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1 Johdanto
Työn tavoitteena on selvittää miten pelillistämistä voisi parhaiten hyödyntää asiakasarvon
luomisessa toteutettaessa ohjelmistontuotantoprojekti, jonka tarkoituksena on saada aikaan
tehtävänhallinta- ja

muistilistasovellus. Projektissa

tullaan toteuttamaan ketterän

ohjelmistokehityksen periaatteiden mukaan Scrum-viitekehyksessä, ja tarkoituksena on
saada ensiksi aikaan toimiva ohjelmaprototyyppi mobiilisovelluksesta. Tässä työssä
selvitetään

mahdollisuuksia

hyödyntää

pelillistämistä

asiakasarvon

luomisessa

tehtävälistan kontekstissa, eli miten pelillistäminen lisäisi sovelluksen käyttöarvoa ja siten
hyödyttäisi asiakasta kilpailevia ratkaisuja enemmän.

Tilaajaa kiinnosti etenkin mikä toimisi parhaiten käyttäjien motivoimiseksi suorittamaan
ohjelmaan listattuja tehtäviä, mikä hyödyttäisi käyttäjiä sekä välittömästi jonkin palkkion
muodossa sekä välillisesti käyttäjien saadessa suoritettua itse asettamiaan tehtäviä ja
tavoitteita. Sovelluksen tuoma oleellisin hyöty olisi siten parantunut kokonaisvaltainen
aikaansaanti sekä käyttäytymisen ohjaaminen käyttäjälle suotuisaan suuntaan tukemalla
hyvien työskentelyrutiinien muodostumista, mikä puolestaan parantaisi elämänlaatua
kokonaisvaltaisesti.
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1.1 Tausta
Työssä tarkastellaan ensiksi asiakaslähtöistä liiketoimintaa sekä asiakasarvon käsitettä
mobiilisovellusmarkkinoille

suunnatun

ohjelman

toteuttamisen

näkökulmasta.

Tutkimuksen tilaajana oli pieni toimintaansa juuri aloittava startup-yritys, jolla on
ohjelmistonkehitysosaamista

muttei

liiketaloudellista

kokemusta.

Tämän

vuoksi

tämänkaltainen selvitys katsottiin tarpeelliseksi. Bradyn, Daviesin ja Gannin (2005, s. 360)
mukaan asiakaslähtöisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan yhä useammin ratkaisujen
toimittamista; sen sijaan, että ajateltaisiin toiminnan tarkoituksen olevan jonkin yksittäisen
hyödykkeen, eli tuotteen tai palvelun, tuottaminen. Brandyn ja muiden mukaan tällainen
ratkaisu on sitä vastoin usein yhdistelmä tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat jonkin
asiakkaan ongelman ratkaisun. Asiakaslähtöisyys siis varmistaa, että lopputuloksena oleva
tuote on aiotulle asiakaskunnalle käyttökelpoinen ja hyödyllinen. Asiakasarvo taasen on
hyvin laaja käsite, jolle ei ole yhtä tyhjentävää määritelmää. Kotler (2009, s.11) määrittelee
asiakasarvon asiakkaan saamien hyötyjen ja asiakkaalle aiheutuvien kustannusten
jakojäännöksenä. Hyödyt sisältävät tässä laskentamallissa sekä konkreettiset hyödyt että
tunnepohjaiset hyödyt, kustannuksiin kuuluu puolestaan rahalliset, ajalliset sekä materiaalija energiakustannukset.
Sovellusohjelmistossa aiotaan hyödyntää pelillistämistä keinona luoda kilpailevia
ratkaisuja enemmän asiakasarvoa. Pelillistämisellä tarkoitetaan peleille tyypillisten
elementtien ja suunnitteluratkaisujen hyödyntämissä muussa yhteydessä kuin pelissä, joten
mahdollisia sovelluskohteita ja -tapoja on lukuisia, kuten esimerkiksi oppimisympäristössä
tai vaikka asiakasuskollisuuden ylläpidossa. Usein tavoitteena on motivoida pelimäisyyden
avulla kohderyhmää osallistumaan omaehtoisesti esimerkiksi opetustilanteeseen tai
asiakasuskollisuusohjelmaan.

3

1.2 Tutkimuskysymykset
Työn pääasiallinen tutkimusongelma, johon etsitään työn tavoitteiden mukaisesti
vastauksia on:
Miten

pelillistämistä

voidaan

hyödyntää

asiakasarvon

luomisessa

ohjelmistotuotantoprojektissa?
Jotta voidaan tarkastella pelillistämisen mahdollisuuksia asiakasarvon lisäämisessä,
käsitellään työssä ensiksi:
Mitä on pelillistäminen? Mikä rooli

pelillistämisellä on arvolupauksen

osatekijänä?
Tutkimuskysymykset

pyrittiin

ratkaisemaan

kirjallisuuden

sekä

kvalitatiivisesti

ryhmätyöaineiston perusteella, joka koottiin ohjelman toteuttamiseen osallistuvan tiimin
työskentelytapaamisissa. Kerättyjä kommentteja käytetään myös havainnollistamaan
teoriaa käsittelykappaleiden alussa. Työ rakentuu johdannosta, kirjallisuusanalyysista,
suunnitteilla olevan tehtävälistasovelluksen suunnitelmadokumentista, yhteenvedosta ja
tutkimuksen arvioinnista. Teoriaosan ja sen soveltamisen jälkeen yhteenvedossa työn
tärkeimmät tulokset tiivistetään, minkä jälkeen tutkimuksen arvioinnissa tarkastellaan työn
pätevyyttä ja viimeisinä annetaan jatkotutkimusehdotuksia.
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1.3 Rajaukset ja näkökulma
Sekä asiakasarvo että pelillistäminen ovat hyvin laajoja aihealueita, joita tässä
tutkimuksessa

tarkastellaan

suhteellisen

kevyen

mobiilisovelluksen

kehittämisen

näkökulmasta. Asiakasarvon ja pelillistämisen lisäksi työ sisältää yhteenvedon Scrumohjelmistonkehitysviitekehyksestä.
Pelillistämistä tarkastelun lähtökohtana on viime kädessä sen kaupallisen hyödyntämisen,
joten pelillistämisen sovelluskohteet opetuskäytössä ja tähän erityisesti tarkoitetut niin
kutsutut vakavat pelit (serious games) ovat pitkälti jätetty työssä käsittelemättä, vaikka
pelillistämisen soveltamisesta opetuskäyttöön on paljon kirjallisuutta sekä esimerkkejä.
Lisäksi tarkastelu on rajattu koskemaan pelillistämistä video- ja mobiilipelikontekstissa,
jonka vuoksi tutkimuksessa käsitellyt opit pelisuunnittelua koskevat pääasiassa juuri näille
käyttöalustoille tehtyjä pelejä. On hyvä muistaa, että pelit kattavat laajan ja monipuolisen
joukon muilla alustoilla toimivia kokonaisuuksia ja pelillistämistä voi hyödyntää hyvin
myös virtuaalipelien ulkopuolella.
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2

Teoriatausta

-

Asiakasarvo,

pelillistäminen ja näiden linkittäminen
toisiinsa
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen teoriapohja. Tarkoituksena on ensiksi avata
kappaleessa 2.1 asiakasarvoa käsitteenä kirjallisuuden kautta. Sen jälkeen kappaleessa 2.2
tarkastellaan ennen itse pelillistämisen käsittelemistä miten käsite peli itse asiassa
määritellään

ja

mitä

peleille

tyypillisiä

ominaispiirteitä

on

löydettävissä

ja

hyödynnettävissä pelikontekstin ulkopuolella. Tämän lisäksi käydään läpi hieman
pelinsuunnittelun käytäntöjä pelituntuman osalta.

2.1 Asiakasarvo ja arvolupaus
Asiakasarvo-käsitteen taustalla on pyrkimys päästä ajattelussa irti liiaksi yrityksen tai
organisaation tuottamasta hyödykkeestä ja siirtää tarkastelun painopiste asiakkaan saamaan
perimmäiseen

hyötyyn,

joka

edesauttaa

asiakkaan

menestystä

tämän

toimintaympäristössään (Korkman 2006). Ajattelussa asiakkaalle tulee siis tarjota erilaisia
ominaisuuksia sisältävän tuotteen sijasta ongelmanratkaisu. Tämä näkökulma edesauttaa
uusien

ratkaisujen

mahdollisuuksien
tuotekehityksen
lopputuotteen

kehittämisessä

sekä

havaitsemisessa.
alkuvaiheista

Todellisten

lähtien

aikaansaamiseksi,

vaihtoehtoisten

on

jolloin

sekä

asiakastarpeiden

olennaista
tarve

ratkaisujen

huomiointi

käytettävyydeltään

tehdä

jälkeenpäin

uusien

hyvän
tuotteen

sopimattomuudesta aiheutuvia korjauksia tai muutoksia on vähäisempi.

Andersonin (2009) mukaan asiakasarvo muodostuu useasta osa-alueesta, jotka voidaan
jakaa taloudelliseen, tekniseen, palvelulliseen sekä sosiaaliseen hyötyy, jonka asiakas saa
maksamansa hinnan vastineeksi. Asiakkaan lopulta saamaa arvoa käsitteleviä teorioita on
useita mutta, jotka eivät sulje toisiaan pois. Zeithamlin (1988) määrittelyn mukaan
asiakasarvo on asiakkaan tekemä kokonaisarvio hyödykkeen arvosta, joka tehdään
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hyödykkeen hankkimisen vaatimien uhrausten ja siitä saatujen hyötyjen perusteella. Kotler
(2003, s.11) määrittelee asiakasarvon matemaattisen laskentamallin asiakkaan saamien
hyötyjen ja asiakkaalle aiheutuvien kustannusten jakojäännöksenä. Hyödyt sisältävät tässä
laskentamallissa sekä konkreettiset hyödyt että tunnepohjaiset hyödyt, kustannuksiin
kuuluu puolestaan rahalliset, ajalliset sekä materiaali- ja energiakustannukset.
𝐴𝑟𝑣𝑜 =

𝐻𝑦ö𝑑𝑦𝑡
𝐾𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

=

𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 ℎ𝑦ö𝑑𝑦𝑡 + 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑒𝑖𝑠𝑖𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑡𝑜𝑎𝑣𝑎𝑡 ℎ𝑦ö𝑑𝑦𝑡
𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎 + 𝐴𝑗𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡+ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 + 𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

(1)

Asiakasarvo voidaan myös määritellä välinearvona (means-ends). Arvio saaduista
hyödyistä on hyvin yksilöllistä ja vaihtelevat asiakkaasta, asiakkaan roolista ja asiakkaan
toimintaympäristöstä

riippuen.

Tämä

tulee

ottaa

tuotesuunnittelussa

huomioon

asiakaskunnan segmentoinnin avulla, mikä tarkoittaa sitä, että aiotun asiakaskunnan
tarpeita on analysoitu ja selville saadut tulokset ovat hyödykkeen, eli tuotteen tai palvelun,
kehitystyön lähtökohtana. Suunniteltaessa hyödykettä tai kokonaista tarjoamaa on
määriteltävä kuinka aineellisesta ratkaisusta on kyse. Huttin ja Spehin (1992, s. 331)
mukaan on hyvin harvinaista löytää hyödykkeitä, jotka ovat puhtaasti joko pelkkiä tuotteita
tai pelkkiä palveluja; ja asiakkaalla on rooli aineellisuuden määrittelyssä, joten rajanveto
fyysisten tuotteiden tai palveluiden välillä ei ole yksiselitteinen.
Asiakkaan

tekemiin

uhrauksiin

kuuluu

tyypillisimmin

raha,

sekä

hyödykkeen

hankkimiseen tarvittava aika ja vaiva. Nämä uhraukset kasvavat suhteessa ostoksen
suuruuteen, sillä yleensä mitä suurempi rahallinen uhraus on kyseessä, ostoksen hankintaan
täytyy käyttää myös enemmän aikaa ja vaivaa. Arvo lomittuu käsitteenä laatuun, mutta
erona ovat juuri hyötyjen ja uhrausten vaihdanta (Zeithaml 1988 s.14) sekä arvon
riippuvuus asiakkaan subjektiivisesta arviosta, laadun ollessa periaatteessa puolestaan
kaikille asiakkaille sama vakio (Babin 1991).
Amitin ja Zottin laatimassa (2001) erityisesti sähköisen liiketoiminnan arvonluontimallin
mukaan e-palveluiden arvonluonti käsittää neljä erityispiirreulottuvuutta, joita ovat
tehokkuus (efficiency), täydentävät palvelut (complementarities), lukitus (lock-in) ja
uutuusarvo (novelty). Mallin yhteydessä tehokkuus tarkoittaa laajasti ymmärrettynä
pienempiä kustannuksia per transaktio, johon vaikuttavia elektronisen ympäristön
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mahdollistavia piirteitä ovat muun muassa pienemmät hakukustannukset ja nopeus, laajat
valikoimat, tehokas tiedonhaku ja suuruuden ekonomia. Täydentäviä palveluita joiden
yhteisarvo on suurempi kuin myytäessä yksittäisiä hyödykkeitä, voidaan e-ympäristössä
puolestaan helposti tarjota ydintuotteiden tai

-palveluiden mukana, esimerkiksi

verkkoympäristön ulkopuolella toimivina tai linkittämällä yhteen toisiaan tukevia
palveluita, usein myös monilta eri palveluntarjoajilta. Lukituksella tarkoitetaan
mahdollisuutta luoda palveluita ja ympäristöjä, joilla on suuri potentiaali sitouttaa
asiakkaita palaaviksi palvelun käyttäjiksi ja siten olla houkutteleva toimija myös
mahdollisille yhteistyökumppaneille. Lopuksi e-ympäristössä tärkeäksi elementiksi nousee
liiketoimintaan liittyvä uutuusarvo.

Asiakasarvoon liittyy vahvasti arvolupauksen (value proposition) käsite, jolla tarkoitetaan
sitä yrityksen tai organisaation määrittelemää hyötyä, jonka asiakas tulee ostamastaan
hyödykkeestä varmasti saamaan. Arvolupaus on keskiössä Osterwalderin ja Pigneurin
(2010) esittelemässä liiketoimintamallin kehittämiseen tarkoitetussa Business Model
Canvas

-työkalussa,

jossa

sen

määritellään

kuvaavan

liiketoiminnan

tuottamia

hyödykkeitä, jotka tuottavat arvoa yrityksen määrittelemille asiakassegmenteille. Kuvassa
1 on esimerkki liiketoimintamallin suunnittelun ja tarkastelun työkaluksi kehitetystä BMCpohjasta, jossa arvolupauksen oikealle puolelle on sijoitettu liiketoiminnan tehokkuuteen
vaikuttavat tekijät, ja vasemmalle puolestaan arvonluontiin vaikuttavat tekijät. Malliin
sisälletyt tekijät ovat siten:

1. Asiakassegmentit (customer segments), eli asiakasryhmät ja organisaatiot, jotka
yritys haluaa toiminnallaan tavoittaa ja jolle yritys pyrkii tuottamaan arvoa, josta
nämä ovat valmiita maksamaan.

2. Arvolupaus (value proposition), eli se hyöty jonka yrityksen tuottamat hyödykkeet
tuo valituille asiakassegmenteille.
3. Jakelukanavat (channels), joilla tarkoitetaan kaikkia niitä reittejä, joita yritys
tarvitsee sekä kommunikoidakseen että tavoittaakseen halutut asiakassegmentit
arvolupauksen toteuttamiseksi.
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4. Asiakassuhteet (customer relationships) määrittelevät millaisia suhteita yritys aikoo
muodostaa ja ylläpitää valittuihin asiakassegmentteihin.

5. Tulovirrat (revenue streams) tarkoittavat kaikkia niitä rahavirtoja, jotka tuloutuu
yritykseen sen toiminnan aikana.

6. Avainresurssit (key resources) sisältävät kaikki tärkeimmät tuotannontekijät ja
ydinkyvykkyydet, jotka ovat liiketoimintamallin toiminnan edellytyksiä.

7. Avaintoiminnot (key activities) ovat puolestaan aktiviteetteja ja prosesseja, jotka
liiketoiminnan kannalta välttämättömiä.
8. Avainkumppanien (key partners) muodostama yhteistyöverkosto koostuu niistä
toimittajista,

yhteistyökumppaneista

ja

muista

sidosryhmistä

jotka

ovat

liiketoiminnan kannalta olennaisimpia.
9. Kustannusrakenne (cost structure) sisältää kaikki kulut, joita liiketoiminnasta
aiheutuu. Toiminnan jatkuvuuden edellytys on, että pitkällä aikavälillä tulot ovat
kustannuksia suuremmat.
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Kuva 1. Esimerkki liiketoimintamallipohjasta (Strategyser 2016).
Mallin pääasiallinen puute on se, ettei siinä oteta huomioon yrityksen tai organisaation
toimintaympäristön ja markkinoiden muita merkittäviä alan toimijoita, kuten kilpailijoita.
Magrettan mukaan (2002) se on kuitenkin hyvä työkalu oman liiketoiminnan ytimen
tarkasteluun, kun se tukena on markkinoiden kilpailu- ja toimintatilanteen mukainen
strategia. Mobiilissovellusmarkkinoille aiotun tehtävälistasovelluksen kannalta on siis
tärkeää

huomioida

näiden

markkinoiden

ominaispiirteet

ja

tyypillinen

asiakaskäyttäytyminen tarjotun ratkaisun kehittämisessä, jonka takia tässä työssä
käsitellään hieman video- ja mobiilipelialan liiketoimintamalleja sekä tarkastellaan
potentiaalisia

asiakkaita

sekä

tehtävälistasovelluksen

tarjoaman

ratkaisun

että

pelaajatyyppien kautta.

Yrityksen tai organisaation kannalta olennaista asiakaslähtöisessä suunnittelussa on myös
analysoida ja ymmärtää asiakasprosesseja (customers’ process), jotta uusien ratkaisujen
tarve pystytään tunnistamaan ja prosesseja optimoimaan. Esimerkki kokonaisvaltaiseen
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tarkasteluun pyrkivästä menetelmästä on MacMillanin ja McGrathin (1997) two-part
approach, joka sisältää ensimmäisessä osassa:

1. Työryhmä kokoamisen,
2. Asiakaskunnan tai markkinoiden segmentoinnin sekä,

3. Asiakastoimintojen, eli asiakkaan läpikäymien toimintoprosessien, tunnistamisen.
Tällä tarkoitetaan kaikki niitä vaiheita, jotka asiakkaan on käytävä läpi ylipäätään
huomatakseen asiakastarpeensa sekä löytääkseen ja hankkiakseen yrityksen tai
organisaation tarjoama ratkaisu

a. Tämän jälkeen menetelmän toisessa osassa:

4. Evaluoidaan tuotetun ratkaisun asiakaskokemukset,
5. Pidetään aivoriihi uusien ratkaisujen kehittämiseksi ja

6. Liitetään näiden uusien ideoiden tarvitsemia resursseja organisaatiosta löytyviin
resursseihin, kuten taitoihin, vahvuuksiin sekä työmenetelmiin.

Asiakaslähtöinen toiminta edellyttää varhaista päätöstä siitä ketkä aiotut asiakkaat ovat.
MacMillanin ja McGrathin menetelmään sisällytetty ja muutenkin laajasti käytetty työkalu
tämän päätöksenteon tueksi on asiakaskunnan segmentointi. Asiakassegmentti tarkoittaa
kuluttajaryhmää, jolle hyödyke ja sen markkinointitoimet ovat suunnattu.

Informaatioteknologian kentällä käyttäjätietoa kootaan useilla eri tavoilla, joista
käyttäjäkeskeisessä tuotekehityksen yhteydessä käytetyimpiä menetelmiä ovat havainnointi
tai osallistava havainnointi ja käyttäjähaastattelut sekä -kyselyt tai käyttökokemuksen
tutkiminen ennalta määritettyjen testitehtävien kautta. Menetelmän valintaan vaikuttavat
kohdekäyttäjäryhmän erityispiirteet, kerättävälle tiedolle asetetut vaatimukset sekä
aikataulun asettamat rajoitteet. Käyttäjätiedon keräämisen jälkeen se tulee vielä muokata
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hyödynnettävään muotoon, kuten esimerkiksi skenaarioiksi (Carroll 2000). Muita laajasti
käytettyjä tapoja ovat lisäksi käyttäjäprofiilit (Kuniavsky 2003) ja persoonamalli (Cooper
2007).

Skenaarioilla

tarkoitetaan

käyttäjätiedon

mallintamisen

yhteydessä

tapaa

kuvata

sovelluksen tai palvelun käyttäjiä ja heidän toimintaansa havainnollistavina kertomuksina,
joiden tarkoituksena on kartoittaa käyttäjän tai käyttäjäryhmän tyypillisiä toimintosarjoja
heidän pyrkiessään tavoitteeseensa. Nämä kevyet tarinat sisältävät juonen mukaan eteneviä
toimijoita ja tavoitteita, sekä kuvauksen toimintaympäristöstä jossa kertomus tapahtuu.
Uskottavien ja kattavien skenaarioiden laatiminen on haasteellista, mutta niiden etuna on
tuottamisen nopeus ja soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin (Carroll 2000).

Cooperin (2007) persoona-konseptissa käyttäjäpersoonat ovat malleja, joilla kuvataan
yksittäisiä, kuvitteellisia ihmisiä ja näille persoonille tyypillistä toimintaa. Nämä
persoonamallit perustuvat oikeista tilanteista tehtyihin havaintoihin. Tarkoituksena on
luoda realistisia ja todenmukaisia malleja, joihin suunnittelijoiden on mahdollista
samaistua ja joiden avulla pystytään ymmärtämään paremmin asiakastarpeita ja siten
kehittää niitä paremmin tyydyttäviä tuotteita ja palveluita (Cooper 2007). Käyttäjäprofiilit
ja persoonat ovat käsitteinä hyvin lähellä toisiaan, ja usein niitä käsitellään kirjallisuudessa
samaa tarkoittavina termeinä, mutta Cooper (2007) erottaa persoonat käyttäjäprofiileista
sen perusteella, että ja käyttäjäpersoonien lähtökohtana ovat aidot käyttäjistä tehdyt
havainnot kun taas käyttäjäprofiilit, jotka ovat kuvitteellisia käyttäjäkuvauksia, pohjautuvat
usein stereotypioihin tai ennakko-oletuksiin.

Sovelluksen aiottu kohderyhmä käsittää opiskelevat täysi-ikäisyyttä lähestyvät nuoret sekä
nuoret aikuiset, joilla on päivittäisessä käytössä sovelluksen vaatima laite ja joille asioiden
hoidon lykkääminen viime hetkeen eli viivyttely (procrastination), vaikka tämän
haitallisuus tunnistetaan, on tyypillinen käyttäytymismalli niin arkitoimien, opiskelun kuin
muiden työtehtävien hoidon suhteen. Gallagherin, Golinin ja Kelleherin tutkimuksessa
(1992) 52 prosenttia tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista arvioitiin hyötyvän avusta
paremman työskentelyrytmin omaksumiseksi. Opiskelijoiden viivyttelyn ja stressin
yhteyttä tutkineen Siroisin mukaan (2014) nämä ilmiöt ovat todennettavasti yhteydessä
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toisiinsa, siten että viivyttelyyn taipuvien opiskelijoiden stressitasot olivat myös korkeat.
Hänen

mukaansa

viivyttelyyn

taipuvat

opiskelijat

hyötyisivät

etenkin

myötätuntoisemmasta suhtautumisesta itseään kohtaan haitallisen stressin vähentämiseksi.
Sovellus pyrkii tarjoamaan työkalun tehtävin muistiinmerkitsemiseen sekä jäsentämiseen
sekä motivoimaan nopeampaan tehtävänhoitoon välittömän palkitsevuuden kautta ilman,
että vahingoitetaan sisäistä motivaatiota. Pelillistämisen vaikutuksia motivaation
tarkastellaan kappaleessa 2.5.
Sovelluksessa pelimäisyyden avulla pyritään sitouttamaan asiakas käyttämään sovellusta
pidemmäksi aikaa kuin kriittiset neljä kuukautta, joiden aikana Dingin ja Kahin (2015,
s.833) mukaan keskimäärin kaksi kolmasosaa käyttäjistä lopettaa sovelluksen käytön,
vuoden kuluttua alkuperäisiä käyttäjiä ollessa tyypillisesti jäljellä vain neljä prosenttia.
Heidän mukaansa (2015, s.848) mobiilisovellusten kohdalla käyttäjän kokemat tunteet
vaikuttavat ratkaisevasti kuinka pitkään käyttäjät jatkavat sovelluksen käyttöä, ja
perusvaatimuksiin kuuluvien ominaisuuksien puuttuminen saa aikaan vahvan epäsuotuisan
tunnereaktion, joka linkittyy pelillistämisen yhteydessä niin kutsuttuun vihamieliseen
pelillistämiseen. Tästä syystä sovellusten kehittäjien tulee ottaa huomioon sekä sovelluksen
käytön mukavuus ja selkeys, sekä mahdollisuus herättää positiivisia tunteita, kuten
uteliaisuutta ja löytämisen iloa uuden kokemuksen kautta. Ohjelmistoprojektin
lähtökohtana on siis määrittää millaisia ratkaisuja se tarjoaa ajankäytön hallinnan ja
muistamisen osalta käyttäjälle.

Ohjelmistokehitysprojektin tavoitteena on, että sovellus tuottaa käyttäjille arvoa tekemällä
tehtävien suorittamisesta palkitsevampaa ja täten motivoimalla käyttäjää saamaan aikaan
enemmän. Lisänä asioiden aikaansaantiin pitkällä tähtäimellä ohjelma tarjoaa välittömän
palkkion tai palautteen, mikä edesauttaa tehtäviin tarttumista. Täten motivaatio ja siihen
vaikuttaminen ovat sovelluksen suunnittelun kannalta erittäin kiinnostavia aiheita.
Palkitsevuus

tullaan

pelillistämisellä

toteuttamaan

pyritään

pääasiassa

sovelluksessa
juuri

pelillistämisen

motivoimaan

keinoin,

kohdekäyttäjiä

sillä

johonkin

palveluntarjoajan toivomaan toimintaan ja lisäämään epäpalkitsevaksi koetun toiminnan
mielekkyyttä.
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2.2 Mitä ovat pelit?
“Pelistä tekee pelin tavoite ja jonkinasteinen palkkio ainakin. Usein pelin aikana koetut
tunteet ovat se palkkio. Ja se on olennaista, että saa osallistua ja pystyy kulkemaan mukana
tarinassa ja sen narratiivin rakentuminen ja täydentyminen. Taide on kanssa tärkeää, peli
on hyvä silloin kun se miellyttää silmää. Pokémon Go on ihana kun siinä pitää
kirjaimellisesti liikkua eri paikkoihin, ja se on kun näen pokémoneja kameran kautta
oikeassa ympäristössä.” -Tanja Ylitalo

Ennen kuin käsitellään itse pelillistämistä pyritään aluksi määrittelemään mitä itse pelit
tarkalleen ovat ja millaisia ominaisuuksia niihin tyypillisesti liittyy. Käsitettä ”peli” ei ole
helppo määritellä tyhjentävästi; tavoitteiltaan, tyyliltään ja toimintaperiaatteiltaan hyvin
erilaisia pelejä voidaan nimetä hyvin runsaasti, lähtien hyvin fyysistä urheilulajeista
päätyen pelkkää ajatustyötä vaativiin esimerkkeihin. Kuitenkin pelit ovat usein selkeästi ja
nopeasti tunnistettavissa peleiksi. Kappin kirjassa The Gamification of Learning and
Instruction (2012, s.7) oppimiskontekstissa käyttämä Salenia, Zimmermania ja Kosteria
mukaileva määritelmä on “Peli on systeemi, jossa pelaajat ottavat osaa abstraktiin
haasteeseen, joka määritellään sääntöjen, vuorovaikutuksen ja palautteen kautta, ja jonka
lopputulos on määrällinen ja mitattavissa. Lopputulos aiheuttaa tyypillisesti myös
tunnereaktion pelaajassa.”

Jesse Schell taasen (2014, s.44) kokoaa kirjassa The Art of Game Design: A Book of
Lenses kaikkien pelien keskeisimmiksi ominaisuuksiksi eri lähteiden pohjalta taulukossa 1
esitetyt piirteet. Nämä sinänsä melko hajanaiset ominaisuudet ovat siten periaatteessa
löydettävissä kaikista peleiksi luokiteltavissa järjestelmistä. Taulukkoon ei ole merkitty
peleille hyvin tyypillistä satunnaisuutta ja sen tuomaa ennalta-arvaamattomuutta, joka on
kuitenkin tärkeä selittävä tekijä pelien jännittävyydelle.
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Taulukko 1. Pelien ominaispiirteet (Schell 2014).
1. Peleihin osallistutaan

Tämä on piirre tulee muistaa sovellettaessa pelillistämistä.

pelaajien omasta
tahdosta.
2. Peleissä on tavoite.

Pelit tarjoavat selkeän tavoitteen pelaajille.

3. Peleissä on konflikti.

Pelien tavoite edellyttää pelaajilta jonkin haasteen voittamista.

4. Peleissä on säännöt.

Ennaltamäärätyt ja pelaajien tiedossa säännöt erottavat pelit
esimerkiksi leikeistä.

5. Pelit ovat

Säännöt määrittävät kuinka peli voitetaan tai vaihtoehtoisesti

voitettavissa sekä

hävitään.

hävittävissä.
6. Pelit ovat

Pelit vaativat osallistumista ja toimintaa pelaajilta.

interaktiivisia.
7. Pelit sisältävät

Pelien voittaminen vaatii jonkin tasoista ponnistelua pelaajilta.

haasteen.
8. Peleissä pystytään

Peleissä on usein sisäänrakennettu arvonluontijärjestelmä, jonka

luomaan sisäistä arvoa.

tuottava arvo, esimerkiksi pelin sisäinen valuutta, on
käyttökelpoista pelikontekstissa mutta ei sen ulkopuolella.

9. Pelit osallistavat

Koska pelit vaativat edetäkseen toimintaa pelaajilta, ne myös

pelaajia.

luonnollisesti osallistavat heitä.

10. Pelit ovat suljettuja

Peleissä mahdolliset toiminnot ja elementit ovat rajattuja ja

ja formaaleja

ennalta määriteltyjä.

järjestelmiä.
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Näiden piirteiden perusteella pelit ovat siis selkeästi säännöillä rajattuja järjestelmiä, joille
tyypillistä on selkeä tavoite, jonka saavuttamiseksi pelaajat voivat niin halutessaan
työskennellä. Schellin mukaan kaikille peleille on

ominaista niiden sisältämä

ongelmanratkaisu, jonka voidaan katsoa olevan ihmiselle lajityypillistä toimintaa.
Onnistunut ratkaisujen löytäminen ja haasteiden voittaminen selittävät näin ollen mikä
tekee peleistä niin vetovoimaisia. Jos tämä elementti poistetaan jäljelle jää aktiviteetti,
esimerkiksi liikunta tai sosiaalinen kanssakäyminen muiden kanssa, joka voi olla
tekijälleen viihdyttävä, mutta ei enää lukeudu peleihin.

Lisäksi Schellin (2015 s.51) mukaan kaikki pelit muodostuvat neljästä toisiinsa vahvasti
linkittyvästä sekä kokonaisuuden kannalta yhtä tärkeästä elementistä, jotka ovat pelin
estetiikka (aesthetics), mekaniikat (mechanics), tarina (story) sekä teknologia (technology).
Näistä elementeistä pelaajalle näkyvin osa on estetiikka, joka etenkin sisältää pelin
visuaalisen ulkoasun ja

äänimaailman, teknologian taustalla

ollessa

pääasiassa

näkymätöntä. Elementtien vuorovaikutus toistensa kanssa ja näkyvyys pelaajalle on
esitetty kuvassa 2. Elementit käsittävät tarkemmin:
1. Mekaniikat, jotka määrittelevät pelin säännöt sekä toiminnallisuudet ja siten
määräävät miten pelaajat toimivat pelissä erottavat. Tämä elementti mahdollistaa ja
vaatii pelaajien vuorovaikutuksen, mikä erottaa pelit muista viihdemuodoista.

2. Tarina, tai narratiivi eli pelin edetessä paljastuva tapahtumaketju. Sekä valittujen
mekaniikkojen että estetiikan tulee tukea tarinaa, oli se sitten suoraviivainen tai
moneen eri vaihtoehtopolkuun haarautuva.

3. Estetiikka, jolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu pelin ulkoasusta, äänistä
ja musiikista, pelituntumasta sekä muista mahdollisista pelin aikaansaamista
aistikokemuksista. Tämä on erittäin tärkeä elementti, sillä se on sekä pelaajille
näkyvin

osa,

kokemuksiin.

sekä

vaikuttaa

välittömästi

ja

voimakkaimmin

pelaajien
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4. Teknologia, joka mahdollistaa pelissä tietyt ratkaisut sekä toiminnot ja rajoittaa
joidenkin käyttöä, on väline, jolla muut elementit tuodaan peliin.

Schellin mukaan kaikkien näiden elementtien tulee olla pelissä harmoniassa ja
hyödynnettynä; siten että ne vahvistavat toisiaan ja tukevat yhdessä peliin haluttua teema ja
tunnelmaa. Hän myös korostaa vahvan ja yhtenäisen teeman merkitystä (2015, s.59)
vahvojen, merkityksellisten pelaajakokemusten luomisessa. Tätä tulee käyttää myös
arvioitaessa mitä ominaisuuksia ja ratkaisuja peliin tulee sisällyttää, jolloin teemaa tukevat
ominaisuudet ovat ensisijaisia heikommin kokonaisuuteen istuviin verrattuna.

Kuten pääasiallisten pelien teossa, myös pelillistämistä sovellettaessa tulee muistaa
kaikkien elementtien merkitys onnistuneen pelin suunnittelun kannalta. Pelimekaniikkojen
ollessa peleille ominaisin piirre, niiden tuominen ei-pelin yhteyteen usein korostuu
pelillistämisen suunnittelussa muiden elementtien kustannuksella. Tämä voi johtaa
heikkoihin tuloksiin, etenkin jos käytetyt mekaniikat käsittävät vain hyvin pinnallisia
ratkaisuja, kuten pisteitä, tasoja ja ansiomerkkejä.
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Kuva 2. Pelien neljä peruselementtiä (Schell 2015).

Pelien vaikutuksesta onnellisuuteen ja motivaation paljon käsitelleen McGonigalin
(2011, s.21) kirjassa Reality Is Broken mukaan taasen kaikkia pelejä yhdistävät
perusominaisuudet ovat:
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1. Tavoite, joka antaa pelille selkeän tarkoituksen ja pelaajalle tunteen toiminnan
tarkoituksenmukaisuudesta.

2. Säännöt, jotka rajaavat pelaajan vaihtoehtoja ja näin vaativat pelaajalta
ongelmanratkaisua sekä strategista ajattelua.

3. Palautejärjestelmä, joka on sisäänrakennettu peliin ja jonka ansiosta pelaaja pystyy
helposti seuraamaan suoriutumistaan.

4. Osallistumisen vapaaehtoisuus, joka tarkoittaa, että pelaajalla on mahdollisuus
päättää osallistumisestaan peliin.

Muut peleihin liitetyt ominaisuudet puolestaan tukevat näitä neljää peruspiirrettä. Hänen
mukaansa pelit ovat todellisuutta, eli tässä yhteydessä tavanomaista työntekoa ja
päivärutiineja, mielekkäämpää toimintaa motivaation ja ajankäytön kannalta seuraavien
taulukossa 2 esitettyjen, peleille tyypillisten piirteiden ansiosta.

Kaikissa näissä määritelmissä nousee esille se, että pelit ovat erilaisilla sääntörakenteilla
rajattuja järjestelmiä, joiden puitteissa pelaajat pyrkivät kohti ennalta määriteltyä
lopputulosta pyrkimällä ratkaisemaan pelin tarjoaman ongelman ja täten voittamaan
haasteen. Peleille olennaista on myös se, että pelaajalla on mahdollisuus päättää itse
osallistumisestaan.
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Taulukko 2. Mikä tekee peleistä todellisuutta mielekkäämpää toimintaa? McGonigalin 2011.
1. Haasteet s. 22

Pelit tarjoavat pelaajalle vapaaehtoisia haasteita, jotka ohjaavat pelaajaa
hyödyntämään vahvimpia henkilökohtaisia osaamisalueitaan.

2. Tunteisiin vetoavat

Pelien avulla pelaaja pystyy kohdentamaan energiansa sellaisiin toimiin,

aktiviteetit s. 38

joissa tämä on hyvä ja jotka ovat tälle mielekkäitä.

3. Tyydyttyvämpi työ s. 55

Pelit tarjoavat selkeitä missioita, joiden tarkoitus on pelaajalle selvä, sekä
pelaajalle mieleisiä käytännön työtehtäviä.

4. Paremmat

Pelit antavat mahdollisuuden yrittää suoritusta useamman kerran ja täten

onnistumisnäkymät s. 68

onnistua vaikka ensiyritys olisi epäonnistunut, mikä vähentää pelaajan
pelkoa epäonnistumisesta.

5. Vahvemmat

Pelit vahvistavat pelaajien välisiä suhteita ja edesauttavat sosiaalisten

yhteenkuuluvuus s. 82

verkostojen muodostumista.

6. Epiikka (Epic scale) s. 98

Pelit saavat pelaajan tuntemaan itsensä osaksi jotain suurempaa ja antaa
pelaajan toimille suorastaan eeppisen merkityksen.

7. Täysivaltainen

Pelit motivoivat pelaajia osallistumaan suuremmalla omistautumisella

osallistuminen s. 124

työskentelyyn.

8. Oikein ajoitetut palkkiot

Pelit ovat todellisuutta palkitsevimpia pelaajan suorituksia ja ponnisteluja

s.148

kohtaan.

9. Tuntemattomien

Pelit edesauttavat ryhmäytymistä ja yhteisöjen muodostumista.

lähestyttävyys s.172
10. Onnellisuusyllykkeet s.189

Pelit helpottavat neuvojen ja ohjeiden noudattamista ja parempien tapojen
omaksumista.

11. Mielihyvän ylläpito s.244

Pelien aikaansaama mielihyvä on uusiutuva resurssi.

12. Murskavoittojen

Pelit auttavat asettamaan kunnioitusta herättäviä tavoitteita ja tekemään

mahdollisuus s.252

yhteistyötä.

13. Hyvä alusta yhteistyölle

Pelien avulla voidaan organisoida yhteistyötä keskitetyn suorituksen

s.277

hyväksi.

14. Osallistaminen s.302

Pelit auttavat visioimaan tulevaisuutta yhteistyössä muiden kanssa.
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Kaikki nämä tekijät yhdessä selittävät McGonigalin mukaan pelien vetovoimaa.
Huomattavaa pelien kohdalla on hänen mukaansa erityisesti se, kuinka peleissä
etenemiseen käytettävä työpanos on usein merkittävä ja vaatii lisäksi usein pitkäjänteistä ja
pitkäkestoista työskentelyä, ja silti ne koetaan hyvin palkitsevaksi itsessään, usein myös
ilman mitään ulkopuolisia kannustimia tai palkkioita. Pelit onnistuvat siis yleisellä tasolla
motivoimaan pelaajia merkittävästi ja kannustavat työskentelemään tavoitteiden hyväksi ja
parantamaan

suorituksia

määrätietoisesti.

2.2.1 Pelien liiketoimintamallit
Liiketoimintamallin merkitystä videopelialan pienten start-up -yritysten toiminnassa
tutkineen Vanhalan ja Kasurisen mukaan (2014) kaikki tutkimukseen osallistuneet
yritykset kuvailivat luomakseen pääasialliseksi asiakasarvoksi viihdyttävän kokemuksen,
ja näiden viihdyttävien pelikokemusten luonnissa pelialalla tyypillisesti tärkeimmäksi
toiminnan mahdollistavaksi elementiksi nousi yritysten työntekijöiden inhimillinen
pääoma (human capital), jolla tarkoitetaan yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä (Schultz, 1961).
Muita esiin nousseita arvonluonnin kannalta ratkaisevia elementtejä olivat markkinointi,
avainkumppanit, rahoitus, asiakassuhteiden hoito, avaintoiminnot, innovaatioprosessi ja
asiakassegmentti.

Huomioitavaa on kuitenkin, että pienissä pelialan startup -yrityksissä liiketoimintamalli
ymmärrettiin yleisesti hieman eri tavalla kuin mallikonseptin akateeminen määritelmä
kuuluu, ja liiketoimintamalli ymmärrettiin tarkoittavan enemmän samaa kuin siihen
vahvasti liittyvää ansaintamallia.

Tutkitut start-up -yritykset toimivat lisäksi pitkälti mobiilialalla jossa pelit ovat
oletusarvoisesti ladattavissa digitaalisten, laitealustaan sidoksissa olevien jakelukanavien
kautta, joka näyttäisi vaikuttavan näiden toimijoiden liiketoimintamallien tarkastelussa
etenkin siihen, että jakelukanavien merkitys arvioitiin vähäisemmäksi verrattuna aloihin,
joissa hyödykkeiden toimittaminen potentiaalisten asiakkaiden saataville on ratkaisevan
tärkeä elementti liiketoiminnassa.
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2.2.2 Pelien ansaintamallit
Liiketoimintamallia täydentävä ansaintamalli (revenue model) kuvaa kuinka liiketoiminta
tuottaa toimijalle tuottoa eli kuinka tuotettu asiakasarvo saadaan markkinoille
potentiaalisten asiakkaiden saataville. Sovelluksen jakelukanavat tulevat olemaan
verrattavissa mobiilipelien myyntialustoihin, joten toimintaympäristön hahmottamiseksi
seuraavaksi tarkastellaan kevyesti alan ansaintamalleja. Videopeleille voidaan Marchandin
ja Hennig-Thuraun mukaan (2013, s.148) tunnistaa neljä pääasiallista ansaintamallia, joita
ovat:

1. Perinteinen tuotemyynti, jossa peli myydään ennalta määriteltyyn kiinteään hintaan
asiakkaalle ilman pelin sisältöön tai etenemiseen liittyviä rajoituksia.

2. Tilausmalli, jossa pelaajat maksavat tietyin aikavälein maksun pystyäkseen
jatkamaan pelin pelaamista.

3. Mainosrahoitteinen malli, jossa pelaajat eivät ole pääasiallinen tulonlähde, vaan
pelaajat saavat pelin ilmaiseksi ja tulot muodostuvat pelinsisäisen mainostilan
myynnistä.
4. Free-to-play tai “freemium” -malli, jossa pelaaja saa peruspelin ilmaiseksi, mutta
osa sisällöstä on lukittu ja pelattavissa pelinsisäistä maksua vastaan.

Erilaiset hybridit joissa yhdistellään piirteitä eri malleista ovat mahdollisia. Tilausmalli voi
yhdistyä tuotemyyntiin esimerkiksi niin, että pelaaja ensiksi ostaa kopionsa pelistä ja
tämän lisäksi maksaa tilausmaksun esimerkiksi kuukausittain; tai pelikopioita jaetaan
ilmaiseksi, jolloin jakelukanavana voi olla esimerkiksi käyttöjärjestelmä. Etenkin
mobiilipelimarkkinoilla yleisessä mainosrahoitteisessa pelissä voi olla “freemium”elementtejä, mikä on alalla hyvin tavanomaista.
Mallin suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen vaikutus käyttäjäkokemukseen ja siten
ratkaisun arvoon asiakkaalle. Tämä korostuu etenkin Internet- ja mobiiliympäristössä,
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missä kolmannen tai useamman toimijaosapuolen sisällyttäminen malliin voi olla
pahimmillaan uhka asiakkaan tietoturvalle tai -suojalle.

2.2.3 Pelaajaprofiilit ja pelityylit
Pelit ovat hyvin moninaisia ja sama pätee myös ihmisiin, jotka osallistuvat niihin pelaajina.
Pelaajat myös poikkeavat toisistaan pelityyliensä perusteella, ja eri pelaajatyyppejä on
luokiteltu useassa eri mallissa. Pelaajatyyppejä ymmärtämällä voidaan muodostaa entistä
parempi käsitys siitä mitkä tekijät vetoavat ihmisiin peleissä ja pelaamisessa. Paljon
viitatussa Bartlen pelaajaprofiilien luokitteluun kehitetyssä mallissa pelaajat jaotellaan
neljään kategoriaan, joita ovat suorittaja (achiever), löytöretkeilijät (explorer), seurustelija
(socializer) ja tappaja (killer). Jaottelun perusteena oli pelaajien eniten pitämät
ominaisuudet moninpeliympäristössä, jossa pelaajilla oli mahdollisuus vuorovaikutukseen
muiden pelaajien kanssa. Ryhmien välillä on suuria eroja siinä, mikä tekee heille pelistä
mielekkään ja mihin aktiviteettiin he käyttävät eniten resursseja (Kapp 2012, s. 132).

Eri pelaajatyyppien huomioiminen on siten olennaista myös pelillistämisen suunnittelussa,
sillä niistä nähdään myös etteivät kaikki pelityypit ja -ratkaisut suinkaan ole yhtä
mielekkäitä kaikille potentiaalisille käyttäjille. Esimerkiksi voittotilastoilla ei ole yhtä
suurta merkitystä etsijä-tyyppiselle pelaajalle kuin valloittaja-tyyppiin lukeutuvalle
pelaajalle. Tämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa tehtäessä päätöksiä pelinkulusta sekä
peliin sisällytettävistä ominaisuuksista, etenkin kun tarkoituksena on saada aikaan
rutiininomaista toimintaa ja tukea sovelluksen pitkäkestoista käyttöä.
Bartlen mallia laajemmassa alunpitäen Batemanin, Boonin ja Bundyn laatimassa enis
kertaa vuonna laatimassa 2008 BrainHex-mallissa pelaajat puolestaan jaetaan eri piirteiden
perusteella seitsemään eri persoonallisuustyyppikategoriaan. Mallissa on määritelty
tyypillisiä pelaajatyyppejä sen mukaan millaiset ominaisuudet, pelityylit ja -tyypit vetoavat
näihin eri ihmisryhmiin. Mallin pohjana on myös eri motivaattorit, jotka saavat ryhmien
edustajat innostumaan pelistä; ja mikä on eri tyypeille tärkein pelipiirre palkitsevan
hyvänolontunteen ja flow-tilan aikaansaamisessa, jonka on todettu olevan olennainen
selittävä taustatekijä kaikkien pelien vetovoimalle.

23

Huomattavaa on myös, että eri kategorioissa on päällekkäisyyttä, ja pelaajalla voi olla
useaan kategoriaan istuvia piirteitä ja tietyillä kategorioilla on enemmän yhteneväisyyttä
keskenään kuin toisilla

ja

kategorioita

voidaan yhdistellä

paremmin pelaajan

käyttäytymistä kuvaaviksi alakategorioiksi (Bateman, 2011). Näitä yhteneväisyyksiä
havainnollistetaan kuvassa 3.

Kuva 3. (International Hobo 2009)

Kuvassa 3 esitetyn BrainHex-mallin seitsemän kategoriaa muodostavat siten alla listatut
pelaajaprofiilit:

1. Etsijät (seeker) ovat uteliaita pelaajia, jotka ovat kiinnostuneita ennen kaikkea
pelialueen tutkimisesta. Pelin tutkiminen, uudet mielikuvitusrikkaat kokemukset
sekä kokonaisuuksien hahmottaminen saavat aikaan sympaattista hermostoa
aktivoivan adrenaliini-hormonin muodostumista, joka on etsijä-tyyppisten pelaajien
peleistä saavan mielihyvän merkittävin selittäjä (Nacke 2011). Palkitsevinta
tämänlaisille pelaajille on löytöjen tekeminen, ongelmanratkaisuun liittyvä
pohdinta, dramaattiset kokemukset sekä fantastiset pelimaailmat ja -kokemukset
(Paulin 2014).

24

2. Selviytyjät (survivor) hakevat peleistä ennen kaikkea intensiivisiä kauhua tai
ahdistusta herättäviä, haastavia selviytymiskamppailuja. Peleissä kohdattavat pako/taistelureaktion laukaisevat tilanteet saavat aikaan jälleen sympaattista hermostoa
aktivoivan

adrenaliini-hormonin

muodostumista.

Uhkaavasta

pelitilanteesta

selviäminen puolestaan vapauttaa dopamiinia. Dopamiini on aivojen välittäjäaine,
joka aiheuttaa mielihyvän tunnetta ja tehostaa oppimista. Selviytyjä-tyyppiset
pelaajat voivat olla suorastaan hyperaktiivisia pelottavissa pelitilanteissa (Nacke
2011). Selviytyjät kokevat dramaattiset kokemukset kuten uhkien pakenemisen,
pelon ja kauhun tunteet palkitseviksi sekä nauttivat näiden jälkeisestä selviytymisen
aikaansaamasta helpotuksen tunteesta sekä mielikuvituksellisen kauhistuttavista
kohtaamisista ja pelimaailmoista (Paulin 2014).
3. Uskalikot (daredevil) nauttivat vauhdin ja vaaratilanteiden tuomasta jännityksestä
ja nopeaa reagointia vaativasta riskinotosta. Uskalikko-tyypin pelaajiin vetoavat
etenkin nopeatempoiset pelit, jotkat simuloivat nopeaa liikettä ja joissa haasteista
selviäminen edellyttää nopeita refleksejä ja ajattelua. Adrenaliini myös tällä
tyypillä palkitsevan hyvänolon tunteen taustalla (Nacke 2011). Palkitsevinta
uskalikko-tyypin pelaajille on haasteiden voittaminen sekä itsensä ylittäminen ja
ilmaisu mielikuvituksellisissa pelimaailmoissa (Paulin 2014).

4. Älyköt (mastermind) nauttivat ennen kaikkea puhtaasta ongelmien ratkomisesta,
jota lähestulkoon kaikki pelit vaativat jossain määrin. Tämä pelaajatyyppi pyrkii
löytämään parhaan mahdollisen strategian ja optimoimaan suorituksensa, ja
nauttivat ongelmanratkaisua vaativista haasteista. Mielihyvän tunteen syntyyn tällä
pelaajatyypillä vaikuttaa voimakkaimmin dopamiini (Nacke 2011). Palkitsevinta
tälle tyypille puolestaan on ongelmien ratkaisu ja haasteiden voittaminen tätä
kautta, sekä uuden oppiminen ja löytöjen tekeminen (Paulin 2014).
5. Valloittajat (conqueror) ovat kilpailuhenkisiä ja sinnikkäitä pelaajia, joille on
tärkeää pelien haasteellisuus ja haasteiden voitosta seuraava fiero. Valloittajat eivät
halua voittaa helposti vaan päinvastoin kamppailla suorastaan tuskastuttavaa
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ylivoimaa vastaan kunnes saavuttavat viimein voiton sinnikkään yrittämisen
jälkeen, jonka jälkeen valloittajat kokevat voimakasta ylpeyttä saavutuksistaan.
Valloittaja-tyypillä mielihyvä selittyy myös taistele tai pakene -reaktioon liittyvällä
adrenaliinilla, jonka lisäksi myös mieshormoni testosteronilla on vaikutusta
valloittajan

tunnekokemuksiin

(Nacke

2011).

Valloittaja-tyyppiä

palkitsee

parhaiten haasteellisten vastusten voittaminen ja suoritusten jatkuva parantaminen
oppimisen kautta (Paulin 2014).
6. Seurustelijoille (socialiser) tärkein piirre peleissä on kanssakäyminen muiden
pelaajien kanssa, joko pelien sisällä tai niihin liittyen. He keskustelevat
mahdollisuuksien mukaan muiden pelaajien kanssa, auttavat heitä ja oleskelevat
runsaasti muiden pelaajien seurassa, etenkin luottamiensa kanssapelaajien parissa.
Toisaalta seurustelijat suuttuvat herkästi jos heidän luottamustaan väärinkäytetään.
Seurustelijat tutustuvat helposti tuntemattomien kanssa peliympäristöissä (Banakou
2010).

Seurustelija-tyyppisten

pelaajien

pelien

sisältämästä

sosiaalisesta

kanssakäymisestä muiden kanssa saaman mielihyvän tunteen taustalla on
oksitosiini-hormoni (Nacke 2011). Tälläiset pelaajat kokevat palkitsevimpina
aktiviteetteina

sosiaalisen

kanssakäymisen

ja

itseilmaisun,

ja

nauttivat

dramatiikasta sekä fantastisista pelimaailmoista (Paulin 2014).

7. Suorittaja (achiever): Suorittajat ovat tavoiteorientoituneita pelaajia, joilla on
motivaatiota pitkäjänteiseen työskentelyyn tavoitteiden saavuttamiseksi, ja joille on
tyypillisesti tärkeää pelin täydellinen läpäisy esimerkiksi löytämällä/keräämällä
jokainen löydettävissä oleva esine, kenttä ja salaisuus. Suorittajat ovat hyvin
samankaltaisia kuin valloittaja-tyypin pelaajat, erona ollessa juuri suorittajien kyky
keskittyä suoritukseen, joskus jopa pakkomielteisesti. Suorittajille palkitsevinta on
suoritusten jatkuva parantaminen, uuden oppiminen, löytöjen tekeminen sekä
itseilmaisu (Paulin 2014). Suorittajien kohdalla merkittävin tyytyväisyyden tunnetta
pelaamisen aikana synnyttävä mekanismi on jälleen

dopamiini-hormonin

muodostuminen. Positiiviset kokemukset puolestaan kannustavat suorittajia
pyrkimään parantamaan suoritustaan entisestään (Nacke, 2011).
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Kuten BrainHex-mallista nähdään, pelaajia kuten ihmisiä ylipäätänsä on hyvin
monenlaisia, ja siten tulee välttää ajattelemasta pelaajia yhtenäisenä ryhmänä, jossa joka
jäsenellä on samanlaiset asiakastarpeet tai jolle on löydettävissä yleispäteviä kaikkiin
pelaajiin vetoavia ratkaisuja, kuten nähtiin jo tarkasteltaessa pelien motivoivien piirteiden
monimuotoisuutta. Pelaaja-arkkityyppiprofiilien avulla voidaan tarkatella mitä odotuksia
eri tyypeillä on pelejä kohtaan, mikä näitä pelaajatyyppejä voimakkaimmin motivoi ja
mikä sitouttaa heidät pitkäkestoiseen pelaamiseen. Näin on siten mahdollista kohdentaa
pelillistämisen toteutuksessa käytettäviä ratkaisuja tarkemmin kohdesegmentille, jolloin
pelillistämisessä käytettävät mekaniikat sointuvat käyttäjien luonteelle ja motivoivat
parhaiten.

Mallia voidaan myös käyttää työkaluna määriteltäessä pelille tai pelielementtejä
hyödyntävälle palvelulle asiakassegmenttiä, kun tiedostetaan millaiset ratkaisut vetoavat
eniten siihen pelaajaryhmään, joka kehitettävällä pelillä tai ratkaisulla halutaan tavoittaa.
Kehitteillä oleva tehtävälistasovellus tulisi vetoamaan pelielementtiensä ja dynamiikkansa
puolesta ennen kaikkea etsijä- ja suorittajatyyppisiin pelaajiin, joita BrainHex-mallin
mukaan motivoi eniten tutkia peliympäristöä ja avata edetessään uusia ominaisuuksia
ohjelman

sisällä.

Jos

ohjelmaan

pystytään

implementoidaan

myös

sosiaalisia

ominaisuuksia, kuten esimerkiksi mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden käyttäjien kanssa,
sovelluksella olisi mahdollisuus vedota myös seurustelijatyypin pelaajiin.

Pelaajaprofiilien ollessa hyvin erilaisia, on yleisesti kaikkiin arkkityyppeihin vetoavien
sovellusten kehittäminen haasteellista, eikä jokaiseen pelaajatyyppiin vetoaminen ole
suunnitellun ratkaisun asettamissa puitteissa välttämättä edes kannattavaa. Kehitteillä oleva
sovellus ei puolestaan tarjoa valloittaja- tai uskalikkotyyppien kaipaamaa jännitystä tai
kamppailua, eikä tämänkaltaista pelityyliä ole mielekästä yrittää tämänkaltaisen
sovelluksen yhteydessä sisällyttää ohjelmaan. Tehtävälistasovelluksen pääasiallinen
tarkoitus ja sen tarjoama ydinpalvelu eivät kuitenkaan tule olemaan varsinaisesti peli, vaan
enemmänkin

kalenterintyyppinen

sovellus,

palkitsevammaksi ja mielenkiintoisemmaksi.

jota

pelielementeillä

halutaan

tehdä
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2.3 Pelillistäminen
“Plant Nanny, joka on juomaan muistuttava mobiilisovellus, oli aluksi jännittävä kun
odotti millaisia kasveja taimista tulisi; kasvit kasvoivat sitä mukaan kun sovellukseen
merkitsi juotuja vesilaseja. Ja aluksi palkitsi myös se, kun pääsi omaan tavoitteen eli sai
juotua tarpeeksi päivän mittaan. Lopulta juomisesta tuli kuitenkin rutiinia, ja Plant
Nannystä tuli enemmän riesa kuin apu, sillä aiempiin päiviin ei saanut lisätä jälkikäteen
tietoja eikä merkitä kaikkia vesilaseja juoduksi yhdellä kertaa, joten jos ei muistanut
merkitä juomista saman tien eteneminen jumiutui ja turhautti.” – Sonja-Maria Juslin

Pelillistämisellä

(gamification) tarkoitetaan pelimekanismien ja

muiden peleissä

esiintyvien elementtien hyödyntämistä muussa kontekstissa kuin pelissä (Gartner 2011),
joita ovat esimerkiksi erilaiset oppimismateriaalit tai ohjelmasovellukset, jotka eivät
ensisijaisesti ole pelejä, mutta joissa pelimäisyys tukee varsinaisen tarkoituksen mukaista
käyttöä. Pelillistämisen tavoitteena on motivoida sekä tehostaa suorituksia, osallistaa
käyttäjiä sekä sitouttaa heitä pelielementtejä hyödyntävään konseptiin. Kappin (2012, s.
10) mukaan pelillistäminen on “peleihin perustuvien mekanismien, peleille tyypillisen
estetiikan ja peleissä tyypillisesti käytettävien ajattelutapojen hyödyntämistä ihmisten
osallistamisessa, motivoinnissa, oppimisen edistämisessä sekä ongelmanratkaisussa.
Dorlingin mukaan (2012) onnistuessaan pelimäinen käyttökokemus lisää sovelluksen
käyttäjän sitoutumista sekä motivaatiota palvelun pidempiaikaiseen käyttöön, sillä
pelielementit tekevät kokemuksesta käyttäjälle viihdyttävämmän ja hauskemman. Tällaisia
elementtejä ovat esimerkiksi pelimäiset sääntörakenteet, sovellukseen sisäänrakennetut
tavoitteet sekä paljon käytetty asiakkaan tai pelaajan palkitseminen, esimerkiksi pisteillä.

Vaikka pelillistäminen terminä on vakiintunut käyttöön vasta 2000-luvulla, pelillistäminen
ei ole uusi ilmiö. Etenkin peleille tyypillistä niin sanottua “koukuttavuutta” on hyödynnetty
liiketoiminnassa asiakassuhteiden ylläpidossa; esimerkiksi monet pisteiden keräämiseen
perustuvat kanta-asiakasjärjestelmät tai leimojen tai muiden alennukseen oikeuttavien
merkkien keruu ovat esimerkki pinnallisten pelielementtien hyödyntämisestä kuluttajien
sitouttamisessa yrityksen pidempiaikaisiksi asiakkaiksi (Bunchball 2014). Myös Kotimaan
(2016, s.33) mukaan sovelluksia ajatellen pelin parhaimpiin puoliin kuuluvat juuri niiden
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koukuttava ja aktivoiva vaikutus. Pelaaminen ja erilaiset pelit kuuluvat vahvasti eriikäisten käyttäjäryhmien virkistäytymiseen ja vapaa-aikaan, joten kynnys hyödyntää pelejä
esimerkiksi terveyden edistämiseen on matala.

Lisäksi Kotimaan mukaan (2016, s.33) pelillistämisen etuihin kuuluu ennen kaikkea myös
mahdollisuus täydentää muita palveluja, sillä ne ovat monistettavissa nopeasti sekä
kustannustehokkaasti suurien käyttäjäryhmien saataville. Pelillistämistä hyödyntävät
ratkaisut sopivat etenkin sähköisten palveluiden täydennykseksi, ja esimerkiksi Internetin
välityksellä pelattavissa olevat pelit ovat näin asiakkaiden saatavilla pitkälti ajasta ja
paikasta riippumatta. Tietokonepelit mahdollistavat myös moninaisen tiedon tallentamisen,
jota voidaan hyödyntää esimerkiksi edistymisen seuraamisessa sekä palautteen
antamisessa, mitkä ovat tärkeitä pelien vetovoiman taustalla olevia tekijöitä, jotka selittävät
osaltaan pelien motivoivaa vaikutusta.

Lisäksi pelillistämisen soveltamisessa tulee Werbachin ja Hunterin mukaan (2012 s.71)
varoa niin kutsuttua vihamielisistä pelillistämistä (evil gamification), jolla tarkoitetaan
sellaisia ratkaisuja ja pelirakenteita, jotka rankaisevat käyttäjää jollakin tavalla esimerkiksi
silloin jos tämä ei suoriudu yhtä hyvin kuin muut pelaajat. Myös esimerkiksi ydintuotteen
hyödyllisten ja siltä oletettujen perusominaisuuksien saaminen käyttöön vasta sitten kun
pelaaja on edennyt pelissä ennalta määriteltyjen etappien ohi, on vältettävä piirre.
Tyypillisten ja oletusarvoisten perusominaisuuksien puuttuessa alussa aiheuttaa sen, että
asiakkaan ennakko-odotukset eivät tule täytetyksi ja ratkaisua vaihdetaan herkästi lyhyen
kokeiluajan jälkeen. Tämä nousi esille Todoist-tehtävälistasovelluksen kohdalla, jossa
eteneminen tienaa käyttäjälle niin kutsuttua karmaa, jota tehtävien hoidon viivästyminen
kuitenkin vähentää. Tämä on esimerkki melko pintapuolisesta pisteisiin perustuvasta
pelillistämisestä (“pointification”), jossa on lisäksi käyttäjää rankaisevia mekaniikkoja.
Vihamielinen pelillistäminen liittyy myös vaatimukseen pelaamisen vapaaehtoisuudesta,
sillä jos osallistuminen pelin ei ole pelaajan oma ratkaisu, kyseessä ei ole monien
määritelmien mukaan enää peli ollenkaan. Tällöin myös positiiviset vaikutukset voivat
jäädä saavuttamatta ja pelimäinen ratkaisu saattaa päinvastoin vaikuttaa negatiivisesti sekä
organisaation tavoittelemaan tulokseen, tehtävän hoitoon, että osallistujien hyvinvointiin.
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2.4 Pelillistäminen arvolupauksen yhteydessä
Huotari ja Hamari ovat lähestyneet pelillistämistä itsenäisistä peliorientoituneita
määrittelyistä poiketen palveluiden markkinoinnin näkökulmasta ja esittävät sen
määritelmäksi: “Pelillistäminen on palvelukokonaisuuden rakentamisen muoto, jossa
ydinpalvelua parannetaan sääntörakenteisiin perustuvan palvelujärjestelmän kautta, joka
tarjoaa käyttäjälle palautetta ja käytettäväksi vuorovaikutustamekaniikkoja, tarkoituksen
ollessa fasilitoida ja tukea arvonluontia käyttäjälle.” Tämä määritelmä ottaa huomioon siis
sen tekijän, että pelillistäminen on tarkoitettu tuomaan lisäarvoa varsinaiseen
hyödykkeeseen eikä itsetarkoitus. Jos pelimäiset elementit eivät ole huolella suunniteltu
vaan jäävät irralliseksi, ei pelillistämistä ole hyödynnetty optimaalisesti. Tämä on
pelillistämisessä merkittävänä haaste, sillä pelimäisten rakenteiden tulee mielekkyyden
lisäksi nivoutua ydintuotteeseen niin, että pelimäisyys todella tukee sovelluksen käyttöä
eikä ole irrallinen, päälle rakennettu elementti. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna kaikkia
palveluja voi periaatteessa täydentää ja parantaa pelillistämisen avulla. Tämä pätee
Huotarin ja Hamarin mukaan jopa itsetarkoituksellisiin peleihin, jotka voidaan nähdä
viihdepalveluina.

Huotarin ja Hamarin määritelmässä pelillistäminen tulee siis kytkeä mukaan tuotteeseen jo
suunnittelun alkaessa nimenomaan tukemaan pääasiallista ratkaisua. Muuten jälkeenpäin
liitetyt tai huonosti suunnitellut pelimekaniikat saattavat olla jopa haitallisia tuottajan
tavoitteiden kannalta, siten että pelillistämisen vaikutukset eivät olekaan halutunlaisia ja
ohjaavat asiakkaiden, työntekijöiden tai muiden toimijoiden käytöstä epäedulliseen
suuntaan (Reiners ja Wood 2015, s.102). kuten esimerkiksi kävi verkkokauppasivuston
yhteyteen julkaistun pelin kanssa. Sivustoon pinnallisesti kytkeytyvä irrallinen peli tuli
hyvin suosituksi, mutta ei ohjannut pelaajia asioimaan verkkokaupassa, jolloin
lopputuloksena suosiostaan huolimatta peli oli haitaksi yritykselle. Käyttäjiään liikkumaan
joko kävelemällä tai juoksemalla kannustavat mobiilipelit Pokémon Go ja Zombies!Run,
tai kielten opiskeluun kehitetty WordDive ovat kaikki hyviä esimerkkejä sovelluksista,
joissa tavoite, eli pelaajien aktivointi kävelemään tai juoksemaan, on saumaton osa
pelausperiaatetta.
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2.5 Pelillistämisen vaikutus motivaatioon.
“Motivoivin piirre riippuu aina pelistä, mutta yleisesti ottaen peleissä motivoivinta on
uusien asioiden oppiminen ja ylipäätänsä uudet asiat ja kokemukset.” – Tuomas Teuho

Pelillistämisen

päätavoitteita

on

motivaation

luominen

toivotun

käyttäytymisen

tukemiseksi, ja tämä on myös kehitteillä olevan sovelluksen perimmäinen tavoite sekä
asiakkaan sovelluksesta saama pääasiallinen hyöty. Pelillistämisen motivaatiota parantavan
ja lisäävän vaikutuksen ymmärtäminen vaatii itse motivaatio-käsitteen lähempää
tarkastelua.

Motivaatio

kuvaa

käsitteenä

toiminnan

syitä,

pyrkien

selittämään

käyttäytymismalleja ja muun muassa sitä miksi tietyt toimintamallit toistuvat. (Elliot ja
Covington, 2001)
Pelien vetovoima selittyy osaltaan sen kautta, että ihmiset ovat hyviä ongelmanratkaisussa
sekä nauttivat keksiessään ratkaisuja. Suuressa osassa peleissä määränpää tai tavoite sekä
sen tavoittamiseksi vaadittavat työvaiheet ovat kuitenkin pelaajalle selkeitä, eli näissä
peleissä eteneminen ei vaadi ongelmanratkaisua siinä mielessä että pelaajan ei tarvitse
selvittää tai päättää mikä päämäärä on, vaan pelkästään työskennellä päämäärän hyväksi ja
ratkaista miten se on saavutettavissa mahdollisimman tehokkaasti. Tämä vahvistaa
pelaajan kyvykkyyden (competence) tunnetta, sillä tämä voi olla varma, siitä ettei
työskentely päämäärän hyväksi ole turhaa vaan asetettu tavoite on saavutettavissa pelin
puitteissa (McGonigal). Osatavoitteet auttavat työtehtävien loppuunsuorituksessa tukien
kyvykkyyden tunnetta ja auttavat jäsentämään päämäärän saavuttamiseksi vaadittavia
työvaiheita.

2.5.1 Itseohjautuvuusteoria
Ihmisten toiminnan motivaatiota selittävässä itseohjautuvuusteoriassa (self-determination
theory eli STD) ihmisillä on Ryanin ja Delcin (1991 ja 1995) mukaan kolme psykologista
perustarvetta, joiden täyttyminen on psyykkisen hyvinvoinnin ja vahvasti motivoituneen
toiminnan edellytyksiä. Näitä ovat omaehtoisuus (autonomy), kyvykkyys (competence) ja
yhteisöllisyys (relatedness). Näitä perustarpeita tyydyttävä ja edesauttava toiminta siis
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motivoi ihmisiä parhaiten. Tässä teoriassa ihmisten toimintaa ohjaava motivaatio jaetaan
lisäksi kahteen eri tyyppiin, joita ovat sisäinen motivaatio sekä ulkoinen motivaatio.
Sisäinen motivaatio voidaan lisäksi jakaa sisäsyntyiseen ja sisäistettyyn motivaatioon.

Ulkoinen motivaatio tarkoittaa sitä, että toimintaan ryhdytään pääasiassa henkilön
ulkopuolelta tulevista syistä, pakon tai palkintojen tai näiden yhdistelmän vuoksi ja
tekemisen mielekkyys on riippuvaista toimintaa seuraavista palkkioista, jotka voivat olla
materiaalisista kuten raha tai jokin konkreettinen tavara, tai immateriaalista kuten
myönteinen palaute, huomio ja ylistys; kun taas sisäisestä motivoitunut toiminta on
itsessään palkitsevaa. Esimerkiksi sellaisessa palkkatyössä, jossa työntekijä ei erityisesti
viihdy, työnteon motivaation lähteenä on työsuorituksesta maksettava palkka. Ulkoiset
palkkiot ovat selkeä mielihyvän lähden, mutta muun muassa McGonigalin mukaan
tämänkaltaiseen motivaation selkeä ongelma on näiden palkkioiden ja kannustimien koettu
arvonlasku pitkällä aikavälillä sekä ulkoisen motivaation heikentävä vaikutus sisäiseen
motivaatioon. (2011, s. 45) Tehtävänhallintasovellus voi palkita tehtävien suorittamisesta
välittömästi ja selkeästi, minkä lisäksi se mahdollistaa edistymisen merkinnän muistiin
olettaen, että suoritetuista tehtävistä jäävät merkinnät ohjelman muistiin.

Itseohjautuvuusteoriaa on kritisoitu juuri ulkoisen motivaation käsitteen takia, ja jako olisi
turha. Tällöin olisi pelkkää sisäsyntyistä motivaatiota ja ihmisten välillä olisi vain suuria
yksilöllisiä eroja sen suhteen mikä motivoi heitä sisäisesti eniten. Tämä ei kuitenkaan selitä
miksi jotkin suoritukset ovat tekijälleen itseisarvoisesti mieluisia ja niihin ollaan valmiita
panostamaan paljon aikaa sekä resursseja, vaikkei niiden suorittamisesta seuraisi mitään
muuta palkkiota. McGonigalin mukaan on kuitenkin selkeästi tunnistettavissa neljä
sisäisesti palkitsevaa tunnetilaa, jotka ovat tärkeimmät pysyvän onnentunteen kannalta ja
siten tärkeimmät motivaationlähteet perustarpeiden (ravinto, uni ja suoja) jälkeen. Näitä
ovat ovat kokemus mielekkäästä työstä (satisfying work), onnistumisentunne (being
successful) tai toivo onnistumisesta tulevaisuudessa, yhteenkuuluvuudentunne muiden
kanssa (social connection) sekä tarkoituksellisuuden tunne (meaning). Pelit tarjoavat
mahdollisuuksia kokea näitä tunteita hallitusti ja nopeasti, mikä tekee niistä hyvin
palkitsevia.
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Pelillistämisen yhteydessä voimakkaasta sisäisen motivaation tunteesta, jolloin ihminen
paneutuu palkitsevaan keskittyneesti aktiviteettiin sulkien muut ärsykkeet helposti
mielestään ajantajun kadotessa, käytetään yleisesti psykologi Mihaly Csikszentmihalyin
(2005, s.68) sille antamaa termiä ‘flow’ eli virtaus. Werbachin ja Hunterin mukaan (2012,
s.58) flow saavutetaan, kun aktiviteetti on sekä sopivan haastava että hallittavissa ja vastaa
kaikkiin kolmeen itseohjautuvuusteorian perustarpeeseen, jolloin se tavataan kokea
kontekstista riippumatta mukaansatempaavaksi, hauskaksi ja mielenkiintoiseksi.
Flown lisäksi pelisuunnittelussa käytetään termiä fiero, italiaksi ylpeä, joka McGonigalin
mukaan (2011, s.33) voidaan kuvata sitä voimakasta tunnetta, joka seuraa voittoa
haasteesta tai vaikeudesta. Fieron tavoittelu ajaa ihmiset etsimään haasteita. Fieron
yleismaailmallinen ilmentymä on käsien nosto pään ylle huutamisen säestämänä. Ilmiö on
erityisesti nähtävissä urheilukilpailujen yhteydessä. Flown lisäksi fiero on tunne, joita
pelien kannattaa aktiivisesti pyrkiä saamaan aikaan pelaajassa.

2.5.2 Ominaispiirremalli
Itseohjautuvuusteorian lisäksi motivaatiota voidaan tarkastella työtehtävien suunnittelun
avuksi luodun Hackmanin ja Oldhamin työn ominaispiirremallin (1976) kautta. Tämän
mallin mukaan työ tai toimi ovat motivaation kannalta otollisimmat kun seuraavat viisi
työtehtävien ydinpiirteisiin pohjautuvaa tekijää toteutuvat:

1. Työssä on mahdollisuus käyttää erilaisia, tekijälle luonteisia taitoja.

2. On selkeää, mikä on työtehtävä lopputulos sekä osuus suuremmasta prosessikokonaisuudesta. Tämä lisää tarkoituksellisuuden tunnetta.

3. Työ koetaan merkitykselliseksi, eli työllä on vaikutusta ympäröiviin ihmisiin joko
organisaatiossa itsessään tai sen ulkopuolella.
4. Työntekijä tuntee työssään itsenäisyyttä ja työtehtävien suunnittelussa sekä
suorittamisessa annetaan työntekijälle vapautta.
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5. Työstä saa kattavaa palautetta, jonka avulla työntekijä pystyy arvioimaan
suoriutumistaan ja mahdollisia kehityskohtia.

Pelien vahvuuksiin tämän teorian näkökulmasta kuuluu etenkin selkeä tavoite sekä
lopputulos, sekä suorituksesta helposti saatava palaute sillä useimmissa peleissä
suorituksen taso on pelaajalle selkeästi nähtävillä koko pelin ajan. Sääntörakenteisiin
perustuvat pelit ja ominaispiirremalliteoria ovat kuitenkin ristiriidassa suunnittelun
vapauden suhteen, mutta kuten pelien määritelmissä todettiin, peliin osallistumisen kuuluu
olla pelaajan oma päätös.

2.5.3 Palaute motivaation lähteenä
Tavoitteiden asettamisen ja toiminnan suunnittelun mielekkyyden kannalta on tärkeää, että
niiden toteutumista pystyy seuraamaan. Tästä syystä mittarit ovat ensiarvoisen tärkeitä
toiminnan johtamisen ja tavoitteiden asettamisen kannalta. Mahdollisuus seurata
suorituksen etenemistä tehokkaasti, usein reaaliajassa ja bencmarkkausta hyödyntäen on
myös peleille tyypillinen piirre etenemisen myötä karttuvien pisteiden ja suoritustasojen
lisäksi. Palautteesta pelaajat näkevät helposti ja nopeasti miten ja milloin he pääsevät
tavoitteissa eteenpäin, mikä johtaa puolestaan suoritusten jatkuvaan parantumiseen
pelaamisen myötä. Tämä nähdään positiivisena tapana hyödyntää pelillistämistä myös
sellaisissa aktiviteeteissa jotka ovat suorittajalleen mieluisia. (McGonigal, s. 157) Tämän
lisäksi

pelillistäminen

mahdollistaa

parempien

suoritusmittareiden

luomisen.

Työnpiirremallikin mukaan lisääntynyt palaute on suoritusmotivaatiota kasvattava piirre,
joten sovelluksen antama palautteella on potentiaalia olla yhtä merkittävä ominaisuus kuin
suorituksista saadut palkkiot ja muut kannustimet. Hyvien suoritusmittareiden kautta
jokaisesta pelaajan suoritusyrityksestä, epäonnistumiset mukaan lukien, on saatavilla
palautetta, mikä tukee tunnetta etenemisestä.

Esimerkiksi vuoden 2016 merkittävimpiin mobiilisovellusjulkaisuihin lukeutuva Pokémon
Go sisältää useita eri mittareita, jotka kertovat kuinka paljon pelaajan tulee vielä
työskennellä seuraavan suoritustason saavuttamiseksi. Kuvassa 4 nähdään esimerkki
sovelluksesta löytyvistä mittareista, joita napauttamalla aukenee vielä tarkempi
lisätietoikkuna. Listan ensimmäinen mittari, eli ”Jogger”, kertoo siis kuinka paljon pelaaja
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on kävellyt sovelluksen ollessa käynnissä. Pelaaja saa suoritustasoja lisää yksinkertaisesti
kävelemällä enemmän ja mittari kertoo ajantasaisesti kuinka paljon seuraavaan tasoon on
vielä matkaa.

Kuva 4. Esimerkki Pokémon Go:n suoritusosa-alueista (Niantic 2016).
Groh (2012, s.44) antaa esimerkin pelillistämistä hyödyntävästä terveyden edistämiseen
tarkoitetusta Health Month Internet-palvelusta, jonka suunnittelussa on pyritty ottamaan
huomioon

ja

tukemaan

kaikkia

itseohjautuvuusteorian

kolmea

osa-aluetta,

eli

yhteisöllisyyttä, kyvykkyyden ja itsenäisyyden tunnetta antamalla ennen kaikkea työkaluja
kehityksen seuraamiseen. Näitä ovat esimerkiksi:

1. Yhteisöllisyys tuodaan mukaan palveluun antamalla käyttäjille mahdollisuus jakaa
kokemuksia sekä pyrkiä heidän itsensä asettamien tavoitteiden saavuttamiseen joko
yhteistyössä muiden samantasoisia tavoitteita asettaneiden pelaajien kanssa, tai
kilpailemalla heitä vastaan.
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2. Kyvykkyyden tunnetta pyritään saamaan aikaan, siten että pelaajalle tarjotaan
mielenkiintoisia, saavutettavissa olevia haasteita sekä selkeitä, vaihtelevia ja hyvin
muotoiltuja

tavoitteita.

Lisäksi

ohjelma

tarjoaa

mahdollisimman

hyvää

reaaliaikaista palautetta ja se pyritään suunnittelemaan siten, että se ei kannusta eitoivottuun käytökseen.
3. Käyttäjille pyritään palvelussa luomaan tunnetta itsenäisyyttä mahdollisuudella
määrittää tavoitteet hyvin itsenäisesti ja ohjelman luonteen takia motivaatio sekä
tavoitteisiin

pääsystä

seuraavat

palkkiot

edesauttavat

henkilökohtaista

hyvinvointia.

Etenkin kyvykkyyttä tukevat elementit ovat täten myös käyttökelpoinen
suunnittelupohja hyville motivaatiota tukeville mittareille, jossa otetaan huomioon ihmisiä
parhaiten motivoivia tekijöitä tarjoamalla palautetta sekä tavoitettavissa olevia haasteita.
Motivaation lisäämisen lisäksi sovellus voisi antaa työkaluja parempien työskentelytapojen
omaksumiseen. Esimerkiksi sovellettavissa oleva ratkaisu Töiden organisoinnissa voisi
olla siihen kehitetty tehtävien priorisointi tilanneanalyysin avulla.
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2.6

Palkitsemisen

sudenkuoppa

ja

palkitsemisen

vaikutus pitkän aikavälin motivaatioon
“Call of Duty (CoD) pilasi räiskintäpelit. Ennen niitä oli kiva pelata ihan mielellään vain
koska se oli hauskaa, mutta CoD teki sen, että aina kun pelaat niin pitää koko ajan avata
uutta “krääsää”. Ja siihen jää koukkuun, kun haluaa aina avata seuraavan esineen. Ja sitten
kun meneekin pelaamaan peliä, jossa ei avata mitään, niin vaikka se olisi muuten parempi
kuin CoD, niin siitä jää tuntumaan kuin jotain puuttuisi. Sitä koukkua ei ole, jolloin voi
kyllästyä nopeammin. Keräily on motivaation lähde, mutta syö sitä myös.” – Eero Niemi

Werbach ja Hunter (2012, s.59) huomauttavat, että vaikka motivaatio pelaamiseen on usein
sisäsyntyistä, liittyy peleihin myös paljon ulkoista motivaatiota hyödyntäviä rakenteita.
Yleisimpiä

peleissä

ja

pelillistämisessä

hyödynnettyjä

palkkioita

ovat

pisteet,

sijoittumistilastot ja vastaavat tulospalkinnot ja usein suorituksia voi edelleen vertailla
muiden käyttäjien tilastoituun suoriutumiseen. Pelillistämisessä käytettäviin palkkioihin
liittyy selkeitä ongelmakohtia niin käyttäjän että toteuttajan kannalta.
Werbachin ja Hunterin (2012, s.105) mukaan selkein ja helpoiten tehtävin virhe onkin juuri
keskittyä liikaa pelaajan keräämiin palkkioihin käyttäjäkokemuksen kustannuksella, mikä
voi sinänsä olla hyvin tehokasta ja johtaa suorastaan addiktoiviin pelaajakokemuksiin,
mikä on ongelma eettisistä ja mahdollisesti lainsäädännöllisistä näkökulmista. Pink antaa
lisäksi (2009) myös konkreettisen esimerkin kuinka palkkioihin perustuvaan motivointiin
liittyy merkittävä ja äkkiseltään ristiriitaiselta vaikuttava ongelma, nimittäin luvatut
palkkiot eivät ajatustyön yhteydessä nopeuta tai paranna suoritusta vaan usein päinvastoin
rajoittavat tehtävien suorittajien luovuutta etenkin pitkällä aikavälillä. Ilmiö on
havaittavissa etenkin kognitiivisia taitoja vaativien tehtävien kohdalla, jolloin kasvavat
palkkiot eivät paranna suoritusta vaan päinvastoin heikentävät motivaatiota ja suoritusten
tasoa. Tällöin pisteet ja muut palkkiot eivät toimi halutulla tavalla lainkaan, vaan vaikutus
on päinvastainen, eikä niitä kannata käyttää motivaattorina kuin hyvin mekaanisten ja
yksinkertaisten tehtävien kohdalla.
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Kappin (2012, s.12) mukaan pelkät ratkaisuun lisätyt pisteet ja palkkiot eivät ole vielä
lainkaan pelillistämistä. Niiden lisäämisessä pelimekaniikan osaksi ei sinänsä ole mitään
väärää, mutta pelkästään niihin perustava kannustus ei tue sisäistä motivaatiota, eikä täten
hyödynnän pelien parhaiden ominaisuuksien potentiaalia. Tämä huomioon ottaen,
sovelluksessa tulisi ehdottomasti hyödyntää pelillistämistä muillakin tavoilla kuin siten,
että käyttäjää pelkästään palkitaan tehtävien suorittamisen jälkeen pisteillä tai
suoritustasoilla. Hyvin toteutetussa pelillistämisessä pelimekaniikat ovat kokonaisvaltainen
osa ydinpalvelun prosessia.

Palkitsemiseen perustuva pelillistäminen ei ole myöskään Decin ja Ryanin mukaan (2014)
hyvä ratkaisu etenkään silloin kun tavoitteena on saada aikaan pitkälle aikavälille ulottuvia
positiivisia muutoksia käyttäytymisessä, sillä ulkoiset palkkiot näyttäisivät vähentävät ajan
kanssa sisäsyntyistä motivaatiota. Jos jotain toimintaa seurannut palkkio tämän jälkeen
poistuu tai sitä ei koeta enää arvokkaaksi, on motivaatio todennäköisesti vähäisempää kuin
tilanteessa ennen kuin palkitseminen alkoi. Palkinnon tyypillä on kuitenkin vaikutusta
motivaatioon ja halutun käyttäytymismuutoksen kanssa sopusoinnussa oleva palkinto voi
tukea sisäistä motivaatiota ja myönteistä kehitystä myös pitkällä tähtäimellä, kuten kävi
ilmi kun Marinak ja Gambrell (2008) havaitsivat kahdeksan ja yhdeksän vuotiaiden
koululaisten lukuintoa tutkittaessa, että lapset jotka saivat koejärjestelyssä palkintona
kirjoja, lukivat todennäköisemmin enemmän myös jatkossa. Reinersin ja Woodin mukaan
(2015) hyvin suunniteltua pelillistämistä voi kuitenkin myös hyödyntää sisäsyntyisen
motivaation vahvistamisessa, mikä puolestaan tukee motivaatiota myös peliympäristön
ulkopuolella, jolloin puhutaan mielekkäästä pelillistämisestä (meaningful gamification).
Reinersin ja Woodin mukaan (2015 s.4) myös mielekkään pelillistämisen aikaansaama
sisäsyntyinen motivaatio puolestaan tekee toiminnasta tarkoituksellisempaa. Tällöin
suositaan pisteiden ja muiden sijoitus- ja ansiomerkkien sijasta muita peleille tyypillisiä
ominaisuuksia kuten esimerkiksi pelaajan päätöksentekoa sekä vuorovaikutusta muiden
pelaajien kanssa. Lisäksi narratiivia voidaan hyödyntää, sillä tämä edesauttaa pelaajien
mielenkiintoa ja motivaatio edetä pelissä tai muussa käyttökohteessa.
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Myös Schellin mukaan (2014, s.42) pelien sisäisiä arvonluontijärjestelmiä luodessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota siihen, mitkä pelin sisäiset resurssit ovat pelaajille arvokkaita
ja miten tätä tunnetta voidaan vahvistaa. Sisäinen arvonluonti on peleille tyypillistä,
käsittäen pelinkulkuun liittyvät resurssit ja palkkiot, joita pelaaja pyrkii pelin aikana
keräämään itselleen. Arvonluonnin suunnittelu tulee aloittaa määrittämällä mikä pelaajia
motivoi ottamaan osaa peliin; eli siinä missä pelissä ansaittavat palkkiot toimivat
motivaation lähteenä ainakin hetkellisesti, hyvien ja pelaajille arvokkaiden palkkioiden
suunnittelussa tulee ottaa huomioon mikä saa pelaajat kiinnostumaan pelistä alun pitäen.
Pelinsisäisen valuutan tulisi olla rajallinen resurssi ollakseen mielekäs palkkio.

Robson, Plangger, Kietzmann, McCarthy ja Pitt (2015, s.352) huomattavat, että
‘pelillistäminen’ terminä tahtoo usein olla harhaanjohtava siinä mielessä, että kyseessä ei
välttämättä ole sovelluskohteiden muuttaminen peleiksi lainkaan, eikä liioin pelkkää
osallistujien välisen kilpailun, pintapuolisten suoritustasojen tai pistetilastojen lisääminen.
Pelillistäminen ilmiönä on heidän mukaansa myös hyvin irrallista pelialasta ja pelienteosta.
Onnistunut pelillistämisen hyödyntäminen ja suunnittelu edellyttävät siis syvempää
ymmärrystä pelien palkitsevuuden olemuksesta.

39

2.7 Pelillistämisen suunnittelu
Jotta vältettäisiin pelillistämisen jääminen irrallisten jälkeenpäin lisättyjen ominaisuuksien
tasolle, vaatii onnistunut pelillistämisen hyödyntäminen huolellista suunnittelua ja peleille
ominaisten piirteiden sekä sovelluksen luoman arvon ymmärtämistä. Tämä on tärkeää
ennen kaikkea siksi voidaan varmistaa, että lopputulos todella tukee ydintuotetta ja
asiakasarvoa, jota sillä halutaan luoda. Luotu sovellus tulee ymmärtää hyvin, jotta
hahmotetaan miten käyttäjät lopulta todennäköisimmin sitä hyödyntävät, sillä käyttäjät
kyllä löytävät mekaniikan ja teknologian sisältämät porsaanreiät. Robson (2015) esittää
pelillistämisen

suunnittelun

viitekehykseksi

käytettäväksi

pelien

mekaniikkojen,

dynamiikkojen ja pelaajan näiden kahden tekijän aikaansaamien tunne-elämysten yhteis- ja
vuorovaikutukseen perustuvan MDT -teoriaa (MDE theory; Mechanics, Dynamics,
Emotions), jonka mukaan suunnittelussa tulee pyrkiä määrätietoisesti hallitsemaan näiden
kolmen tekijän muodostama kokonaisuus. Viitekehys on havainnollistettu kuvassa 5.
Dynamiikoilla tarkoitetaan tämän teorian yhteydessä pelaajille muodostuvaa kokemusta
pelistä, joka syntyy hiljalleen pelin edetessä sitä mukaa kun pelaajat seuraavat, venyttävät
ja rikkovat mahdollisuuksien mukaan aiottuja pelimekaniikkoja.

Kuva 5. MDE -viitekehys pelillistämisen suunnitteluun, mukaillen (Robson et all 2015).
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Werbach ja Hunter (2012, s.86) puolestaan kehottavat noudattamaan pelillistämisen
tehokkaassa implementoinnissa seuraavaa kuuden ohjeen viitekehystä:

1. Määrittele pelillistämisen tavoitteet liiketoiminnan kannalta. Tällä tarkoitetaan
määrittelyä miksi pelillistämistä ylipäätänsä halutaan sisällyttää ydintuotteeseen ja
mitä hyötyä siitä halutaan oman toiminnan kannalta, eli mitä asiakasarvoa
pelillistäminen luo. Tehtävälistasovelluksen kohdalla tavoitteena on sitouttaa
asiakkaita käyttämään sovellusta pitkäjänteisesti.

2. Määritä kohderyhmän käyttäytyminen. Tämän jälkeen pystytään suunnittelemaan
ratkaisuja, joilla ohjataan tätä käyttäytymistä haluttuun suuntaan ja suunnittelemaan
mittareita, joilla voidaan puolestaan esittää pelaajille palautetta. Kehitteillä olevassa
sovelluksessa pyritään hyödyntämään ennen kaikkea visuaalisia elementtejä
aikaansaannin tukemisessa.
3. Kuvaile pelaajat ja se mikä heitä parhaiten motivoi, mikä palautuu jälleen
pelaajatyyppeihin. Pelit sisältävät usein myös valintoja ja mahdollisuuksia erilaisiin
pelityyleihin, mikä mahdollistaa pelin vetovoimaisuuden eri pelaajatyyppien
parissa.

4. Laadi aktiviteettikierrot, eli määrittele mikä on pelin tai sen sisältämän aktiviteetin
alku ja mihin se päättyy. Kiinnostuksen ylläpidon kannalta on myös tärkeää
suunnitella kuinka eteneminen käy haastavammaksi eikä saman toiminnon toistoa
tule liikaa.

5. Muista hauskuus. Pelillistämisen ideana on lisätä jonkin ratkaisun mielekkyyttä
tekemällä siitä hauskempaa tai muuten käyttäjälle miellyttävämpää esimerkiksi
esteettisesti ja tämä ei saisi unohtua yksityiskohtia suunniteltaessa. Sovelluksen
kohdalla tulee kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että siitä ei tule sekava ja
työläs käyttää.
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6. Käytä pelillistämisen toteutukseen sopivia työkaluja. Nämä määrittyvät ennen
kaikkea edellisten askelten perusteella.

Kapp huomauttaa (2012 s.26), että onnistunut pelikokemus on tulosta näiden elementtien
ja mekaniikkojen vuorovaikutuksesta eikä yhden tai useamman liittäminen ominaisuuden
ei-pelin yhteyteen riitä vielä onnistuneen pelimäisen käyttökokemuksen luontiin. Tämä
korostaa jälleen huolellisen suunnittelun tärkeyttä, jossa pelillistäminen todella tukee
ydintuotetta ja on olennainen osa kokonaisuutta koko suunnitteluprosessin ajan. Kapp
muistuttaa myös, että vaikka mukaansatempaavimmat pelit ovat kaikkien taulukossa 1
esitettyjen elementtien onnistuneen yhteisvaikutuksen tulosta, niin hyvän pelin ei tarvitse
olla vahvoilla joka osa-alueella.

Lisäksi Kapp suosittelee ideoiden testausta paperiprototyypin avulla, jotta pelimäisyyden
intuitiivisuus ja hauskuus toteutuu. Kappin esittelemät pelillistämistä hyödynnettäessä
oleellisimmat peleille ominaiset elementit, jotka tulisi ottaa pelillistämistä hyödyntävien
sovellusten suunnittelussa huomioon on listattu taulukkoon 3 ja 4. Huomattavaa on kuinka
palkkiot ovat vain yksi tärkeistä ominaisuuksista, ja niiden suunnitteluun on lisäksi
kiinnitettävä erityistä huomiota.
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Taulukko 3. Tyypilliset pelielementit pelillistämisen suunnittelun kannalta. Kappin
mukaan (2011).
Todellisuuden

Pelkistäminen mahdollistaa monimutkaisten prosessien ja systeemien

pelkistäminen

virtaviivaistamisen pelattavaksi ja selkeyttää syy-seuraus-suhteita.

pelikonseptissa
Tavoitteet

Tuovat peliin tarkoituksen johon keskittyminen on helppo kohdistaa sekä
mahdollistavat mitattavissa olevan lopputuloksen. Peli kannattaa rakentaa
niin, että ennen lopullista päämäärää pelin aikana on suoritettavissa
pienempiä osatavoitteita.

Säännöt

Säännöt määrittelevät pelaajalle mahdolliset toiminnot ja pitävät
pelikokonaisuuden hallittavissa.

Ratkaistava konflikti,

Kilpailu poikkeaa konfliktista siten, että pelaaja keskittyy omaan

kilpailu- tai

suoritukseensa eikä tavoitteena ole puuttua vastustajan etenemiseen. Peli

yhteistyötilanne

voi sisällyttää kaikki kolme elementtiä yhtäaikaisesti.

Tarinankerronta

Tarinoiden vahvuus on niiden tuoma konteksti, joka puolestaan antaa
pelissä suoritetuille tehtäville tarkoituksen.

Ajankäyttö ja

Peleissä odotusajat ovat tyypillisesti paljon lyhemmät kuin

aikajänne

reaalimaailmassa, jolloin pelaajan toimien seuraukset ja eteneminen
realisoituvat nopeammin kuin arkielämän päätösten ja toimien tulokset.
Aikarajat ovat keino motivoida ja kohdistaa pelaajan toimintaa. Ajankäytön
jakaminen useamman rinnakkaisen tehtävän kesken on myös tapa lisätä
haasteita peliin.
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Taulukko 4. Tyypilliset pelielementit pelillistämisen suunnittelun kannalta. Kappin
mukaan, jatkoa (2011).
Palkkiorakenne

Etenemisestä ansaittavat palkkiot eivät ole itseisarvoisesti huono elementti,
kunhan pelillistäminen ei rajoitu pelkästään siihen. Palkkiot toimivat
parhaiten kannustimina silloin kun ne selkeästi liittyvät pelin etenemiseen
eivät sattumanvaraisia.

Tasot

Tasoilla tarkoitetaan pelien yhteydessä pelin yleistä vaikeustasoa,
pelaajahahmon pelin edetessä saavuttamaa tasoa sekä yksittäisten tehtävien
vaikeustasoja. Tasoilla on merkitystä motivaation kannalta, sillä
korkeammille tasoille pääsy on selkeä merkki tapahtuneesta edistymisestä.

Palaute

Välitön palaute on pelien selkeitä etuja. Tapoja informoida pelaaja
suorituksen tasosta on monia, tarkoituksena on että pelaaja pystyy
hyödyntämään tätä informaatiota seuraavan päätöksensä teossa.

Uudelleenpelattavuus Peleissä häviäminen ja epäonnistuminen ovat tapoja tutkia pelin rajoja ja
lähestymistapoja niiden läpäisyyn, ja kehotus pelaaja yrittämään uudelleen
on tärkeä pelielementti. Pelien ei oletusarvoisesti odoteta olevan
läpäistävissä kertayrittämällä.
Kiinnostuskäyrä

Alkuun “koukku”, joka tukee pelaajan mielenkiintoa. Pelaajien
mielenkiinnon vaihtelujen seuranta on hyödyllistä pelillistämisen
suunnittelun kannalta.

Estetiikka

Estetiikalla, visuaalisilla elementeillä ja ulkonäöllä, on tärkeä lähestulkoon
kaikissa peleissä sekä pelin kulun ohjaamisen että pelikokemuksen
miellyttävyyden kannalta. Yleisilme ja yksityiskohdat edesauttavat peliin
syventymistä ja parantavat pelikokemusta.
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2.7.1 Pelimekaniikat
Pelimekaniikkoja voi Schellin mukaan (2015 s.158) parhaiten kuvata videopeliyhteydessä
pelin sisältämistä interaktioista koostuvana ytimenä, joka paljastuu kun muut elementit, eli
tarina, estetiikka ja teknologia, karsitaan pois. Pelimekaniikoille ei ole yhtä yleisesti
hyväksyttyä taksonomiaa tai muuta hierarkiaa, mutta Schell luettelee seitsemän kategoriaa
joihin useimmat käytetyt suunnitteluratkaisuissa käytetyt elementit voidaan luokitella.
Näitä ovat:
1. Tila (space), jolla tarkoitetaan sitä rajattua pelinsisäistä aluetta, jossa pelin
sisältämät toiminnot ja aktiviteetit pääasiassa tapahtuvat. Pääasiassa pelit ovat joko
kaksi- vai kolmiulotteisia, tai sitten ne tapahtuvat esimerkiksi pelaajien keskustelun
kautta

niin

kutsutussa

nollaulottuvuudessa.

Suunnittelussa

huomioitavia

näkökulmia ovat etenkin se ovatko pelin tilat diskreettejä vai jatkuvia, kuinka
monta ulottuvuutta pelitilassa on, miten peli rajataan ja miten tilaa on mahdollista
pelissä mallintaa.

2. Aika (time) on peleissä tärkeä elementti ja ajanhallinta on pelikokemuksen kannalta
tärkeä optimoida mahdollisimman hyvin, siten ettei peli ole temmoltaan liian hidas
tai nopea. Pelit mahdollistavat pelaajille ajan kontrolloinnin tavalla, joka on
reaalimaailmassa mahdotonta esimerkiksi pysäyttämällä ajankulku pelin sisällä.
Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti myös siihen, että kannattaako
pelaajia laittaa tilanteisiin, joissa on tiukka aikaraja jonkin tehtävän suorittamiseen.
3. Kappaleet (objects), niiden ominaisuudet (attributes) ja niiden olotilat (states)
tarkoittavat pelitilassa esiintyviä objekteja, joita pelaajat kontrolloivat tai
manipuloivat jollakin tavalla ja jotka ovat siis pelaajien pääasiallisia pelivälineitä.
Näillä kappaleilla on puolestaan ominaisuuksia, joilla on omat asetuksensa tai
olotilansa. Esimerkiksi pelaajan käyttöönsä saama auto on pelissä esiintyvä objekti,
jolla on ominaisuutena esimerkiksi nopeus, jonka pysyvä tilan määrittää sille
asetettu yläraja. Pelisuunnittelussa tulee muistaa kohtuus kappaleiden ja niihin
liittyvien ominaisuuksien määrän suhteen, tai pelistä voi tulla liian monimutkainen
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hallittavaksi ja turhauttava pelaajille, kun huomiota vaativia elementtejä esiintyy
liikaa.

4. Toiminnot (actions) jakautuvat perustoimintoihin, jotka määrittelevät mitä pelaajat
voivat tehdä pelin objekteilla; ja strategisiin siirtoihin, jotka ovat pelaajan tekemiä
tavoitteeseen pääsemiseksi tekemiä toimintoja. Suunnittelutyössä kannattaa pelin
sisältämien toimintojen lisäksi pyrkiä tutkimaan mitä toimintoja pelaajat haluaisivat
pelin sisältävän ja pohtia olisiko niiden sisällyttäminen peliin mahdollista.

5. Säännöt ohjaavat ja rajaavat pelaajien toimintaa pelissä, ja niiden tietäminen ja
ymmärtäminen ovat edellytyksiä pelin pelaamiselle. Schellin mukaan tärkein
sääntö pelistä riippumatta on itse asiassa pelin tavoite, jonka suunnitteluun tulee
kiinnittää erityistä huomiota jotta tavoite ohjaisi pelikokemuksen hauskaksi ja
pelaajan ponnistelun arvoiseksi.

6. Taidot (skill) jaotellaan fyysisiin, henkisiin ja sosiaalisiin taitoihin, ja pelin
vaatimat

taidot

vaikuttavat

oleellisesti

siihen

millaiseksi

pelikokemus

muodostuu. Lisäksi taidot voidaan vielä tarvittaessa jakaa virtuaalisiin taitoihin,
joita ovat pelin sisäiset taidot ja ominaisuudet joita pelaajan avatarilla pelin sisällä
on, ja konkreettisiin taitoihin, jotka ovat ne taidot joita pelaajalla on
reaalimaailmassa.

7. Sattuma (chance) ja satunnaisuus mahdollistavat pelien monimuotoisuuden ja
kompleksisuuden. Sattuma on usein vahvasti sidoksissa peliin rakennettuihin
virtuaalisiin taitoihin, sillä esimerkiksi taidon paraneminen tarkoittaa parempaa
onnistumistodennäköisyyttä tulevaisuudessa.

Mekaniikkojen suunnittelussa tulee lisäksi yleisellä tasolla huomioida pelin tai pelillistetyn
kokemuksen tasapaino, eli se että peli tuntuu kokonaisvaltaisesti toimivan oikein. Tämän
varmistus onnistuu käytännössä testaamalla peliä tarpeeksi ja alusta alkaen, korjaten esiin
tulevia epätasaisuuksia tarpeeksi ajoissa ilman, että suuria kokonaisuuksia pitää suunnitella
uudelleen jälkikäteen.
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2.7.2 Pelituntuma
Pelisuunnittelija Swinkin mukaan (2009) pelimekaniikkoihin linkittyvällä pelituntumalla
(game feel) ei ole yhtä hyväksyttyä määritelmää, mutta sillä yleisesti ottaen tarkoitetaan
tietokone- ja videopelien yhteydessä sitä, miltä pelin pelaaminen jonkin laitteen
välityksellä pelaajasta fyysisesti tuntuu ja kuinka pelin ohjauksen toteuttamisessa on
onnistuttu. Näin ollen sillä on suuri merkitys pelin kokonaisuuden onnistumisen kannalta,
ja onnistunut pelituntuma saa pelaajan todella ottamaan pelin omakseen. Hyvän
pelituntuman luominen videopeliympäristössä toteutuu Swinkin (2009, s.297) seuraavien
seitsemän periaatetta noudattaen:
1.

Ennakoitavissa olevat lopputulokset (predictable results), eli vastine pelaajan
toimintoihin on tämän odotusten mukainen ja looginen.

2. Välitön vastine (instantaneous response), eli toiminnon ja vastineen välillä ei ole
häiritsevää viivettä.

3. Helppo mutta monisyinen, eli pelin toiminnot ovat helppo sisäistää nopeasti mutta
huippusuorituksiin yltäminen vaatii pitkää harjoittelua.
4. Uutuusarvo, eli vaikka pelaajan komentojen vastine on ennakoitavissa, pelin ohjaus
on tarpeeksi ilmaisuvoimaista ja hienovaraista pitkäkestoisen mielenkiinnon
ylläpitämiseksi.
5. Miellyttävä vastine, eli pelin ohjaus on esteettisesti vetoavaa ja mukaansatempaava
riippumatta pelin ulkoasusta.

6. Luonnollinen liike, eli pelihahmon tai muun pelaaja-avatarin kontrollointi tapahtuu
yhtenäisten ja sulavien liikeratojen kautta.

7. Harmonia, eli kaikki pelin elementit tukevat pelaajan kokemusta yhtenäisestä ja
uniikista pelimaailmasta.
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2.8 Scrum
Projektin hallittavuuden lisäämiseksi sovelluksen toteutuksessa tullaan noudattamaan
joustavuutta,

mukautuvaisuutta

ja

tuottavuutta

parantamaan

pyrkivää

ketterän

ohjelmistonkehityksen viitekehyksiin kuuluvaa Scrum-menetelmää. Rugby-ryhmityksen
mukaan nimetty Scrum-ohjelmistonkehitysviitekehys perustuu työskentelyn jakamiseen
kehitysjaksoihin eli sprintteihin (sprint), joiden aikana ohjelmisto pitkäjänteisesti
täydennetään valmiimmaksi, ja pyrkimyksenä on toteuttaa jokaisen sprintin aikana
valmiiksi ennaltamäärätyt toiminnallisuudet siten, että lopputuloksena on täydennystä
vaativa, mutta sinänsä käyttökelpoinen raakaversio suunnitellusta ohjelmistosta. Jokaiselle
jaksolle määritellään sisältö ja tavoite suunnittelupalaverissa ennen työskentelyn
aloittamista ja käydään läpi edellisen sprintin onnistumista, tarkoituksena kehittää
prosessia jatkuvasti paremmaksi. Yhden kehitysjakson pituus on tyypillisesti yhdestä
neljään

viikkoa

ja

jakson

loputtua.

Schwaber

ja

Beedle

huomioivat,

että

ohjelmistoarkkitehtuuri ja muotoilu kehittyvät tällä menetelmällä siis prosessin edetessä
useiden kehitysjaksojen kuluessa eivätkä ensimmäisten jaksojen aikana.
Schwaberin ja Beedlen mukaan (2002, s.7) Scrumia hyödynnetään etenkin kun
kehitysprojekteja ollaan käynnistämässä, jolloin työskentely tulisi aloittaa luomalla
alustava tuoteominaisuuskanta (product backlog), jonka priorisointi on sille määritellyn
tuoteomistajan vastuulla. Tämän asiakirjan tulee sisältää kaikki ohjelmistolta vaadittavat
ominaisuudet tärkeysjärjestyksessä; kuten toiminnallisuudet sekä toiminnot sekä tekniset
tiedot. Kehitystyöstä vastaavat pienet itsenäiset ryhmät (Scrum team), jotka tapaavat
päivittäin lyhyen päivityspalaverin (Daily Scrum) yhteydessä.
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2.9 Teoriaosan yhteenveto
Asiakasarvon ja siihen läheisesti liittyvän arvolupauksen käsitteet pyrkivät ohjaamaan
tuotekehityksen yhteydessä ajattelua pois liian tuotefokusoituneesta ajattelusta kohti
asiakaslähtöisempää lähestymistapaa, jonka tavoitteena on viime kädessä kehittää
ratkaisuja asiakkaalle. Asiakasarvo voidaan määrittää arvoksi, jonka asiakas hyödykkeestä
saa kun otetaan huomioon asiakkaan hyödykkeen hankkimiseksi tekevät uhraukset otetaan
huomioon. Arvolupaus puolestaan on yrityksen tai organisaation tietoinen päätös siitä mitä
arvoa asiakkaille toimitetaan ja strategiatyön lähtökohta liiketoimintamallin luomisessa.
Tämä lähestyminen vaatii aiotun asiakaskunnan tarvitsemien ratkaisujen tuntemista, jossa
esimerkiksi käyttäjäprofiilien luominen on käyttökelpoinen työkalu.

Pelillistämisellä puolestaan tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä peleille tyypillisten
elementtien hyödyntämistä jossain muussa yhteydessä kuin pelissä. Huotari ja Hamari ovat
lähestyneet pelillistämistä suoraan palveluiden markkinoinnin näkökulmasta ja esittävät
sen määritelmäksi: “Pelillistäminen on palvelukokonaisuuden rakentamisen muoto, jossa
ydinpalvelua parannetaan sääntörakenteisiin perustuvan palvelujärjestelmän kautta, joka
tarjoaa käyttäjälle palautetta ja käytettäväksi vuorovaikutustamekaniikkoja, tarkoituksen
ollessa fasilitoida ja tukea arvonluontia käyttäjälle.” Pelillistämisellä tavoitellaan siis
palvelun

käyttäjien

motivointia

osallistamista

haluttuun

toimintaan,

toiminnan

tehostamista, sekä sitouttamista palveluiden pitkäaikaiseen käyttöön.
Pelillistämisen suunnittelun näkökulmasta päästään myös käyttäjäprofiilien luontiin, sillä
pelielementtien hyödyntämisessä tulee huomioida, että ihmiset voidaan luokitella eri
pelaaja-arkkityyppeihin. Pelillistämisen suunnittelun työkaluksi kehitetty MDT-viitekehys
korostaa myös pelaajien palvelusta saaman kokemuksen hallinnassa pelillistetyn sovelluksen
aikaansaamien tunteiden vuorovaikutusta ratkaisun pelidynamiikkojen ja -mekaniikkojen kanssa.
Onnistuneisiin ratkaisuihin päästää kun pelillistäminen sidotaan lähtökohtaisesti ydinpalvelun
toimintaan siten, että sovelluskohteen ‘pelaaminen’ on samanaikaisesti palvelun peruskäyttöä.
Parhaimmillaan pelillistäminen parantaa käyttökokemusta tehden siitä kohdekäyttäjäkunnalle
hauskemman ja mukaansatempaavamman tarjoten välitöntä palautetta, jolloin käyttäjä myös
mielellään toistaa käyttökokemuksen. Tällöin pelielementit eivät jää irrallisiksi tai ylimääräisiksi
ominaisuuksiksi.
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3 Tehtävänhallintasovellus tuotteena
Tutkimuksen teoreettinen pohjan perustuu kirjoittajan keräämästä aineistosta, tässä
kappaleessa esiteltävä soveltava osuus puolestaan sisältää aineiston, joka on koottu
ryhmätyöskentelystä projektin toteutukseen osallistuvien henkilöiden kesken. Kirjoittajan
vetämän ryhmätyöskentelyn aikana läpikäytiin asiakasarvon merkitystä, kerättiin teorian
herättämiä ajatuksia ja havaintoja tiimin jäseniltä sekä aloitettiin teoriaan pohjautuva
suunnittelutyö, jota kirjoittaja tulee vetämään projektipäällikön ominaisuudessa. Tutkimus
ja siihen liittyvä aineisto tulee olemaan koko kehittäjätiimin saatavilla Google Drive palvelun kautta ja tiimin jäsenten oletetaan tutustuvan aineistoon omatoimisesti. Drivedokumenttia on kaikkien tiimin jäsenten myös mahdollista täydentää jatkossa
omatoimisesti.

Tämän diplomityön soveltava osuus puolestaan suunnitelmasta, jonka mukaan sovellusta
lähdetään toteuttamaan. Tehtävälistasovelluksen toteutuksessa tullaan siis soveltamaan
työssä nopeasti esiteltyä Scrum-menetelmää, joka on ketterän ohjelmistotuotannon piiriin
kuuluva projektinhallintamalli. Ohjelmistonkehitysprojektin lähtökohtana ja tutkimuksen
pääasiallisena lopputuloksena on hieman projektin tarpeita paremmin vastaavaksi
muokattu Kappin esittämä pelillistämisprojektin suunnitelmamalli (design document), joka
sisältää taulukossa 5 luetellut lähtötiedot. Kehittäjätiimiin kokoonpanoon kuuluvaksi Kapp
suosittelee projektipäällikköä, pelisuunnittelijaa, asiantuntijaa sekä yhtä tai muutamaa
ohjelmoijaa.

Projektin

ohjelmistoprototyyppi

lopullisena
sovelluksesta,

suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

tavoitteena

on

joka

toteutettu

on

saada

tuotettu
työssä

toimiva
esiteltyjen
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Taulukko 5. Projektin suunnitelmadokumentti Kappin mukaan (2012).
1. Yleiskatsaus

Projektin tavoite, eli aiottu kohdeyleisö sekä minkä tyyppisestä pelistä

konseptista

on kyse.

2. Lopputulos

Mitä pelaaja pystyy onnistuneen pelikokemuksen jälkeen saavuttamaan?
Mikä on toisin aloitustilanteeseen verrattuna?

3. Asiakasarvo ja

Mitä tavoitteita pelillistämisen avulla sovelluskohteessa pyritään

hyötytavoitteet

saavuttamaan? Miten tavoitteiden toteutumista voidaan mitata?

4. Kuvaus

Millaisessa ohjelman sisäisessä tai muussa ympäristössä peli toimii?

peliympäristöstä

Millaisia vaatimuksia pelinkulku asettaa pelin ympäristölle?

5. Kuvaus pelinkulusta

Mitä pelissä tapahtuu? Kuinka pelaajat aloittavat pelin, mitä toimintoja
pelaajien on mahdollista suorittaa ja mihin lopputulokseen peli johtaa?

6.

Mitä pelaajan on mahdollista ansaita pelikontekstissa? Palkitaanko

Palkitsemisjärjestelmä

pelaajaa toimintojen loppuun suorittamisesta vai suorituksen tason
perusteella, vai molemmista? Miten suunnitella palkitsemisjärjestelmä
niin, ettei se vahingoita pelaajan sisäistä motivaatiota pitkällä aikavälillä.

7. Pelituntuma

Millainen pelin yleisilme on? Entä millaista tunnelmaa peli tavoittelee?
Miltä pelin pelaaminen tuntuu? Millaisia liikeratoja pelaaja tekee
pelatessaan?

8. Tekninen kuvaus

Millaisia teknisiä vaatimuksia peli asettaa pelaajalle? Mikä on sen
alusta? Myös minkä jakelukanavien kautta pelaajan on mahdollista
hankkia peli?

9. Projektin aikataulu

Aikataulu suunnittelun ja resurssien allokoinnin tueksi, joka sisältää
aloitus- ja valmistumisajankohdat, sekä tärkeimmät välietapit.

Design-dokumentin laatimisen lisäksi Kapp kehottaa mallintamaan ja testaamaan
suunnitteilla

olevan

pelin

ensiksi

paperiprototyypin

avulla,

jolloin

pelinkulun

havainnollistaminen on yksinkertaisempaa ja mahdolliset ongelmakohdat löydetään
nopeammin.
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3.1 Yleiskatsaus konseptista
Suunnitteilla on muistin ja muistiinmerkittyjen suoritusten aikaan saannin tueksi tarkoitettu
tehtävälistasovellus mobiililaitealustoille. Mobiilisovellusmarkkinoilla tuote on helppo
julkaista hyödyntäen puhtaasti digitaalisia toimituskanavia, mutta kilpailua on hyvin paljon
ja erottautuminen mittavasta tarjonnasta on haastava. Lisäksi mobiliisovellukset ovat
edullisia, usein ladattavissa veloituksetta, eikä niistä pääasiassa olla valmiita maksamaan
viittä euroa enempää, hintojen tyypillisesti ollessa kymmenien senttien luokassa. Usein
yksittäisen ohjelman käyttöaika jää lyhyeksi suuren tarjonnan ja matalien hintojen tähden.
Sovellukselle merkittävimmät kilpailijat ovat perinteiset muistikirjat, muistilaput ja
kalenterit, sekä kevyet ja yksinkertaiset kalenteriohjelmat, jotka sisältyvät oletusarvoisesti
moniin käyttöjärjestelmiin. Sovelluksessa pelimäisyyden avulla pyritään sitouttamaan
asiakas käyttämään sovellusta pidemmäksi aikaa kuin kriittiset neljä kuukautta, joiden
aikana todettiin keskimäärin kaksi kolmasosaa käyttäjistä lopettaa sovelluksen käytön,
vuoden kuluttua alkuperäisiä käyttäjiä ollessa tyypillisesti jäljellä vain neljä prosenttia.
Tavoitteena on pelimäisten rakenteiden nivouttaminen ydintuotteeseen, eli tässä
tapauksessa tehtävälistasovellukseen niin, että pelimäisyys tukee sovelluksen pääasiallista
käyttötarkoitusta eikä ole irrallinen jälkeenpäin lisätty elementti.
Tärkeitä

suunnitteluperiaatteita

helppokäyttöisyys

ja

tehtävälistasovelluksen

käyttäjälähtöisyys.

Sovelluksesta

toteutuksessa

halutaan

ovat

mahdollisimman

intuitiivinen ja helppokäyttöinen, joka soveltuu muistuttamaan sekä päivittäisistä
rutiininomaisista

toiminnoista

että

merkitsemään

muistiin

ja

jäsentämään

monimutkaisempia tehtäväkokonaisuuksia. Sovelluksen aiottu kohderyhmä käsittää
opiskelevat täysi-ikäisyyttä lähestyvät nuoret sekä nuoret aikuiset, joilla on päivittäisessä
käytössä sovelluksen vaatima laite ja joille asioiden hoidon lykkääminen viime hetkeen on
tyypillistä. vaikka He myös tunnistavat tämän toimintamallin haitallisuuden, ja sovellus
osaltaan antaa lisäpuhtia niin arkitoimien, opiskelun kuin muiden työtehtävien hoitoon.
Tehtävälistasovellus tulee vetoamaan pelielementtien puolesta ennen kaikkea etsijä- ja
suorittajatyyppisiin pelaajiin, joita motivoi tutkia ja avata edetessä uusia ominaisuuksia,
kuten uusia kasveja ohjelman sisällä. Jos ohjelmaan implementoidaan sosiaalisia
ominaisuuksia, kuten esimerkiksi mahdollisuus tehdä yhteistyötä, sovelluksella olisi
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mahdollisuus vedota myös seurustelijatyypin pelaajiin. Kehitteillä oleva sovellus ei tarjoa
valloittaja- tai uskalikkotyyppien kaipaamaa jännitystä tai kamppailua, eikä tämänkaltaista
pelityyliä ole mielekästä edes yrittää tämänkaltaisen sovelluksen yhteydessä sisällyttää
ohjelmaan, jonka pääasiallinen tarkoitus ja sen tarjoama ydinpalvelu eivät ole varsinaisesti
peli vaan enemmänkin kalenterityyppinen sovellus tehtävänhallintaan. Näin ollen
sovellusohjelmiston toteuttamisesta tulee varoa vihamielistä pelillistämistä eli esimerkiksi
kaikkien sovelluksen käytön kannalta olennaisimpien ominaisuuksien tulee olla käyttäjän
saatavilla heti alusta lähtien ilman etenemistä pelissä. Lisäksi sovelluksen sisältämään
peliin osallistumiseen tulee pysyä vapaaehtoisena tai voidaan kyseenalaistaa onko kyseessä
enää peli ollenkaan. Tehtävien asettaminen tärkeysjärjestykseen eli priorisointi on myös
hyödyllinen ominaisuus, joka tulisi sisällyttää sovellukseen. Käyttäjällä tulee olla
mahdollista asettaa tehtäviä tärkeysjärjestykseen, ja tällöin niistä voi myös palkita eri
tavoilla. Esimerkiksi tärkeämpien suoritusten loppuunviennistä voi saada suuremman
pistemäärän ja näin edetä nopeammin pelissä.

Sovelluksen ollessa mobiilialustainen ohjelma, sen tulee olla ennen kaikkea yksinkertainen
käyttää ja sen toimintaperiaate nopea sisäistää. Synkronointi laitteesta jo löytyvän
kalenteriohjelman

avulla

olisi

selkeä

etu

hyödyllisyyden

lisäämisessä,

samoin

mahdollisuus antaa ohjelman lähettää ilmoituksia myös laitteen suljetulla näytöllä.
Käyttäjällä tulee olla mahdollisuus määrittää itse tehtävät mielekkyyden mukaan ja
määritellä ne tarvittaessa itsessään palkitseviksi. Motivaation ylläpidon ja tukemisen
vuoksi ohjelman tulee antaa jatkuvaa palautetta tehtävien suorituksista ja ohjelmassa
edistymisen mukaan, ja edistymistä pitää voida seurata ainakin jonkin verran ajassa
taaksepäin tallennetusta historiasta. Tämä sopii yhteen kasvihuonetta mukailevan
pelillisyyden kanssa, jossa pelaajan istuttamat kasvit sekä koko puutarha kasvaa sitä
mukaan kuin ohjelmaan asetettuja tehtäviä suoritetaan.
Visuaalisiin muutoksiin ja tutkimiseen perustuva palkitseminen on parempi ratkaisu kuin
pelkkien pisteiden kerääminen, keinotekoisten suoritustasojen saavuttaminen tai muiden
irrallisten palkkioiden kerääminen, joka siis voi olla pitkällä aikavälillä jopa vahingollista
motivaatiolle. Tästä näkökulmasta sovelluksen käyttäjälle kertyvät pisteet palkkiona ovat
huono ratkaisu, mikä voi haitata tehtävien suorittamista jatkossa, mikäli käyttäjä kyllästyy
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ohjelmaan eikä palkintoa suorituksista ole enää tiedossa. Tämä on merkittävää
tehtäväsovelluksen suunnittelun kannalta, ja ratkaisuna voisi olla myös mahdollisuus
merkitä tehtäviä mieluisuuden mukaan. Tällöin Palkkioita ei tulisi siten myöskään antaa
sellaisista suorituksista jotka käyttäjän on määritellyt palkitseviksi jo itsessään. Sen sijaan
käyttäjälle joka tapauksessa vastenmielisistä tehtävistä suoriutumisesta käyttäjää voi
palkita.

Motivaation vaikuttaa myös sovelluksen mahdollistama palkkion välitön

seuraaminen tehtävän suoritusta.
Ongelmia ja tehtävien jako osatehtäviin on yleinen neuvo, jonka avulla kehotetaan
lähestymään työläitä tai vaikeita suorituksia. Mahdollisuus jakaa tehtävä osatehtäviin tukisi
tätä lähestymistapaa ja nopeuttaisi etenemistä niin sanotussa pelissä, mikä osaltaan tukisi
suorituksen aloittamista. Tämä ominaisuus puuttuu yksinkertaisista muistilista- ja
kalenterisovelluksista, joten tämän ominaisuuden sisällyttäminen on etu sovelluksen
kilpailukyvyn kannalta. Harkittava ominaisuus olisi myös tehtävien lykkäämisen estoon
mahdollisuus tienata aikaa ohjelman sisällä käyttäjän mukaviksi kokemien aktiviteettien
harrastamiseen, tai peräti muiden ohjelmien tai sovellusten käyttöön suorittamalla tehtäviä.
Tämän tulisi olla kuitenkin helposti laitettavissa pois päältä, ettei ominaisuus häiritse
laitteen

muuta

käyttöä

sillä

pelillistämisen

toteutuksessa

tuli

varoa

sellaisia

pelimekaniikkoja, jotka rankaisevat pelaajaa tai rajoittavat sovelluksen muiden
ominaisuuksien hyödyntämistä.

Pelien positiivisiin ominaisuuksiin lukeutuu monia pelaajien vuorovaikutukseen liittyviä ja
siitä riippuvaisia etuja, ja tämä huomioon ottaen tulisi myös miettiä olisiko sovelluksessa
mahdollista synkronoida tehtävälista muiden käyttäjien kanssa. Tämä tukisi sovelluksen
tuottamaa

arvoa

sen

lisäksi,

että

pystyttäisiin

tarjoamaan

mielekästä

sisältöä

seurustelijatyypin pelaajille. Sovelluksessa voisi esimerkiksi saada muiden käyttäjien
auttamisesta lisähyötyä esimerkiksi nopeamman etenemisen ja muiden auttamista
seuraavan oman mittarin muodossa. Lisäksi sovellukseen voisi mahdollisuuksien mukaan
rakentaa ominaisuuksia, jotka ovat suunniteltu erityisesti kannustamaan käyttäjää
liikkumaan, käyttäen hyväksi näin mobiilialustojen tuomia mahdollisuuksia. Esimerkiksi
jotkin ominaisuudet voisivat olla saatavilla ja kehittyä vain laitteen havaitseman liikkeen
kautta.
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3.2 Lopputulos
Tarkoituksena on saada aikaan esteettisesti miellyttävä ja uteliaisuutta herättävä tuote, joka
ennen kaikkea motivoi käyttäjää aktiivisesti asioiden hoitoon passiivista muistilistaa
tehokkaammin myös pitkällä tähtäimellä ja näin viime kädessä parantaa käyttäjän
elämänlaatua. Sovellus on helppo käyttää ja toimintaperiaate on nopea omaksua, minkä
lisäksi sen suunnittelussa on otettu huomioon mobiilialustojen erityispiirteet siten, että
ohjelma vaatii mahdollisimman vähän käyttäjän itsensä tuottavan tekstiä. Lisäksi sovellus
on mukavasti käytettävissä mahdollisimman pitkälti pelkästään yhdellä kädellä. Tärkeät
toiminnot eivät myöskään vaadi paljoa ohjelman sisäistä selausta vaan ovat korkeintaan
kahden välilehden päässä aloitusruudulta lähdettäessä.
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3.3 Asiakasarvo ja hyötytavoitteet
Sovellus antaa muistin tukena toimimisen lisäksi lisäsyyn tehtävien hoitoon tarjoten
pelaaja nopealla aikajänteellä saavutettavissa olevan tavoitteen, jonka saavuttaminen on
heti nähtävissä ohjelmakontekstissa. Pelin edetessä pelaajan kokemus aikaansaannista ja
edistymisestä tukee pelaajan omanarvontuntoa. Lisätavoitteen lisäksi sovellus myös
palkitsee käyttäjää lyhyellä aikajänteellä, kun peliin asetetut tavoitteet saavutetaan.
Autonomia rakentuu sovellukseen lähtökohtaisesti sitä kautta, että käyttäjän itse luo
tehtävät ohjelmaan sekä määrittelee niiden haastavuuden, sekä pystyy kustomoimaan
puutarhaansa.

Näin käyttäjä

pystyy

pitkälti

itse

kontrolloimaan tavoitteitaan

ja

etenemistään myös sovelluksessa, mikä tukee itsenäisyyden sekä aikaansaamisen tunnetta
luoden näin tunnetta kyvykkyydestä ja tilanteen hallinnasta. Tätä pyritään aikaansaamaan
myös käyttäjälle tarjottavan visuaalisen palautteen kautta. Yhteisöllisyyttä on mahdollista
tuoda sovellukseen mukaan muun muassa tehtävälistojen synkronoinnin kautta, mutta
myös mahdollisuus jakaa saavutuksia ja etenemisvirstanpylväitä esimerkiksi sosiaalisessa
mediassa olisi nykyaikaa.
Koska kyseessä on ajan- ja tehtävienhallintaan tarkoitettu ratkaisu, mahdollisuuksien
mukaan ohjelmaan kannattaa sisällyttää myös sisäänrakennettu kalenteri tai ainakin
mahdollisuus synkronoida ohjelmaan luodut muistutukset ja tehtävät laitealustan oman
kalenterin kanssa. Ohjelman suljetulle ja kotinäytölle ilmestyvät muistutukset ovat tämän
tyyppiseltä ohjelmalta toivottava ominaisuus; muistutuksia voidaan hyödyntää myös
viesteissä jotka muistuttavat sovelluksen olemassaolosta ja kehottavat käyttäjää avaamaan
sen, mutta niiden sävyn kanssa on oltava varovainen.
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3.4 Kuvaus peliympäristöstä
Sovellus rakentuu virtuaalipuutarhan hoitamisen ympärille, ja käyttäjä toimii pelissä
kasvihuonemaisessa ympäristössä. Näin ollen sovelluksen yleisilmeen ja designin merkitys
on olennainen. Vahva visuaalinen ilme on juurikin peleille tyypillinen piirre, jota
sovelluksessa tulee hyödyntää, sillä tämä auttaa ohjelmaa myös erottautumaan
merkittävästi kilpailevista ratkaisuista sekä osaltaan tukee ohjelman käyttöä sillä sen
palkitsevuus perustuu merkittävissä määrin siihen, että käyttäjä kokee hoidettavan science
fiction -puutarhan esteettisesti miellyttävänä. Lisäksi uusien kasvien hankinta ja kasvatusta
vetoaa käyttäjän uteliaisuuteen kunhan designit ovat tarpeeksi vahvoja ja runsaita, ettei
kaikki sisältö ole avattavissa liian nopeasti. Lisäsyyn avata ohjelma päivittäin antaa
vuorokaudenajan ja vuodenajan mukaan vaihtuva taustamaisema.

On kuitenkin hyväksyttävä, että vahvasti erottuva ulkoasu ja design kuitenkin voivat myös
karkottaa mahdollisia asiakkaita, sillä subjektiiviset mieltymykset korostuvat. Sovelluksen
yleisilme ja design tulee ottamaan inspiraatiota eko-futurisesta solarpunk-genrestä, jossa
futuristiset kaupunkivisiot tulvivat vehreää kasvillisuutta ja sitä ruokkivaa auringonvaloa.
Tyylisuuntana solarpunk on toistaiseksi vähän konkreettisesti hyödynnetty, ja yhtä aikaa
sekä futuristinen että hyvin positiivinen, mikä sopii hyvin sovelluksen henkeen. Käyttäjän
edetessä omien asioidensa hoidon kanssa, myös aluksi autio kasvihuone alkaa
kukoistamaan.
Toinen suunnittelussa inspiraationa oleva tyyli on 1920- ja 1930-lukujen koristetaide- ja
arkkitehtuurisuuntaus art deco, jossa yleisilme on tyyliteltyjä voimakkaita linjoja suosiva
ja yhä moderni mutta samalla yksityiskohtarikasta ja särmikästä. Koneiden ja tekniikan
ollessa tyypillisiä art deco-aiheita, tyyli sopii hyvin yhdistettäväksi aiottuun solarpunkestetiikkaan.
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3.5 Kuvaus pelinkulusta
Ohjelmassa käyttäjä aloittaa merkitsemällä ohjelman muistiin tehtäviä, hyödyntäen
halutessaan ohjelmasta valmiiksi löytyviä visuaalisia symboleita ja määrittää kuinka
mielekkääksi kokeen tehtävän oman arvionsa mukaan. Tehtävälle voidaan määrittää
määräaika johon mennessä sen tulee olla suoritettuna, asettaa laite muistuttamaan
tehtävästä tiettynä ajanhetkenä ja käyttäjällä on mahdollisuus jakaa tehtävä halutessaan
osatehtäviin. Saatuaan tehtävän suoritetuksi istutettu kasvi ensiksi itää ja kasvaa sitä
mukaan mitä enemmän suorituksia käyttäjä merkitsee tehdyksi. Tämä on peleille
tyypillinen visuaalinen mittari, joka kertoo käyttäjälle nopeasti kuinka pitkälle tämä on
edennyt.

Käyttömukavuuden ja käytön jatkuvuuden kannalta tärkeää on, ettei sovelluksen tule
rangaista käyttäjää virtuaalipuutarhan laiminlyönnistä, joten kasvit kuihdu vaikkei
ohjelmaa käyttäisikään päivittäin tai tehtäviä merkitse suoritetuiksi takarajaan mennessä,
vaan hiljaisemmilla aikaväleillä riittää että pelin eteneminen vain pysähtyy. Vaikka
puutarhan kuihtuminen lisäisi mekaniikkana haastetta ja pakottaisi käyttäjän pelaamaan
säännöllisesti, se myös lisäisi tarpeettomasti stressiä, mikä ei ole sovelluksen pitkäaikaisen
käytön kannalta toivottavaa. Sen sijaan käyttäjää houkutellaan avaamaan sovellus
päivittäin uuden sisällön, kuten vaihtuvan taustamaiseman ja pelissä etenemisen
vetovoiman avulla.
Sovelluksen pelinkulku mahdollistaa myös niin sanotusti huijaamisen, eli käyttäjällä on
mahdollisuus luoda vapaasti merkintöjä ja merkitä ne tehdyiksi välittömästi, eikä tämän
estoon ole ohjelmansisäistä järjestelmää, sillä reaaliaikaan sidotut aikamäärät lisäävät myös
turhaa stressiä esimerkiksi silloin jos käyttäjä on vain unohtanut merkitä tehtävän listaan
tai kuitata sen tehdyksi välittömästi. Etenkään mobiilisovellusten kohdalla tuli pyrkiä
välttämään aiheuttamasta käyttäjälle toimintaperiaatteista ja mekaniikasta kumpuavia
negatiivisia tuntemuksia, joten ei ole kannattavaa rajoittaa tapoja joilla käyttäjä voi pelata.
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3.6 Palkitsemisjärjestelmä
Sovelluksen avulla halutaan tukea tunnetta kyvykkyydestä ja aikaansaamisesta ilman
määrällisiä pisteitä tai palkkioita Jälkeenpäin lisätyt pisteet ja palkkiot eivät ole hyvää
pelillistämistä, vaikka ne toimivat ulkoisena motivaattorina, joihin liittyi puolestaan
vakavia ongelmia etenkin pidemmällä aikavälillä. Tämä huomioon ottaen sovelluksessa
tulee siis ehdottomasti hyödyntää pelillistämistä muuten kuin siten, että käyttäjää palkitaan
tehtävien suorittamisen jälkeen pisteillä tai suoritustasoilla. Sovelluksessa käyttäjän
etenemisestä palkitaan siis ennen kaikkea virtuaalisten kasvien kasvulla siemenestä
täysikasvuiseksi,
Numeromuotoisia

joka

lopulta

pisteitä

johtaa

etenemisestä

kokonaisen
ei

kerry

puutarhan
lainkaan

muodostumiseen.
vaan

etenemistä

havainnollistetaan palkkikuvakkeiden ja virtuaalisten kasvien kehittymisen kautta. Lisäksi
käyttäjällä on mahdollisuus seurata ohjelman historiasta eri osa-alueisiin jaettujen
suoritusten edistymistä.

Uusien kasvilajikkeiden, päivitysten ja muun sisällön avaaminen on kuitenkin
toteutusmielessäkin helpointa toteuttaa niin, että käyttäjä tienaa edetessään pelinsisäistä
valuuttaa. Tämä ei tule kuitenkaan olemaan pääosassa palkitsemismuotona. Ja tässä on
muistettava, että pelinsisäinen rahan tai muun valuutan on oltava rajallinen resurssi
ollakseen mitenkään mielekäs palkkio. Kaiken kaikkiaan palkkiojärjestelmän tasapainotus
on erittäin tärkeää, sillä liian nopeasti kertyvät palkkiot ja vauhdikas eteneminen johtavat
nopeasti tilanteeseen missä käyttäjä on löytänyt kaiken mitä ohjelmalla on tarjottavanaan ja
todennäköisesti pitkästyy sen käyttöön. Liian hidas eteneminen ja niukat palkkiot taas eivät
todennäköisesti tunnut sovelluksen vaatiman vaivan arvoisilta.
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3.7 Pelituntuma
Koska kyseessä ei ole varsinaisesti nopeatempoinen peli perinteisessä mielessä, tullaan
pelituntuman kohdalla kiinnittämään huomiota ennen kaikkea sen käyttöalustan mukanaan
tuomiin mahdollisuuksiin ja heikkouksiin. Sovellus tullaan julkaisemaan ensisijaisesti
kosketusnäyttötekniikkaa hyödyntäville alustoille, joten pelkillä painalluksilla tulisi pystyä
käyttämään ohjelmaa mahdollisimman paljon ja tehokkaasti. Lisäksi sovelluksen tulee olla
myös mahdollisimman pitkälle käytettävissä pelkästään yhdellä kädellä muun käytön
nopeuden ja helppouden lisäämiseksi. On myös huomattava, että pitkien tekstien
kirjoittamiseen mobiliilaitteet eivät ole otollisimpia alustoja, joten erilaisten ohjelmasta
valmiiksi löytyvien symbolien ja valmiiden tai käyttäjän itsensä tallentamien
merkintätekstien hyödyntäminen lisää sovelluksen käytettävyyttä.

Suunnittelussa muistettava laitteiden suhteellisen pienen koon asettamat rajoitukset, eli
sovellus tulee käyttöön laitteille joiden näytöt ovat huomattavasti tietokoneiden
näyttöpäätteitä pienempiä, sekä malliltaan kapeampia pystysuunnassa. Pienempi laite
mahdollistaa sen käytön kahdessa eri asennossa, pysty- tai vaakatasossa, joka kannattaa
ottaa myös huomioon siten, että sovellus mukautuu laitteen asentoon. Kosketusnäyttöjen
kohdalla tulee ottaa näyttöjen suhteellisen pieni koko huomioon sijoitettaessa peliobjekteja
peliympäristöön, siten ettei niitä ole liian tiheästi niin että painaessa yhtä tulee kosketettua
myös viereisiin aktiivisiin objekteihin. Ideaalitilanteessa tehtävälistasovellusta voi käyttää
sekä rajoitetusti suljetulla näytöllä, esimerkiksi hälytysten ja tehtävien suorittamisen
kuittaaminen olisi hyvä pystyä suorittamaan nopeasti pudotusvalikon kautta ilman, että
sovellusta tarvitsee erikseen avata kotinäytöltä.
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3.8 Tekninen kuvaus
Kehitteillä oleva mobiilisovellus tullaan ainakin ensiksi toteuttamaan yhteensopivana
Googlen kehittämän Android-käyttöjärjestelmän kanssa, jolloin sen pääasiallinen
jakelukanava tulee olemaan Google Play, josta käyttäjät voivat ladata sen. Google Play palveluun on käytännössä paljon helpompi saada uusi sovellus julkaistua kuin Applen App
Store -palveluun, mutta Applen laitteiden kanssa yhteensopivan version kehitys on myös
mahdollista ja kannattavaa, sillä App Store on edelleen hyvin suosittu sovellusten
latauskanava.

Ohjelmointiympäristönä toimii ainakin alustavasti etenkin kaksiulotteisten pelien ja
mobiilisovellusten kehittämiseen tarkoitettu Corona SDK. Unity on mahdollinen
vaihtoehto, mutta sillä toteutetut ohjelmat ovat kooltaan suuria. Myös pelinkehitysalusta
Unity:ä tullaan todennäköisesti käyttämään testaukseen tarkoitetun demoversion tekoon
aivan sovelluksen kehityksen alkuvaiheessa. Huomioitavaa on sovelluksen mahdollinen
synkronointi

laitealustan

oman

kalenterin

kanssa,

mikä

voi

saada

aikaan

yhteensopivuusongelmia ja vaarantaa koko sovelluksen käytettävyyden. Internetin kautta
käytettävä selainversiokaan ei ole poissuljettu, mutta tässä projektissa kehitystyö aloitetaan
suoraan mobiililaitteille tarkoitetusta sovelluksesta, ja jos sama käyttäjä käyttäisi sekä
ohjelman selainversiota, että sovellusta, tulee näiden versioiden välisen synkronoinnin
tapahtua myös ongelmattomasti.
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3.9 Projektin aikataulu
Ohjelmistonkehitysprojektille

tulee

varata

aikaa

tilaajan arvion

mukaan tämän

tutkimusosuuden jälkeen vähintään kuusi kuukautta, mikäli toteuttajilla on mahdollisuus
työskennellä täyspäiväisesti sen parissa. Tämän ollessa epärealistista varataan sovelluksen
toteutukseen mieluummin vuosi, ottaen huomioon valitun SCRUM-menetelmän
vaatimuksen siitä, että työryhmäläisten tulee pyrkiä olemaan läsnä palavereissa edistymistä
ja seuraavia työvaiheita läpikäytäessä. Realistinen aikatauluarvio on liian optimistista
tavoitetta parempi, sillä projektin valmistuminen etuajassa on positiivinen tilanne
verrattuna projektin myöhästymiseen pahimmassa tapauksessa kuukausilla.

Projekti käynnistyi virallisesti tämän tutkimuksen aloittamisen myötä huhtikuun 25. päivä
vuonna 2016, kun työn aihe vahvistui lopullisesti. Diplomityön käsittävä tutkimusosuus ja
design document jätettiin työn ohjaajien arvioitavaksi saman vuoden lokakuussa.
Toteutusosuus on tarkoitus käynnistää joulukuussa 2016 ja ensimmäinen valmista
pelimoottoria hyödyntävä prototyyppi on tavoitteena saada toteutettua viimeistään vuoden
2017 maaliskuun loppuun mennessä. Varsinainen julkaisu tulee ajoittaa syyslukukausien
alkuun, jolloin opiskelijat aloittavat opintojaan ja kalentereille on kysyntää.
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3.10 Paperiprototyyppi ja testaus
Pelit ovat Kappin (2012 s.216) mukaan usein haasteellisia toteuttaa ja hyvältä kuulostanut
idea voi käytännössä epäonnistua täysin. Tehtävälistasovelluksen kehitystyön aluksi idean
toimivuutta testataan Kappin suosittelemalla edullisella ja nopeasti tuotettavalla
paperiprototyypillä,

joka

tarkoittaa

ohjelman

käyttöliittymän

ja

ominaisuuksien

kokeilemista piirretyn tai tulostetun paperimallin avulla. Tämä menetelmä ei siis vaadi
kuin kynän ja paperia. Prototyypillä toiminnollisuuksia voidaan havainnollistaa
vaihtamalla ja lisäämällä malliin myös paperille piirrettyjä elementtejä käyttäjälle
mahdollisen toiminnan mukaan. Kuvia tähänastisesta prototyyppiluonnoksesta on työn
liitteessä 1.

Paperiprototyyppi on kevyt ja tehokas menetelmä etenkin suunnittelun alkuvaiheessa
varhaisen idean havainnollistamiseen ja jatkokehittämiseen, sillä monet epäselvyydet ja
ongelmakohdat nousevat kunnolla esiin vasta käymällä toimintoja läpi systemaattisesti. On
hyvin edullista sekä tuotantoprosessin että lopputuloksen laadun kannalta mikäli nämä
ongelmakohdat saadaan korjattua jo ennen varsinaisen ohjelmoinnin alkua. On kuitenkin
hyvä muistaa, että paperilla ei pystytä täydellisesti matkimaan esimerkiksi kosketusnäytön
toiminnollisuuksia, joten käyttötuntumaa tulee silti arvioida enemmälti myös siinä
vaiheessa, kun ohjelmasta saadaan tuotettua ensimmäiset esittely- eli demoversiot.
Testausvaiheessa tulee myös tehdä alustavaa käyttäjätestausta ja antaa sovellus
mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman monelle tiimin ulkopuoliselle käyttäjälle
kokeiltavaksi kokemusdatan saamiseksi.
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4 Työn arviointi
Tässä kappaleessa käydään läpi luvussa 4.1 tutkimuksen tuloksia ja niistä tehtyjä
johtopäätöksiä ja esitetään vielä tiivistetysti vastaukset johdannossa esitettyihin
tutkimuskysymyksiin. Lisäksi kappaleessa arvioidaan luvussa 4.2 tutkimuksen tuloksien
oikeellisuutta ja tutkimuksen luotettavuutta. Luvussa 4.3 pohditaan vielä aiheeseen liittyviä
jatkotutkimusmahdollisuuksia ja esitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

Työssä käsiteltiin asiakasarvon merkitystä ja pelillistämisen hyödyntämistä asiakasarvon
luonnissa. Työn alussa määriteltiin aluksi mitä asiakasarvolla tarkoitetaan sekä haettiin
määritelmiä sekä termille ‘peli’ että ‘pelillistäminen’ ja haettiin selitystä pelien
vetovoimalle. Näkökulmana oli etenkin pelien palkitsevuus aktiviteettina ja mitkä
ominaispiirteet selittävät tätä piirrettä sekä kuinka pelien ominaispiirteitä voisi hyödyntää
motivaation luomisessa ja ylläpidossa. Tämän lisäksi käsiteltiin pelillistämisen onnistuneen
suunnittelun periaatteita.

Pelillistäminen on terminä varsin uusi, mutta ei niinkään ilmiönä, ja se yleistynyt käytössä
ja sen käyttö erilaisissa sovelluksissa 2010-luvulla. Siitä on kuitenkin ehditty kirjoittaa
paljon sekä tieteellisiä artikkeleita että kirjoja. Työn teoriapohja perustuu etenkin kolmeen
pelillistämistä käsittelevään teokseen sekä kahteen pelisuunnitteluun keskittyvään kirjaan,
jonka lisäksi työ pohjautuu artikkelikokoelmaan ja sovelluksen suunnitteluun keskittyvien
ryhmätapaamisten ja haastattelujen aikana kerättyyn aineistoon. Kerätyn aineiston pohjalta
lähdettiin suunnittelemaan mobiilisovellusta, joka sen lisäksi että se on alusta tehtävien
muistiinmerkitsemiseen ja organisointiin, tarjoaa lisäarvona lisäkannustimen saada tehtävät
suoritetuksi.
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4.1 Johtopäätökset
Tutkimuskysymyksiin “Mitä on pelillistäminen?” sekä “Mikä rooli pelillistämisellä on
arvolupauksen osatekijänä?” löydettiin vastaukset käytetyn kirjallisuuden perusteella,
jossa

yksinkertaisimmillaan

todettiin

pelillistämisen

olevan

peleille

tyypillisten

mekaniikkojen ja ominaisuuksien hyödyntämistä ei-pelin yhteydessä, tavoitteena
motivoida kohderyhmässä haluttua käyttäytymistä tai toimintaa. Pelillistämisen roolia
arvolupauksen yhteydessä ovat puolestaan tutkineet erityisesti Huotari ja Hamari, jotka
ovat lähestyneet pelillistämistä juuri palveluiden markkinoinnin ja kehittämisen
näkökulmasta. He esittävät pelillistämiselle arvonluonnin näkökulmasta määritelmäksi:
“Pelillistäminen on palvelukokonaisuuden rakentamisen muoto, jossa ydinpalvelua
parannetaan sääntörakenteisiin perustuvan palvelujärjestelmän kautta, joka tarjoaa
käyttäjälle palautetta ja käytettäväksi vuorovaikutustamekaniikkoja, tarkoituksen ollessa
fasilitoida ja tukea arvonluontia käyttäjälle.”
Tutkimuskysymykseen “Miten pelillistämistä voidaan hyödyntää asiakasarvon luomisessa
ohjelmistotuotantoprojektissa?” vastauksen muodostaa kappaleen 3 suunnitelma, jonka
mukaan sovellusta lähdetään työstämään valmiiksi palveluksi. Lähtökohtana on vahvasti
mitä arvoa sovelluksella halutaan luoda, sen sijaan että kehittäjätiimi olisi lähtenyt
ohjelmoimaan pelin ja kalenterin välimaastossa olevaa ohjelmaa ja miettinyt sen
käyttökelpoisuutta vasta sen valmistuttua. Suunnitellussa tehtävälistasovelluksessa
pelillistämistä hyödynnetään sovelluksen käyttäjän motivoinnissa ja sitouttamisessa
ohjelman käyttöön tarjoamalla käyttäjälle lisäsyyn sovellukseen merkittyjen tehtävien ja
asioiden hoitoon pelimäisessä ympäristössä, eli virtuaalisen puutarhan hoidossa etenemisen
kautta.
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4.2 Arvio tutkimuksesta
Diplomityön pätevyyttä voidaan pitää hyvänä, sillä kirjallisuudessa esille nousseet
pelillistämisen tavoitteet, vaikutukset ja toteutuskeinot todettiin tutuiksi ja toimiviksi myös
ryhmätyöskentelyssä, ja lisäksi pelillistämisen palkintopainoitteisiin muotoihin kohdistuva
kritiikki ja sen haitallinen vaikutus motivaatioon tunnistettiin myös. Pelillistäminen
koettiin

hyväksi

lähtökohdaksi

asiakasarvon

luomiselle,

kunhan

pelillistämisen

toteutukseen ja testaukseen panostetaan kehitystyön alusta lähtien, niin että pelillistäminen
tukee ydinpalvelua saumattomasti. Myös asiakasarvon käsite koettiin käyttökelpoiseksi ja
sen huomioiminen todella ohjasi tiimin jäseniä miettimään tehtävälistasovelluksen
käyttökelpoisuutta ja designia sen tarjoaman ratkaisun näkökulmasta, jolloin monet
alustavat suunnitelmat arvioitiin uudelleen. Esimerkiksi painopiste palkitsemisessa siirtyi
pois käyttäjälle kertyvistä pisteistä ja enemmän visuaalisiin mutta vähemmän määrällisiin
kannustimiin, joiden tavoitteena on tukea paremmin sekä käyttäjien pysyvyyttä, että
silti luoda palkitsevaa aikaansaannintunnetta.

Diplomityön soveltavan loppuvaiheessa nousi esiin muutamia lisäystarpeita työn
käyttökelpoisuuden kannalta. Työhön olisi kannattanut ottaa mukaan enemmän
käytännönläheistä tarkastelua alusta lähtien teorian lisäksi, kuten liiketoimintaa jo
harjoittavien ja itsenäisiä peliprojekteja toteuttaneiden toimijoiden näkökulmia, sillä
etenkin aikatauluarviota muokattiin jyrkästi ja arviota siitä kuinka paljon aikaan projektin
toteuttaminen vaatii, kasvoi jyrkästi. Työn konkreettisena lopputuloksena tehty
kehityssuunnitelma on toteuttajatiimin kannalta arvokas, sillä sen perustana ovat teorian
lisäksi tiimin omat havainnot ja se on laadittu räätälöidysti tiimin suunnitteleman projektin
tarpeisiin. Yleisellä tasolla tutkimus antaa esimerkin asiakaslähtöisestä suunnittelusta
asiakasarvon näkökulmasta ja havainnollistaa pelillistämisen tarjoamia mahdollisuuksia ja
toisaalta siihen liittyviä ongelmakohtia. Toistettavuus on tämän tutkimuksen heikoin kohta,
sillä ryhmätyöskentelyyn osallistunut toteuttajatiimi on varsin pieni ja pelillistämisen
sovelluskohde ja ohjelmistoprojektin lopputulos on hyvin omalaatuinen ja vasta hyvin
varhaisessa vaiheessa kehitysprosessia. Pelillistäminen on myös tunnistettuna omana
käsitteenään

varsin

nuori,

joten

sen

lopullisen

käyttökelpoisuuden

sovellusmahdollisuuksien selvittäminen tulee vaatimaan vielä runsaasti jatkotutkimusta.

ja
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4.3 Jatkotutkimusehdotukset
Tässä työssä käsiteltiin pelillistämisen tuomia mahdollisuuksia asiakasarvon luomisessa
kehitettäessä mobiilialustoille tarkoitettua tehtävälistasovellusta, mutta kirjallisuuden
perusteella pelillistämisellä on hyödyntämispotentiaalia lukuisissa eri sovelluskohteissa,
kunhan se toteutetaan harkitusti ja huolella, ilman että kokemus rajoittuu jälkeenpäin
lisättyihin pisteisiin ja ansiomerkkeihin. Asiakasroolissa oleville loppukäyttäjille
suunnattujen palveluiden lisäksi pelillistämistä voidaan esimerkiksi hyödyntää työnteossa
itsessään. Kaiken kaikkiaan pelillistämisen viitekehystä tulisi tarkastella monipuolisesti eri
käyttöympäristöissä. Erityisesti pelillistämisen hyödyntämistä erilaisten terveyden ja
elämänlaadun edistämiseen tähtäävissä palveluissa olisi mielenkiintoista selvittää
kattavammin, etenkin sähköisten etäpalveluiden luonnissa.

Työn perusteella voidaan myös esittää jatkotutkimusnäkökulmaksi pelillistämistä etenkin
sisäisen motivaation tukena, sillä usein pelillistäminen nähdään virheellisesti tarkoittavan
kilpailun tai pisteiden lisäämistä olemassa olevaan palveluun ja siten pelillistämiseen
kohdistuva kritiikki koskee usein miten ulkoisen motivaation aikaansaamista palkkioiden
kautta, joka ei yleisesti ottaen ole hyvä keino saada aikaan haluttua pysyvää muutosta
käyttäytymisessä. Pelillistämistä hyödyntävien palveluiden systemaattinen ja laaja vertailu
ja niihin liittyvät asiakaskokemukset ja vaikutukset motivaatioon toisivat koko
pelillistämisen kentän kannalta arvokasta tietoa eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista.
Jatkotutkimus voisi myös tarkastella mitä muita mobiilisovelluksena toteutettavissa olevia
menetelmiä on löydettävissä motivaation tueksi, ja tämä on mielenkiintoinen näkökulma
myös tilaajan kannalta. Pelillistäminen vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevalta alalta, jolla
on

paljon

hyödyntämätöntä

potentiaalia

ja

jolle

mobiilisovellusmarkkinoilta voisi olla kannattavaa suuntautua.

voimakkaasti

kilpaillulta
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5 Diplomityön yhteenveto
Työssä käsitellään pelillistämisen hyödyntämistä asiakasarvon luomisen näkökulmasta,
lähtien itse asiakasarvon käsitteen avaamisesta. Sovelluskohteena tulee olemaan
mobiilialustainen tehtävälistasovellus, jonka luomaa asiakasarvoa eli arvokkuutta
ratkaisuna asiakkaille pelillistämisen avulla pyritään parantamaan, parantaen siten
sovelluksen

kilpailuasemaa

voimakkaasti

kilpailluilla

mobiilisovellusmarkkinoilla.

Asiakasarvon tarkastelun jälkeen käsiteltiin pelillistämistä, joka laajasti määriteltynä
tarkoittaa peleille ominaisten elementtien, kuten sääntörakenteiden ja erilaisten
pelimekaniikkojen hyödyntämistä muussa palveluyhteydessä kuin pelissä, tarkoituksena
motivoida, opettaa tai sitouttaa käyttäjiä haluttuun toimintaa tai käyttäytymiseen.
Pelillistäminen on terminä suhteellisen uusi, mutta ilmiönä ei niinkään. Siitä on kirjoitettu
viime vuosina runsaasti ja sen hyödyntämiselle nähdään paljon potentiaalisia
sovelluskohteita.

Diplomityössä

tutkimusmenetelmänä

oli

kirjallisuustutkimus

sekä

sitä

tukeva

ryhmätyöskentely sovelluksen toteuttamiseen osallistuvan tiimin kesken, jossa käsiteltiin
ensiksi asiakasarvon käsitettä ja sen merkitystä. Lisäksi käytiin läpi pelillistämisteorian
perusteella esille nousseita mahdollisuuksia ja pelillistämiseen kohdistuvan kritiikin
oikeellisuutta ryhmänjäsenten omien kokemusta kautta. Työskentelyn perusteella laadittiin
työn

soveltavan

osuuden

muodostava

suunnitelma

ohjelmistoprojektille,

tehtävälistasovelluksen toteuttamista varten. Suunnitelma sisältää yhteenvedon siitä mitä
sovelluksella tavoitellaan ja mikä on projektin lopputulos, sekä suunnitelman sen
peliteknisistä ominaisuuksista.
Diplomityön perusteella pelillistämisen voidaan todeta olevan hyvin mielenkiintoinen
viitekehys monenlaisten sovelluskohteiden parantamisessa, kunhan luovutaan sellaisesta
ajattelutavasta, että pelillistämisessä olisi kysymys sovelluskohteiden muuttamisesta
peleiksi

jälkeenpäin

lisättyjen

ominaisuuksien

kautta.

Sekä

kirjallisuuden

että

ryhmätyöskentelyn perusteella voidaan todeta pelillistämisen huolellisen suunnittelun
olevan ensisijaisen tärkeää sekä käyttäjän, että toteuttajien kannalta jotta saadaan aikaan
sekä loppukäyttäjille mielekäs, että halutulla tavalla toimiva ratkaisu.
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