liittyvä tarkoitus. Seaborn & Fels (2015) sekä Mora et al. (2017) 

mukaan pelillistämisen käyttäjäkeskeinen lähestymistapa edellyttää käyttäjälle koi-

tuvien hyötyjen asettamista keskiöön. Pelillistämisen pitäisi siis olla perusteltavissa 

ja näyttäytyä käyttäjälle hyödyllisenä. Aineiston perusteella haastatellut kokivat 

poikkeuksetta pelillistämisen yhdistämisen omaan työhönsä haastavana eikä juuri-

kaan tarkoituksenmukaisena lähestymistapana. Pelillistämisen sopivuutta asiantun-

tijatyöhön yleisesti epäiltiin myös vahvasti, eikä sen nähty suoritusperusteiseen työ-

hön soveltuvana istuvan suoraan tämänkaltaiseen työhön, jossa tehtävät eivät luon-

teeltaan useinkaan ole toistavia suoritteita. Tämä näkökulma tukee Liu et al. (2017) 

esille noussutta huomiota, jonka mukaan pelillistämiseen liittyvien elementtien on 

oltava yhteensopivia pelillistettyjen tehtävien kanssa, josta johtuen esimerkiksi pis-

teet ja tasot eivät olisi soveltuvia sellaisiin tehtäviin, joissa ei ole määrällisen mittaa-

misen mahdollisuutta. 

 

”Mun on jotenkin tosi vaikee nähdä, että miten sen pystyis saamaan tähän mun 

tehtäväkenttään sen pelillistäminen, mutta oon aina avoin kaikelle, eli jos joku sen 

pystyy tähän ujuttamaan, niin otan sen avosylin vastaan.” (H1) 

 

”… nyt kun ollaan tässä asiantuntijatyössä, niin mä en koe, että se oikeesti… Mä 

vähän skeptisesti suhtaudun siihen… Mut tämmönen suoriteseuranta 
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asiantuntijatyöhön niin eihän se tuo mitään muuta kuin yhden ylimääräisen järjes-

telmän, jota sä näppäilet päivän aikana.” (H6)  

 

6.2.1 Pelillistämisen yhteys itseohjautuvuuteen 

 

Suoriteperustaisen seurannan ja asiantuntijatyön yhteensopimattomuudesta nous-

seen huolen taustalla vaikuttaa aineiston perusteella olevan pelko tämänkaltaisen 

seurannan tulkitsemisesta keinoksi seurata työntekijöitä ja siten eräänlaiseksi 

kontrollin välineeksi. Tämä tukee aiemman tutkimuskirjallisuuden (Liu et al. 2017) 

mukaista näkemystä, jonka mukaan tämä kontrolloiva efekti voidaan tulkita auto-

nomiaa heikentäväksi ja siten yhdeksi pelillistämisen mahdolliseksi varjopuoleksi. 

Tällöin kontrollin tunne on seurausta psykologisten perustarpeiden empiirisessä 

tutkimuksessa todennetusta päätelmästä, että seuranta ja kontrolli vähentävät au-

tonomian tunnetta ja ovat siten haitallisia psykologisten perustarpeiden täyttymi-

selle (Ryan & Deci 2000a). Tarkka seuranta on myös vaikea käsittää loppukäyttä-

jän kannalta edulliseksi ja tarpeelliseksi, joihin käyttäjälähtöisessä pelillistämisessä 

pyritään. Tämänkaltainen kontrollin lisääminen vaikuttaa lähtökohtaisesti organi-

saation etuja ajavalta eli organisaatiolähtöiseltä lähestymistavalta. 

 

”Ehkä se pelko mikä ensimmäiseks tulee, on se, että ruvetaan vertailemaan esimer-

kiks, että kuinka paljon kullakin on projekteja. Kun toisilla on aina vähän liikaa ja 

toisilla ehkä joidenkin mielestä liian vähän, niin ei ole mun mielestä tavoiteltavaa, 

että ihmiset tekee itsellensä vaan kiirettä. Se on tosi huono tavoite, eikä se palkitse 

ketään.” (H5) 

 

”… se helposti saattaa kallistua semmoseen kyttäämisen kulttuuriin. Jos sen [pelil-

listämisen] tarkoitusta ei avata, niin mun ensimmäinen ajatus oli just sellanen, et 

halutaanko tällä nyt tsekata, että mitä kukin täällä tekee, vai mikä tää tuotos on, mitä 

tällä halutaan saavuttaa.” (H7) 

 

Informatiivinen palaute on aiemman empiirisen tutkimuksen mukaan yksi kyvykkyy-

den tunnetta kehittävä ulkoisen virikkeen muoto (Deci et al. 1999). Pelillistämisessä 

yleisesti hyödynnetyt pisteet, tasot ja suoritusta indikoivat mittarit toimivat 
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itseohjautuvuusteorian näkökulmasta tämänkaltaisena informatiivisena palautteena 

(Nacke & Deterding 2017). Tämä näkökulma saa haastatteluaineiston perusteella 

tukea, haastateltujen pitäessä omaan suoritukseen liittyvää informaatiota hyvänä 

ominaisuutena peleissä ja hyötysovelluksissa. Tämä näyttäytyi aineiston pohjalta 

motivaatiota parantavana tekijänä, jossa suorituksen tilaan liittyvä palaute toimi po-

sitiivisena vaikuttimena. Empiirisessä aineistossa palautteen vaikutus kävi ilmi 

haastateltujen työpuhelimissa olevan askelia laskevan sovelluksen käytön myötä. 

Tämä tukee pelillistämiseen liittyvässä tutkimuksessa (Nacke & Deterding 2017; 

Cardador et al. 2017) esille nostettua seikkaa, että yksi pelillistämisen keskeisistä 

vaikutusmekanismeista liittyy nimenomaisesti käyttäjän välittömään ja reaaliaikai-

seen pääsyyn omaa suoritusta koskevaan informaatioon. 

 

”…kollegan kanssa aina kilpaillaan näistä askelista päivän mittaan ja kyllä mä tosi 

tarkkaan yritän saavuttaa sen mikä mulla on tavoitteena, niin aina saada sen joka 

päivä täyteen. Kollega sano, että se ottaa sen puhelimen mukaan, kun se imuroi, et 

se saa ne askeleet täyteen ja mä teen ite ihan samaa. Vaikka eihän se vaikuta mi-

tenkään, että saman verranhan sä saat siitä liikuntaa, mut se on vaan jotenkin niin 

kiva nähdä siitä näytöltä, et nyt se on suoritettu.”  (H1) 

 

”…mun puhelimessa on joku sovellus, mikä laskee askelia. se on ollut automaatti-

sesti tässä puhelimessa päällä, enkä ole sitä poistanut. Tietää et se 10000 askelta 

on se tavoite, niin sitä on tietyllä tapaa kiva kattoa, et onks se täyttynyt.” (H2) 

 

Tämä suoritukseen liittyvä palaute voi näyttäytyä jokseenkin ristiriitaiselta aiemmin 

esitetyssä valossa, jossa suoritteisiin liittyvä seuranta koettiin kontrolloivana ja siten 

motivaatiota heikentävänä tekijänä. Suorituksen palautehan perustuu myös jonkin-

laiseen suoritteiden seurantaan. Tässä suorituksen seuranta ja siihen liittyvä infor-

maation koettiin kuitenkin puolestaan positiivisena seikkana. Tämä ero on ilmeisesti 

seurausta siitä, että kyseessä oleva askelia mittaavan sovelluksen käyttö perustui 

vapaaehtoisuuteen ja siten lukeutuu autonomisen toiminnan piiriin, kun taas ulkoa 

asetettu seuranta vaikuttaa kontrollina, kuten aiemmassa empiirisessä tutkimukses-

sakin (Ryan & Deci 2000a) on todennettu. Mollick & Rothbard (2014) nostavatkin 
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esille nimenomaisesti pelillistämiseen liittyvän pakollisuuden yhtenä sen merkittä-

vimmistä varjopuolista. 

 

Joidenkin tutkijoiden (esim. Ling et al. 2015) mukaan pelien ja pelillistettyjen sovel-

lusten sitouttava vaikutus perustuisi peleille ominaisiin sosiaalisiin elementteihin. 

Nämä elementit mahdollistavat yhteisöllisyyden muodostumisen yhteisiin tavoittei-

siin pyrkimisen esimerkiksi tiimiytymisen myötä (Sailer et al. 2017). Aineiston perus-

teella peleille ominaiset sosiaalisuus ja yhteisöllisyys nähtiin teorian tapaan keskei-

siksi pelien mielenkiintoa lisääviksi ominaisuuksiksi. Pelillistämisen esitettiin jopa 

olevan tarkoituksenmukaista suunnata nimenomaisesti yhteisöllisyyden kehittämi-

seen asiantuntijatyön työympäristössä.   

 

”Mä olen kyllä myöskin kilpailullinen, mutta ehkä myöskin vanhemmiten on rentou-

tunut ja se [pelaaminen] on enemmän semmosta hauskaa ja rentoo ajanvietettä. 

Tärkeetä on semmonen hyvä fiilis ja hauskanpito ja semmonen yhteisöllisyys en-

nemmänkin.” (H4) 

 

”Mä näkisin sen [pelillistämisen] enemmänkin semmosena työkaluna yhteisöllisyy-

den luomiseen. Mä en tiedä onko se hyvä semmoseen jatkuvaan päivittäiseen käyt-

töön, mutta sitte, jos haluaa tuoda tähän asiantuntijatyöhön jotain lisää, ni sit sitä 

vois painottaa.” (H7) 

 

6.2.2 Pelillistämisen lähestymistavat 

 

Pelillistämiseen liittyvien tavoitteiden ja tarkoituksen olisi Nicholsonin (2015) ja Ru-

hin (2015) mukaan sijaittava oikeassa elämässä, eli pelillistämisellä pitäisi olla aina 

jokin päätepiste ja sen pitäisi johtaa edullisiin tai hyödyllisiin lopputulemiin tosielä-

mässä. Tästä oli nähtävissä selkeitä viitteitä myös haastatteluaineistossa, jonka mu-

kaan vain pelillistämisen nimissä käyttöön otettu järjestelmä näyttäytyy käyttäjille 

ennen kaikkea vain raskaana, eikä ennakoi järjestelmän käyttömotivaatiota. Tämän 

lisäksi aineiston perusteella on nähtävissä, että pelillistämisen tuli palvella jotain jär-

kevää tarkoitusta ja liittyä sellaisiin aiheisiin, jotka saavat käyttäjät ajattelemaan.  

 



69 
 

”Mulla on niin paljon työjuttuja ja vapaa-ajan harrastuksia, että sen on pakko linkittyä 

oikeeseen maailmaan, niin on pakko priorisoida jo. Sen olis syytä liittyä jo johonkin 

olemassa olevaan, täysin uusi on vaikea ottaa käyttöön.” (H5) 

 

”… mä en itse esimerkiks motivoidu yhtään semmosesta, että jaksaisin käyttää jo-

tain [sovellusta] sen takia, että mä kerään pisteitä siitä ja keittäisin esimerkiks kah-

via. Se on mun mielestä vaan raskasta. Jos siihen oikeesti löytyy järkevä pointti ja 

sellaset aiheet, jotka oikeesti pistää ajattelemaan. Mut semmonen ylimääränen, että 

koitetaan väkisin pelillistää jotain, niin se on mun mielestä turhaa.” (H4) 

 

Pelillistämisen myötä nähtiin myös oleellisena, että siitä on jokin selkeä hyöty käyt-

täjälle. Tämä kuvastaa pelillistämisen käyttäjälähtöistä lähestymistapaa (Mora et al. 

2017). Hyöty voisi haastateltavien mukaan olla myös jokin palkinto, joka aiemman 

tutkimuksen mukaisesti voi toimia tehokkaana motivaattorina, mutta jolla on tutki-

tusti sisäistä motivaatiota heikentävä vaikutus pitkällä aikajänteellä. Ulkoiset palk-

kiot voivat olla voimakkaitakin motivaattoreita etenkin suoriteperusteisissa tehtä-

vissä (Cerasoli et al. 2014), mutta ne eivät ennakoi pitkäaikaista käyttäytymisen 

muutosta. Tämä huomio vahvistaa kuitenkin sitä näkemystä, että eri ihmisiä motivoi 

erilaiset asiat ja palkkioperustainen pelillistäminen voisi olla jokseenkin toimiva rat-

kaisu ainakin hetkellisesti. 

 

”Siinä pitää olla jokin selkeä hyöty, joku syy miksi sitä pitää tehdä. Kyllä mä voin 

motivoitua sellasesta, jos siinä on jotain vaikka palkintoja, niin tollaset asiat vois sitte 

innostaa.” (H7) 

 

”Sit kun ite oon aktiivinen ja liikun paljon, niin jotain siihen liittyvää ja joo jos on niinku 

hyvät palkinnot, niin skabailut on tietysti tosi jees. Eli jossain määrin kilpailullinen 

olen.” (H5) 

 

Pelillistämisen tutkimuksessa on peräänkuulutettu sitä, että pelillistämisratkaisujen 

käyttäjälähtöisyyden tulisi huomioida myös erilaisia käyttäjätyyppejä ja se, että eri-

laisia ihmisiä motivoi erilaiset asia (Dale 2014). Vaikkakaan yksittäinen pelillistetty 

ratkaisu ei voi palvella kaikkia käyttäjiä, tulisi sen pyrkiä vastaamaan 
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mahdollisimman monentyyppisen käyttäjän tarpeisiin (Ruhi 2015). Analyysin perus-

teella aineistosta on nostettavissa selkeitä viittauksia eriluonteisten ja -tyyppisten 

tehtävien lisäksi myös erityyppiin ihmisiin, tai ihmisryhmiin, joita motivoivat erilaiset 

tekijät. Nämä olisi haastateltujen mukaan syytä tunnistaa pelillistämisratkaisua 

suunniteltaessa. 

 

”Siinä pelissä olis tärkeetä, että huomioidaan sitä käyttäjää, että se vois valita omien 

mieltymysten ja oppimistyylien mukaan sen, että miten se haluaa jonkin osion tehdä. 

Eli haluuko se kattoa videolta sen, lukea sen, vai haluaako se, että joku kertoo sille 

sen. Et miten se kokee, että se oppii sen parhaiten. Että se siis ottais yksilön huo-

mioon.” (H6) 

 

”Myyjillä se [pelillistäminen] toimii, koska he ovat tulohakuisia ja kaikki pisteet pal-

kinnot ja porkkanat motivoi myyjiä. Mut ottaaks se huomioon ihmisiä, joita se ei mo-

tivoi, et se voi tuntua enemmän rasitteena ja tuntua enemmän negatiivisena voi-

mana. Se on ehkä uhka ja mahdollisuus. Riippuu ihmisestä. Sehän pakottaa sit jo-

kaista ihmistä siihen muottiin, että kaikkien pitää jotenkin löytää siitä se hyöty, sen-

hän se vaatii.” (H7) 

 

Aihepiirin aiempi tutkimus (esim. Suh et al. 2017) on tunnistanut pelillistettyjen so-

vellusten ongelmaksi sen, että pelillistämiseen liittyvä ja kiinnostusta herättävä uu-

tuusarvo on taipuvainen häviämään kohtalaisen nopeasti. Tämä on pelimäisiin ele-

mentteihin liitetty tyypillinen ominaisuus, joka on johtanut siihen, että käyttäjien pit-

käaikainen sitouttaminen on muodostunut ongelmaksi (Cardador et al. 2017). Ai-

neiston perusteella tämänkaltaiset mielenkiintoa heikentävät ominaisuudet ovat ja-

oteltavissa kahteen kategoriaan, eli käytettävyyteen liittyviin sekä sisältöön liittyviin 

ominaisuuksiin tai piirteisiin. Käytettävyyteen liittyvät piirteet kuvastavat aineiston 

perusteella sovelluksen toimivuutta, toiminnallisuuksia sekä käytön mukavuutta. 

Nämä olivat haastateltujen mukaan sisältöäkin tärkeämpiä ominaisuuksia.  

 

”Toimivuus ja toiminnallisuudet on tosi tärkeitä, kyllä mulla menee ainakin hermot, 

jos se [pelillistetty sovellus] ei toiminnallisuuksiltaan ole jotenkin järkevä, niin ei sitä 

sit jaksa. Kyl sen pitää olla sellanen et sitä on kiva käyttää.” (H5) 
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”Joo se sisältö on tärkeä, mutta en mä jaksais sitä, vaikka sisältö olis hyvä, niin jos 

käyttökokemus on huono. Ni ei sitä jaksa pidemmälle.” (H6) 

 

Sisältöön liittyvänä ja käytön innostuksen hiipumista ennakoivana tekijänä nostettiin 

esille sisällön yksitoikkoisuus, joka osoittautui merkittäväksi kyllästymistä aiheutta-

vaksi tekijäksi. Tämä yksitoikkoisuuden luoma kyllästymisvaikutus on aineiston pe-

rusteella ilmentynyt muun muassa sosiaalisen median käytön yhteydessä. 

 

”No just se että on semmosta samankaltaista sisältöä, et huomaa, että on liittyny ite 

kirppariryhmiin, ni sit sun seinä alkaa olla täynnä pelkkää kirppariryhmää.  Ni se ei 

hirveesti kiinnosta. Mä liityin vasta tänä vuonna Instagramiin ja eilen itseasiassa 

vasta Twitteriin. Kun tuntu että siellä facebookissa alko olla pelkkää sitä kirppariryh-

mää.” (H2) 

 

Pelillistettyjen sovellusten käyttöinnostuksen nopeahkosta hiipumisesta johtuen on 

pelillistämisen tutkimuksessa nostettu esille viittauksia siihen, että pelillistäminen 

voisi toimia parhaiten lyhyehköissä ajanjaksoissa (Cardador et al. 2017). Tämä on 

yhtenevä Nicholsonin (2015) ja Robson et al. (2015a) esittämän rajattuihin aikoihin 

sidottujen pelillistämishankkeiden lähestymistapaa, jossa pelillistäminen ei ole it-

seisarvo, vaan ennemminkin keino saavuttaa tuloksia todellisessa elämässä. Em-

piirinen aineisto tukee tämänkaltaista ajaltaan rajattujen soveltamisajankohtien toi-

mivuuteen liittyvää havaintoa, jonka lisäksi aineistosta on selkeästi nostettavissa 

esille painopisteluontoinen pelillistämisen hyödyntäminen, jolla viitataan siihen, että 

pelillistämistä tulisi hyödyntää ajallisesti rajattuina hankkeina, jotka kohdistetaan jo-

honkin tiettynä ajanjaksona tarpeelliseksi katsottuun kokonaisuuteen. Esimerkkinä 

painopisteestä nousi aineistosta esille yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden kehit-

täminen. 

 

”Mä näkisin sen enemmänkin semmosena työkaluna yhteisöllisyyden luomiseen. 

Mä en tiedä onko se hyvä semmoseen jatkuvaan päivittäiseen käyttöön, mutta sitte 

jos haluaa tuoda tähän asiantuntijatyöhön jotain lisää ni sit. Sit myös semmosiin 

satunnaisiin testauksiin, esimerkiks sun kuntoon liittyen.” (H7) 
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”Mut se mitä se voi tuoda, niin siellä voidaan painottaa eri asioita, niinku työhyvin-

vointia ja tämmöstä terveellistä ja arvojen mukaista toimintaa, niinku perheen 

kanssa vietettyä aikaa ja näin edespäin ja terveellisiä elintapoja, mitä ne nyt onkaan 

meidän arvoissa. Mut yhteisöllisyyttä, sitä sillä pitäis hakea asiantuntijatyössä.” (H6) 

 

6.3 Sosiaalinen ympäristö 

 

Tässä kappaleessa keskitytään tarkastelemaan sosiaalisen ympäristön piirteitä, 

jotka ovat merkittäviä itseohjautuvuusteorian mukaisten psykologisten perustarpei-

den täyttymiselle ja siten itseohjautuvuuden muodostumiselle. Sosiaalisen ympäris-

tön piirteet ovat itseohjautuvuusteorian näkökulmasta jaoteltavissa autonomiaa tu-

keviksi, kontrolloiviksi tai ei-motivoiviksi (Ryan & Deci 2000b). Dalen (2014) mukaan 

yksi oleellinen seikka pelillistämisen suunnittelussa on yhteensopivuus organisaa-

tion kulttuurin kanssa, joka edellyttää sen tuntemista, mikä sopii kunkin organisaa-

tion kulttuuriin ja minkä tyyppiset tekijät toimivat hyvinä motivaattoreina kussakin 

sosiaalisessa kontekstissa. Tästä syystä pyritään aineistosta nostamaan esille so-

siaalisen ympäristön tyypittelyjä ja piirteitä, jotka ovat edullisia tai haitallisia psyko-

logisten perustarpeiden täyttymiselle. Tämän lisäksi muodostetaan hahmotus siitä, 

minkälaiseen ympäristöön tutkimuskohteessa pelillistämistä pyritään sovittamaan.  

 

Haastateltavat kuvasivat organisaation kulttuuria avoimeksi, ihmislähtöiseksi sekä 

lämminhenkiseksi. Nämä kuvaukset viittaavat siihen, että kulttuuri ja sen ilmentämä 

sosiaalinen ympäristö olisi enemminkin avoin ja autonomiaa tukeva, kuin kontrolliin 

pyrkivä. Autonomiaa tukeva sosiaalinen ympäristö vaikuttaa tutkimusten mukaan 

myös siihen, miten ulkoiset virikkeet koetaan autonomisissa ympäristöissä informa-

tiivisina ja positiivisia seurauksia omaavina, kontrollin ja negatiisten seurausten si-

jaan (Deci et al. 1999). Kulttuuria kuvastaa aineiston perusteella myös tietynlainen 

yksilöllisten erojen ymmärtäminen, jonka voi vapauden ja yksilöllisyyden sallivana 

nähdä viittaavan myös autonomiaa tukeviin ympäristön piirteisiin. 

 

”Vapaa, avoin, lämminhenkinen ja sitten se mikä on tosi hienoa, että perusajatuk-

sena luotetaan työntekijöihin, sen sijaan että ensin ois se epäluottamus, mikä 
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useissa firmoissa on. Täällä se on just päinvastoin, et se lähtökohtaisesti ihmisiin 

luotetaan. Täällä kyllä selvästi välitetään aidosti työntekijöistä ja niiden hyvinvoin-

nista. Ja ymmärretään se, että kaikki on erilaisia ja toiselle sopii toinen tapa työs-

kennellä ja toiselle toinen, eikä vaadita, että kaikkien pitää olla siitä samasta muo-

tista.” (H1) 

 

”No ylätasolla työympäristö ja ilmapiiri motivoi. On tosi tärkee et töihin on kiva tulla. 

Että kaikki tervehtii ja voi keneltä vaan pyytää apua tai kenelle vaan voi sanoa, että 

on tällanen ongelma, et mitä mieltä sä oot tästä? Semmonen ilmapiiri et voi sanoo, 

että en osaa jotain asiaa, tai tänään mä oon vähän väsyny, että vähän huonompi 

päivä, ni sua ei ristiinnaulita tai ylenkatsota tällaisista asioista. Uskaltaa olla oma 

itsensä tietyllä tapaa.” (H2) 

 

Kulttuuria ja sitä ilmentävää ilmapiiriä kuvastaa aineiston perusteella myös kokei-

lunhaluisuus ja uskallus. Kohdeorganisaation sosiaaliselle kontekstille on aineiston 

perusteella ominaista yksilöllisten erojen hyväksymisen lisäksi myös virheiden hy-

väksyminen. Tämä kokeilunhaluisuus voi olla yksi selittävä tekijä sille, että vaikka 

pelillistämistä ei lähtökohtaisesti nähty soveltuvana ratkaisuna asiantuntijatyöhön, 

olivat haastatellut silti avoimia ja valmiita kokeilemaan sitä, mikäli sellainen käyttöön 

jalkautetaan. 

 

”Täällä talossahan meidän johto ja kulttuuri on tosi semmonen avoin ja sit ollaan 

aika kokeilunhaluisia ja halutaan ajatella vähän eri tavalla asioista.” (H4) 

 

Haastateltavien näkemyksen mukaan kulttuurin on oltava itseohjautuvuutta tukeva 

ja mahdollistettava vapaus ja autonomia, joka itseohjautuvuuden taustalla vaikuttaa. 

Kontrolli ja erilaiset tehtäviin ja tekemiseen liittyvät raamit tai reunaehdot koettiin 

pakottaviksi ja niistä tahdottiin lisäselvityksiä ja -perusteluja muun muassa niiden 

käytön syistä. Tämä on johdettavissa tehtäviin liittyvien järkiperustelujen antami-

selle, jonka on tutkimusten mukaan todettu olevan yksi keskeinen autonomiaa ja 

sitä kautta kaikkia psykologisia perustarpeita tyydyttävä toimenpide (Deci et al. 

1994). 
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”Ilman muuta se edellyttää [itseohjautuvaa kulttuuria], ei se sellasessa organisaa-

tiossa, missä on monta tasoa johtoa ja monta tasoa suorittavaa työntekijää, niin ei 

se semmosessa toimi.” (H4) 

 

”Jos semmosta kontrollia tai raameja tulee, niin mä haluan itse ainakin perustelut, 

että miks näin tehdään. Että ei niinku suoraan sanota, että tehdään näin. Toisaalta 

mä luotan meidän johtoon, että sitä on sitten oikeesti myös mietitty. Mutta se on tosi 

tärkeetä itelle, että mä ymmärrän, miksi asioita halutaan tehdä niin kuin niitä teh-

dään.” (H2) 

 

Vaikka aineiston perusteella organisaatiokulttuuria kuvastaakin yhteisöllisyys ja 

avoimuus, on siinä silti havaittavissa tietynlaista siiloutumista. Tämä on seurausta 

joitakin vuosia sitten tapahtuneesta useamman yrityksen yhdistämisestä, jonka 

myötä erilaisia organisaatiokulttuureita on fuusion jäljiltä pyritty yhdistelemään. 

Tämä aiheuttaa aineistossakin nähtävissä olevaa polarisaatiota organisaatiokulttuu-

riin liittyviin kokemuksiin, osan nähdessä selkeitä toimintaankin vaikuttavia kuppi-

kuntia yrityksen sisällä.  

 

”No musta vähän tuntuu, että on vähän semmosta jakautumista tai kuppikuntia tai 

siiloja, et osa ei vaan tunne olevansa sitä ”corea”, mikä tuntuu ikävältä, että ois sem-

monen core-porukka ja sitte muut. Et se porukka mikä täällä on ollu tosi pitkään jo, 

niinku koko johtoryhmä esimerkiksi ja tosi moni muuten, niin onhan niillä tosi pitkä 

historia ja se on tosi tiivis se jengi, niin eihän siihen ole uuden tyypin helppo kokea 

kuuluvansa.” (H5) 

 

”Täähän on aika siiloutunut organisaatio. Johtuu ihan historiasta, kun pari vuotta 

sitten tuli fuusioiden kautta yhteen. Kun porukka tekee niin erityyppistä työtä, toiset 

vaatii enemmän hiljaisuutta ja keskittymistä. Se helposti menee semmoseks siilou-

tuneeksi. Et ehkä puuttuu vielä semmonen me ja ”meidän kulttuuri”. (H7) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Itseohjautuvuusteoria vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella soveltuvalta viiteke-

hykseltä itseohjautuvuuden tarkasteluun kohdeorganisaatiossa. Tutkimustulosten 

mukaan itseohjautuvuuden muodostaa tutkimuskohteen asiantuntijatyössä kyvyk-

kyyden, autonomian sekä yhteenkuuluvuuden tunteet. Tutkimusaineiston perus-

teella itseohjautuvuudelle ja kaikille mainituille psykologisille perustarpeille merkit-

tävä tekijä on luottamus, jolla aineiston mukaan on liityntäpintoja kuhunkin yksittäi-

seen perustarpeeseen. Tulosten mukaan luottamuksen muodostumiselle ja yllä-

pysymiselle on olennaista organisaation puolesta autonomiaa ja vapautta tukeva 

ilmapiiri ja käytännöt. Nämä voitiin empiirisen aineiston perusteella nähdä olevan 

kääntäen myös luottamuksen mahdollistamia seurauksia, jolloin luottamus nähdään 

vapauden mahdollistavana tekijänä, joka vahvistaa ympäristön autonomisuutta ja 

siten autonomian tarpeen ohella vaikuttaa myös muihin psykologisiin tarpeisiin. Yk-

silön puolelta luottamuksen nähtiin edellyttävän vastuun ottamista ja vastuullisuutta, 

jotka tutkimuksen perusteella muodostavat luottamukselle olennaisen vastinparin.  

 

Kohdeorganisaation sosiaalinen ympäristö ilmeni empiirisen aineiston valossa au-

tonomiaa tukevana, kontrolloivuuden sijaan. Aiemman tutkimuksen mukaan auto-

nominen sosiaalinen ympäristö vaikuttaa siihen, miten ulkoiset virikkeet koetaan, 

niiden näyttäytyessä tämänkaltaisissa ympäristöissä informatiivisina ja kontrolloi-

vissa ympäristöissä puolestaan kontrolloivina ja negatiivisia seurauksia omaavina 

(Deci et al. 1999). Tämä ympäristön tyypittely on pelillistämisen kannalta keskeinen, 

sillä pelillistäminen perustuu lähestymistavasta riippuen pitkälti ulkoisten virikkeiden 

hyödyntämiseen (Perryer et al. 2016).   Dalen (2014) mukaan myös yksi oleellinen 

seikka pelillistämisen suunnittelussa ja jalkauttamisessa on sen yhteensovittaminen 

organisaatiokulttuurin kanssa.  

 

Tämän tutkimuksen haastatteluaineiston perusteella pelillistämisen soveltuvuutta 

asiantuntijatyön kontekstiin pidettiin kyseenalaisena. Tämä on pelillistämiseen liitty-

vänä huomiona mielenkiintoinen, sillä aikaisempi pelillistämiseen liittyvä tutkimus ei 

ole erotellut pelillistämisen kohdejoukkoa, vaan on ennemminkin keskittynyt tarkas-

telemaan pelillistämisen ja yksittäisten pelillistämiseen liittyvien elementtien 
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toimivuutta yleisesti. Syynä siihen miksi pelillistäminen on asiantuntijatyöhön sovel-

tumaton lähestymistapa, pidettiin empiirisen aineiston perusteella sen suoriteperus-

taista palkitsemismallia, joka ei suoranaisesti sovellu sellaisiin tehtäviin, jotka eivät 

perustu määrällisiin suoritteisiin. Pelillistämiseen liitetty suoriteperustainen seuranta 

tulkittiin myös teoriaa mukaillen kohdeorganisaatiossa tarpeettomaksi kontrolliksi, 

jonka on tunnistettu haittaavan autonomiaa (Ryan & Deci 2000a). 

 

7.1 Itseohjautuvuus  

 

Teoriaa ja aiempaa tutkimusta mukaillen autonomian tunne vaikuttaa tutkimuksen 

perusteella merkittävästi motivaatioon ja sen nähtiin olevan edellytys itseohjautu-

vuudelle. Tutkimuksen haastatteluaineistossa sillä viitattiin vapauteen suunnitella ja 

toteuttaa työtehtävänsä parhaaksi katsomallaan tavalla ja oman aikataulun mukai-

sesti. Kyvykkyyden tunne nousi teoriaa ja aiempaa tukimusta mukaillen tämän tut-

kimuksen perusteella yhdeksi keskeisimmäksi motivaatiota ylläpitäväksi tekijäksi, 

jonka lisäksi sen nähtiin olevan ennakkoehto myös itseohjautuvuudelle. Keskeinen 

tutkimuksen sekä teoreettisessa että empiirisessä osiossa esille noussut kyvykkyy-

den tunteeseen vaikuttava tekijä oli palaute. Informatiivisen palautteen, joka siis teo-

rian mukaan (Ryan & Deci 2006) viittaa autonomiaa tukevassa ympäristössä annet-

tuun palautteeseen, on aiemman tutkimuksen mukaan todettu tyydyttävän psykolo-

gisia perustarpeita ja etenkin tarvetta kyvykkyydelle. Myös empiirisen aineiston pe-

rusteella palaute oli merkittävä tekijä motivaatiolle ja kyvykkyyden tunteelle.  

 

Myös yhteenkuuluvuuden tunteen osalta tutkimustulokset noudattelevat teoriaa, 

jonka mukaan voimakkain yhteenkuuluvuutta ennustava tekijä on ympäristön sosi-

aalinen tuki (Van den Broeck et al. 2016). Empiirisen aineiston perusteella yhteen-

kuuluvuuden taustalla kohdeorganisaatiossa on sitoutuminen työyhteisöön ja sen 

jäseniin. Tähän on liitettävissä myös yhdessä tekeminen ja sen pohjalta rakentuva 

tiimihenki, joiden nähtiin aineiston perusteella ennakoivan työhön ja työyhteisöön 

liittyvän säätelyn ja arvojen sisäistämistä ja niistä juontuvaa sitoutumista. Sosiaali-

seen kontekstiin keskeisesti liittyvä hyväksyvä ilmapiiri on aineiston perusteella tär-

keimpiä yksittäisiä tekijöitä yhteenkuuluvuuden tunteen mahdollistamisessa. 
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Hyväksyvä ilmapiiri viittasi siihen, että kukin hyväksytään omana itsenään ja virhei-

den tekeminen on luonnollinen osa ihmistä ja oppimisprosessia.  

 

7.2 Pelillistäminen ja itseohjautuvuus 

 

Deterding et al. (2015) mukaan keskeiset pelillistämiseen liittyvät komponentit ovat 

ihmisen psykologiset tarpeet autonomialle, kyvykkyydelle ja yhteenkuuluvuudelle, 

joiden täyttyminen on pelinautinnon kannalta keskeistä. Psykologisena perustar-

peena autonomian tarve on kaikista haastavin pelillistämisen näkökulmasta, sillä 

pelillistäminen on lähtökohtaisesti johdon asettama ympäristöön vaikuttava tekijä, 

joka voi sellaisenaan ilmentyä sosiaalisessa kontekstissa kontrollina (Perryer et al. 

2016) ja siten psykologisten perustarpeiden tyydyttymistä haittaavana tekijänä. Pe-

lillistämisen ja psykologisten perustarpeiden yhdistävässä empiirisessä tutkimuk-

sessa on myös todettu, että autonomia on ainoa perustarpeista, joka ei saa pelillis-

tämisestä tukea (Mekler et al. 2017; Cardador et al. 2017; Sailer et al. 2017). Tämän 

on mainituissa tutkimuksissa epäilty johtuvan osin siitä, että autonomian piiriin jäte-

tyt päätökset, kuten pelimerkin väri, eivät ole riittävän merkityksellisiä päätöksiä tar-

jotakseen tyydytystä autonomian tarpeelle. Tämä herättää kysymyksen siitä, mikä 

voidaan katsoa riittäväksi valinnanvapaudeksi, jotta siitä seuraa tunne autonomiasta 

ja onko koko pelillistäminen syytä rakentaa vapaaehtoisuuteen perustuvaksi. Mol-

lick & Rothbard (2014) nostivatkin yhdeksi keskeiseksi pelillistämiseen liittyväksi on-

gelmaksi pelien pakollisuuden. 

 

Kyvykkyyden tunteeseen vaikuttavan palautteen rooli on tämän tutkimuksen kan-

nalta merkittävä, koska palautteen ja välittömän suoritukseen liittyvän informaation 

on joidenkin tutkijoiden (esim. Cardador et al. 2017; Nacke & Deterding 2017) mu-

kaan nähty olevan pelillistämisen keskeinen motivaatiota kehittävä ajuri.  Pelillistä-

minen tukee siis aihepiirin empiirisen tutkimuksen mukaan kyvykkyyden tunnetta 

tarjoamalla välitöntä pääsyä suoritukseen liittyvään informaatioon (esim. Cardador 

et al. 2017). Pelillistämisessä yleisesti hyödynnetyt pisteet, tasot ja suoritusta indi-

koivat mittarit tai ilmaisimet toimivat itseohjautuvuusteorian näkökulmasta tämän-

kaltaisena informatiivisena palautteena (Nacke & Deterding 2017). Tämän tutkimuk-

sen mukaan palaute on huomattava kyvykkyyden tunteen muodostumisen ja 
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ylläpysymisen lisäksi myös pelien kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta lisäävänä te-

kijänä. 

 

Joidenkin tutkijoiden (esim. Ling et al. 2015; Ruhi 2015) mukaan pelien ja pelillistet-

tyjen sovellusten sitouttava vaikutus perustuisi peleille ominaisiin sosiaalisiin ele-

mentteihin. Nämä elementit mahdollistavat yhteisöllisyyden muodostumisen yhtei-

siin tavoitteisiin pyrkimisen esimerkiksi tiimiytymisen myötä (Sailer et al. 2017). Tä-

män tutkimuksen valossa peleille ominaiset sosiaalisuus ja yhteisöllisyys nähtiin 

keskeisiksi pelien mielenkiintoa lisääviksi ominaisuuksiksi. 

 

7.3 Lähestymistapa pelillistämiseen 

 

Deterding et al. (2015) näkemyksestä, jonka mukaan psykologiset perustarpeet 

ovat keskeisiä pelillistämisen komponentteja, voinee johtaa ajatelman, jonka mu-

kaan pelillistämisratkaisun olisi palveltava kaikkia näitä psykologisia perustarpeita. 

Pelillistämiseen liittyvä empiirinen tutkimus on kuitenkin osoittanut, että pelillistämi-

sellä voidaan tukea kyvykkyyden tarvetta sekä yhteenkuuluvuuden tarvetta, mutta 

autonomian tarve ei ole saanut tutkimusten mukaan pelillistämisestä tukea (Mekler 

et al. 2017; Cardador et al. 2017; Sailer et al. 2017). Tästä lienee johdettavissa 

päätelmä, jonka mukaan pelillistämisellä ei ole mahdollista tyydyttää kaikkia psyko-

logisia perustarpeita. Nicholson (2015) ja Ruhi (2015) esittävät, että pelillistämisen 

kosketuspinta ja tavoitteet tulisi aina sijaita tosielämässä. Tämä yhdistettynä Sailer 

et al. (2013) toteamukseen, että pelillistäminen rikastuttaa työympäristöä, johtaa 

ajattelemaan, että pelillistäminen on nähtävä ennemminkin ympäristöönsä liittyvänä 

osana, kuin itsenäisenä hermeneuttisessa tilassa sijaitsevana kokonaisuutena.  

 

Pelillistäminen on siis itseohjautuvuusteorian näkökulmasta sosiaaliseen kontekstiin 

vaikuttava tekijä, joka on välittömässä vuorovaikutuksessa sosiaalisen kontekstin 

lisäksi myös loppukäyttäjiensä kanssa. Itseohjautuvuuden kannalta pelillistämisen 

ei välttämättä olisi tästä näkökulmasta tarpeellista tyydyttää kaikkia psykologisia pe-

rustarpeita, vaan se voisi esimerkiksi kohdistua sellaisiin tarpeisiin, jotka eivät sosi-

aalisessa kontekstissa muutoin saa riittävästi vahvistusta. Tällöin pelillistäminen 

näyttäytyisi ikään kuin Liu et al. (2017) esittämästä näkökulmasta, jonka mukaan 



79 
 

pelillistämisen elementtien on syytä täydentää toisiaan, eli mikäli tosielämästä puut-

tuu jokin tehtävän kannalta olennainen elementti, olisi pelillistäminen suunnattava 

siihen. Tällä viitataan siihen, että mikäli tosielämässä jokin psykologinen perustarve 

ei saa riittävästi tukea, olisi pelillistäminen syytä suunnata tämän vajeen täyttämi-

seen. Esimerkkinä tästä toimii hyvin empiirisen aineiston perusteella esille noussut 

yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tukeminen pelillistämisen keinoin. Tämä on 

yhteensopiva myös eräiden tutkijoiden (Ling et al. 2015; Ruhi 2015) näkemysten 

mukaan, jotka esittävät pelillistämisen vaikutusten perustuvan nimenomaisesti so-

siaalisiin aspekteihin.  

 

Pelillistämisessä tulisi lähteä liikkeelle käyttäjälähtöisestä mallista, jossa käyttäjä 

tarpeineen on keskiössä (Mora et al. 2017). Käyttäjälähtöisyys on tunnistettu aihe-

piirin tutkimuksessa tarkoituksenmukaisimmaksi lähtöasetelmaksi (Seaborn & Fels 

2015). Tämä näkemys sai vahvistusta tämän tutkimuksen empiirisestä osasta, 

jonka perusteella käyttäjälle on oltava pelillistämisestä jotain hyötyä. Tämä hyöty voi 

olla myös jokin konkreettinen palkinto, joka aiemman tutkimuksen mukaan voi toi-

mia tehokkaana motivaattorina, mutta jolla on tutkitusti sisäistä motivaatiota heiken-

tävä vaikutus pitkällä aikajänteellä. Ulkoiset palkkiot voivat tosin olla voimakkaitakin 

motivaattoreita, etenkin suoriteperusteisissa tehtävissä, mutta ne eivät ennakoi pit-

käaikaista käyttäytymisen muutosta, johtuen esitetystä ”crowding out”- efektistä, 

jonka seurauksena mahdollinen sisäinen motivaatio käsillä olevaan tehtävään kärsii 

ja toivottu käyttäytyminen loppuu palkitsemisen loputtua (Cerasoli et al. 2014). 

 

Tämä huomio konkreettisten palkkioiden ainakin hetkellisestä motivoivasta voi-

masta tukee pelillistämisen tutkimuksessa peräänkuulutettua erilaisten käyttäjien ja 

motivaatioprofiilien huomioimista osana pelillistämistä (Dale 2014). Vaikkakaan yk-

sittäinen pelillistetty ratkaisu ei voi palvella kaikkia käyttäjiä, tulisi sen pyrkiä vastaa-

maan mahdollisimman monentyyppisen käyttäjän tarpeisiin (Ruhi 2015). Tämän tut-

kimuksen aineistosta on nostettavissa selkeitä viittauksia eriluonteisten ja -tyyppis-

ten tehtävien lisäksi myös erityyppiin ihmisiin, tai ihmisryhmiin, jotka on syytä empii-

risen analyysin perusteella huomioida pelillistämistä suunniteltaessa kuten Dale 

(2014) ja Ruhi (2015) esittivät. 
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Pelillistettyjen sovellusten ongelmaksi on tunnistettu siihen liittyvän uutuusarvon no-

peahko häviäminen (Suh et al. 2017). Tämänkaltaisia käyttömotivaatiota heikentä-

viä vaikutuksia oli tunnistettavissa myös tämän tutkimuksen aineistosta. Nämä vai-

kutukset olivat jaoteltavissa kahteen kategoriaan, eli käytettävyyteen liittyviin sekä 

sisältöön liittyviin ominaisuuksiin. Käytettävyyteen liittyvät piirteet kuvastavat tämän 

tutkimuksen perusteella sovelluksen toimivuutta, toiminnallisuuksia sekä käytön 

mukavuutta, kun taas sisältöön liittyvinä ominaisuuksina nousi sisällön yksitoikkoi-

suus esille käyttömotivaatiota heikentävänä tekijänä.  

 

Pelillistettyjen sovellusten käyttöinnostuksen kohtalaisen nopeasta hiipumisesta 

johtuen on esitetty, että pelillistäminen voisi toimia parhaiten lyhyehköissä ajanjak-

soissa (Cardador et al. 2017). Tämän tutkimuksen tulokset tukevat tämänkaltaista 

pelillistämisen ajallisesti rajattua lähestymistapaa, jonka lisäksi empiirisestä aineis-

tosta nousi selkeästi esille pelillistämisen painopisteluontoinen hyödyntäminen, jolla 

tarkoitetaan sitä, että pelillistämistä tulisi kohdentaa johonkin yksittäiseen rajattuun 

kokonaisuuteen, kuten esimerkiksi haastatteluaineistossa esille nousseen yhteisöl-

lisyyden ja yhteenkuuluvuuden kehittämiseen. Tämänkaltainen ajallisesti rajattu ja 

tiettyihin painopisteisiin tai tavoitteisiin perustuva pelillistäminen on yhteensopiva 

Nicholsonin (2015) sekä Robson et al. (2015a) lähestymistavan kanssa, jossa to-

sielämään sidottujen tavoitteiden määrittelyn lisäksi pelillistämiselle suunnitellaan 

aina loppupiste, jolloin pelin muokkaaminenkaan ei enää tuota toivottuja sitoutumis-

vaikutuksia.  

 

Merkityksellisen pelillistämisen viitekehys (Nicholson 2015) perustuu ajatukselle, 

jossa pelillistäminen muodostuu palkkioihin perustuvan pelillistämisen hyödyntämi-

sestä käyttäjien nopeatahtiseksi sitouttamiseksi, jonka jälkeen hyödynnetään mer-

kityksellisempiä elementtejä, jotka kohdistuvat käyttäjän autonomian, kyvykkyyden 

ja yhteenkuuluvuuden tunteiden palvelemiseen. Merkityksellinen pelillistäminen läh-

tee ajatuksesta, että pelillistetyn ratkaisun on syytä palvella mahdollisimman mo-

nentyyppisiä käyttäjiä, koska ihmiset motivoituvat erilaisista asioista. Tässä tarkoi-

tuksessa merkityksellisen pelillistämisen osaksi lukeutuva palkkioihin ja pisteisiin 

perustuva osio tarjoaa alkutaipaleen sitouttavan vaikutuksen lisäksi sellaisille 
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ihmisille motivoivia ajureita, joita motivoi palkkiot, kilpailu sekä näkyvät saavutukset 

(Tan & Hew 2016). Psykologisia perustarpeita puhuttelevia pelillistämiseen liitettyjä 

elementtejä ovat Xu et al. (2017) mukaan esimerkiksi kyvykkyyden tunteeseen yh-

distetyt palaute, tasot ja tulostaulukot sekä yhteenkuuluvuuden tunteeseen liitetyt 

ryhmät, viestimahdollisuudet sekä chatit. Autonomian tarpeeseen voidaan pyrkiä 

vaikuttamaan pelihahmojen muokkaamisen mahdollisuudella ja omien profiilien yl-

läpidolla (Xu et al 2017). Huomionarvoista kuitenkin on, että pelillistämisen empiiri-

sessä tutkimuksessa näitä autonomian tunteeseen vaikuttavia tekijöitä ei käyttäjien 

mielestä pidetty riittävän merkittävinä päätöksinä, jotta ne olisivat vaikuttaneet posi-

tiivisesti käyttäjien autonomian tunteeseen (esim. Cardador et al. 2017; Sailer et al. 

2017).  

 

7.4 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään pelillistämisen hyödyntämismahdollisuuk-

sia itseohjautuvuuden tukemiseksi asiantuntijatyössä. Tutkimusta ohjaava päätutki-

muskysymys oli: 

- Miten itseohjautuvuutta voidaan tukea pelillistämisen avulla asiantunti-

jatyössä? 

 

Päätutkimuskysymystä taustoitettiin kahdella alatutkimuskysymyksellä, jotka olivat:  

- Mitä on pelillistäminen? 

- Mistä itseohjautuvuus muodostuu kohdeorganisaation asiantuntija-

työssä 

 

Koska asetetut alatutkimuskysymykset taustoittavat vastausta päätutkimuskysy-

mykselle, vastataan näihin alatutkimuskysymyksiin ensiksi. Pelillistäminen tarkoit-

taa yleisimmin hyödynnetyn määritelmän (Deterding et al. 2011) mukaan pelimäis-

ten elementtien hyödyntämistä ei- pelillisessä kontekstissa. Tämän tutkimuksen va-

lossa käytännöllisimpänä pelillistämisen hyödyntämismallina näyttäytyy kuitenkin 

sellainen pelillistäminen, jota hyödynnetään tavoitehakuisesti saavuttamaan tosielä-

mässä näkyviä lopputuloksia. Tähän liittyy myös pelillistämisen hyödyntäminen ajal-

lisesti rajattuina ja painopistealueisiin suunnattuina toteutuksina sen sijaan, että sitä 
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hyödynnettäisiin jatkuvaluontoisesti. Tästä syystä Huotarin & Hamarin (2017) esit-

tämä määritelmä, jonka mukaan pelillistäminen on prosessi, jossa palvelua paran-

netaan pelimäisten kokemuksien käyttömahdollisuuksilla, tarkoituksena tukea käyt-

täjän kokonaisarvontuottoa, soveltuu paremmin kuvaamaan tämän tutkimuksen tar-

koitusta. Tässä käyttömahdollisuudet kuvaavat painopiste- ja aikarajoitteista lähes-

tymismallia ja käyttäjän kokonaisarvontuotto kuvaa käyttäjälähtöistä lähestymista-

paa, jossa tavoitteet ovat kokonaisarvontuoton myötä tosielämän työkontekstissa. 

 

Vastauksena toiseen alatutkimuskysymykseen ”mistä itseohjautuvuus muodostuu 

kohdeorganisaation asiantuntijatyössä?” voidaan tämän tutkimuksen perusteella to-

deta sen muodostuvan itseohjautuvuusteorian mukaisista ihmisen psykologisista 

perustarpeista autonomiaan, kyvykkyyteen ja yhteenkuuluvuuteen. Näiden täytty-

miseen nähtiin empiirisen tutkimuksen perusteella vaikuttavan merkittävästi luotta-

muksen ja sen vastinparina nähdyn vastuun. 

 

Pelillistämistä voidaan hyödyntää tämän tutkimuksen perusteella itseohjautuvuuden 

tukemiseksi asiantuntijatyön kontekstissa ennemminkin ajallisesti rajattuina hank-

keina, kuin jatkuvana työn piirteenä. Tällöin pelillistäminen tavoitteineen suunnitel-

laan käyttäjän tarpeet keskiössä, sitoen pelillistämisen tavoitteet tosielämän loppu-

tuloksiin, joihin pääsyn myötä pelillistetty ratkaisu poistetaan käytöstä. Pelillistämi-

sellä voidaan tavoitella toivottua käyttäytymistä myös pisteisiin perustuvalla pelillis-

tämisellä, vähintäänkin siinä määrin, että käyttäjiä kyetään sitouttamaan pelillistetyn 

sovelluksen käyttöön. Pisteisiin ja palkintoihin perustuva pelillistäminen on syytä 

kuitenkin laajentaa hyödyntämään sellaisia pelillistämisen elementtejä, jotka tarjoa-

vat tunteita kyvykkyydestä, yhteenkuuluvuudesta ja mahdollisuuksien mukaan au-

tonomiasta. Tämän tutkimuksen mukaan kyvykkyyden tunteeseen vaikuttaa merkit-

tävästi informatiivinen palaute, jota on pelillistämisen tutkimuksessa epäilty pelillis-

tämisen suoritusta parantavaksi tekijäksi. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan itseohjautuvuutta ja pelillistämistä olisi syytä harkita 

käsiteltävän toistensa ja loppukäyttäjän kanssa vuorovaikutuksessa olevana toi-

siinsa osin limittyvänä kokonaisuutena. Tällöin pelillistämisellä ei tarvitsisi vastata 
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kaikkiin psykologisiin perustarpeisiin, vaan esimerkiksi niihin, jotka eivät muutoin 

sosiaalisesta kontekstista saa riittävästi tukea. 

 

7.5 Lopuksi 

 

Valtaosa pelillistämiseen liittyvästä tutkimuksesta hyödyntää primäärilähteinä vuo-

sia vanhoja konferenssijulkaisuja (esim. Seaborn & Fels 2015). Osa konferenssijul-

kaisuista on edennyt alan kirjallisuuteen (Esim. Nicholson 2012, 2016), josta huoli-

matta alan tutkimuksessa hyödynnetään alkuperäisiä konferenssijulkaisuja primää-

rilähteinä. Selvityksen perusteella osasta ei ole ilmestynyt konferenssijulkaisun jäl-

keen mitään julkaisua (esim. Francisco-Aparicio et al. 2012). Tämä luo osittain pai-

netta jättää konferenssijulkaisut huomiotta tutkielmassa, vaikkakin esim. Deterding 

et al. (2011) mukaista konferenssijulkaisussa esitettyä määritelmää oli hyödynnet-

tävä, koska lähestulkoon kaikki tutkimuskirjallisuus viittasi pelillistämisen määritel-

män osalta tähän mainittuun julkaisuun. Tämänkaltainen tasapainottelu lähteiden 

hyödyntämisen ja hyödyntämättömyyden välillä korostaa eittämättä tutkijan subjek-

tiivisia valintoja ja siten tutkimuksen kohdistumisen lisäksi saattaa vaikuttaa osal-

taan tutkimuksen validiteettiin. Tässä tutkielmassa aiemman empiirisen tutkimuksen 

ja keskeisten käsitteiden sekä väittämien osalta turvauduttiin vertaisarvioituihin tut-

kimusartikkeleihin sekä tieteelliseen kirjallisuuteen.  

 

Seaborn & Fels (2015) nostivat esille, että pelillistämistutkimuksen piirissä on epä-

selvyyttä ja osin virheellisiä tulkintoja itseohjautuvuusteoriasta, joka viittaisi tutkijoi-

den riittämättömään teorioiden tuntemukseen. Tämä oli nähtävissä tässäkin tutkiel-

massa esille nostetussa pelillistämistutkimuksen kohdentamisessa sisäiseen moti-

vaatioon (Kim & Ahn 2017; Mekler et al. 2017; Sailer et al. 2017). Mainituissa tutki-

muksissa oletettiin sisäisen motivaation syntymisen seuraavan psykologisten pe-

rustarpeiden tyydyttymistä, vaikka se faktisesti johtaa autonomisen motivaation kas-

vuun. Sisäisen motivaation lisäksi autonomiseen motivaatioon lukeutuva hyvin si-

säistetty ulkoinen motivaatio ovat hyvin toisiin muistuttavia käsitteitä, mutta niitä on 

Decin & Ryanin (2001; 2009) mukaan syytä käsitellä erillisinä, koska ne perusluon-

teeltaan eroavat toisistaan, sisäisen motivaation perustuessa aitoon yksilöstä läh-

töisin olevaan kiinnostukseen ja sisäistetyn ulkoisen motivaation viime kädessä 
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kuitenkin ulkoiseen motivaatioon. Pelillistämistutkimuksen piirissä vallitseva käsitys, 

jonka mukaan autonominen motivaatio on yhtä kuin sisäinen motivaatio, saattaa 

johtaa aihepiirin empiirisen tutkimuksen luotettavuuden heikkenemiseen tästä käsit-

teellisestä epäkohdasta johtuen. 

 

Kuten tässäkin tutkimusraportissa on todettu, edellyttää pelillistämisen tutkimus li-

sää empiiristä tutkimustietoa, jolla sen toimivuus kyetään osoittamaan. Tämän tut-

kimuksen yleistettävyys ei sen laadullisesta ja ymmärrykseen pyrkivästä tutkimus-

otteesta johtuen ole kovinkaan vahva. Tämän vuoksi kvantitatiivinen tutkimusote 

voisi olla perusteltua yleistettävämpien tulosten nimissä. Tämä edellyttää kuitenkin 

vielä käsitteellisten epäselvyyksien ratkaisemista ja niiden täsmentämistä. Sen li-

säksi, että empiirisessä tutkimuksessa olisi syytä oikaista käsitteelliset epäselvyy-

det, olisi pelillistämiseen liittyvässä tutkimuksessa mahdollisuuksien mukaan syytä 

harkita tässä tutkimuksessa esitettyä mallia, jossa pelillistäminen on loppukäyttäjän 

ja sosiaalisen kontekstin lisäksi yksi näihin vuorovaikutuksessa oleva kokonaisuus. 

Tämä voisi mahdollistaa paremmin itseohjautuvuusteorian mukaisen tutkimuksen, 

koska teoria lähtee olettamasta, että motivaatio muodostuu vuorovaikutuksessa so-

siaalisen kontekstin kanssa, eikä oletettavasti pelillistetty ratkaisu muodosta työnte-

kijän silmissä koko sosiaalista kontekstia, vaan ennemmin osan siitä.  Tämä huomi-

oisi paremmin myös pelillistämisen ilmeisen kontekstisidonnaisuuden ja pystyisi pi-

tävämmän teorianmuodostuksen lisäksi vastaamaan mahdollisesti paremmin pelil-

listämisen käytännön soveltamisen vaikeuksiin. 
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LIITE 1: Haastattelurunko 

 

Taustakysymykset 

Nimi:  

Työkokemus: 

Nykyiset työtehtävät: 

Miten luonnehtisit työtehtäviäsi? 

 

Motivaatio ja itseohjautuvuus 

1. Minkälaiset tekijät sinua motivoivat työssäsi / yleisesti? Minkälaiset tekijät 

puolestaan heikentävät motivaatiotasi? 

  

2. Mitä ymmärrät itseohjautuvuudella työympäristössä? Mitä se mielestäsi 

edellyttää, työntekijältä, esimiehiltä, organisaatiolta? 

 

3. Minkälaisia vaikutuksia mielestäsi on sillä, että työtehtävät sisältävät va-

pautta, valinnanvaraa ja omaa päätäntävaltaa siitä mitä tekee, miten ja mil-

loin? 

 

4. Mitä merkitystä on mielestäsi sillä, että työntekijä kokee itsensä kyvykkääksi 

omissa tehtävissään? Mikä rooli mielestäsi palautteella on kyvykkyyden 

tunteen kanssa? 

 

Pelit ja pelillistäminen 

5. Onko pelillistäminen sinulle entuudestaan tuttua? Mikäli on, niin mitä käsität 

sillä ja miten suhtaudut siihen? 

 

6. Pelaatko pelejä tai käytätkö mobiiliapplikaatioita? Jos kyllä, niin mitä? 

o Näihin voidaan lukea esimerkiksi video-, tietokone- ja lautapelit, sosi-

aalinen media, mahdolliset mobiilikäyttöiset viihde- ja hyötysovelluk-

set (esim. liikuntasovellukset) yms. 

 

7. Minkälaiset piirteet/ ominaisuudet niissä vetoavat sinuun, mitkä taas eivät? 

o Tällaisia piirteitä tai ominaisuuksia voivat olla esim. hauskuus, haas-

teet, oma oppiminen ja kehittyminen, suoritukseen liittyvä palaute, 

kilpailullisuus, erilaiset palkkiot, yhteistyö jne. 

 

8. Mitkä ominaisuudet ovat sellaisia, jotka pitävät mielenkiintoasi yllä? Mitkä 

puolestaan tyrehdyttävät mielenkiinnon nopeahkosti?  
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Työyhteisö (sosiaalinen ympäristö) 

9. Miten kuvailisit organisaationne kulttuuria? 

 

10. Minkälaiset tekijät vaikuttavat siihen, että sitoudut työyhteisöösi ja tunnet 

”kuuluvasi joukkoon”?  

 

11. Mikä saa sinut toimimaan organisaation arvojen ja toimintakulttuurin mukai-

sesti ja tavoittelemaan yhteisiä tavoitteita? 

 

12. Minkälaiset työyhteisöön liittyvät seikat vaikuttavat motivaatioosi ja suorituk-

seesi? Minkälaisia vaikutuksia niillä on (positiiviset ja negatiiviset)? 

 


