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osallistamista ja motivaation kasvua. Vakavilla peleillä tarkoitetaan muuta kuin 
viihdekäyttöön tarkoitettua peliä. Pelillistäminen tai vakavat pelit ovat saaneet viime aikoina 
huomiota päätöksenteon apuvälineinä.  
 
Diplomityössä otettiin tapaustutkimuksen kohteeksi suuren kokoluokan infrastruktuurihanke, 
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tutkimustieto projektinhallinnassa. Tutkimus auttaa johtamistapaa liittyen projektinhallintaan 
ja siihen, kuinka pelillistämistä ja erityisesti vakavia pelejä voidaan hyödyntää projektien 
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ABSTRACT 
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The subject of this study was to study the effect of gamification as a method for project 
management. Gamification means implementing gamification mechanics, such as points and 
badges into processes where the goal is to achieve the benefits of gamification such as 
increased engagement and motivation. Serious games have gained attention recently 
specifically in the context of decision making.  
 
The case study analyzed in this thesis is a large-scale infrastructure project. The decision-
making model in the project is a situational awareness model, where the aforementioned 
challenges were identified. The data of the project work is collected and visualized in a 
dedicated war room, where the decisions are made. During writing the thesis, a game for 
monitoring the progress of the works was built, played and analyzed using requirements from 
literature reviews and the client.  
 
As a result, a gap was identified in the context of construction industry, related with the 
connection of decision making and serious games. As a conclusion, the engagement and 
decision making improved. A slight improvement was also noticed in motivation, 
understanding of current state of the project and forecasting the future state of the project. The 
restrictions of the study included small sampling size, duration of the study and the 
researcher’s role in the organization. The study leaves room for further studies, for e.g., 
studying engineering and construction functions, gamification costs and benefits analysis, 
suitable data quality attributes, and decision-making design execution phase evaluation.  The 
contribution of the study is to show how gamification and serious games can improve the 
decision making in large scale projects.  
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 JOHDANTO  

 

1.1 Työn tausta  

 

Tässä työssä on tarkoitus tutkia pelillistämistä projektinhallinnan välineenä. Tutkimus ajoittuu 

Länsimetron Matinkylä - Kivenlahti-hankkeen toimintakoevaiheeseen. Länsimetro on 

hankkeena Suomen mittakaavassa suuri. Länsimetron mukaan (Länsimetro, 2021) 

ensimmäisen vaiheen (Ruoholahti - Matinkylä) osuuden kustannusarvio oli noin 1,17 

miljardia euroa, ja toisen vaiheen osuuden kustannusarvio on noin 1,15 miljardia euroa. 

Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää projektinhallinnassa ja tähän liittyvässä 

päätöksenteossa myöhemmässä vaiheessa hanketta. 

 

Päätöksentekoa voidaan pitää puuttuvana linkkinä projektin onnistumisen kannalta (Belzer, 

2001, s.3). Projektit epäonnistuvat harvoin puutteellisten seurantojen vuoksi (Rumeser ja 

Emsley, 2018, s.24). Projektien epäonnistuvat usein väärien päätösten, strategisten 

tavoitteiden ymmärtämättömyyden, puutteellisen viestinnän, tiimin motivoinnin sekä 

ongelmaratkaisukyvyn ja organisaatiokulttuurin vuoksi. (Rumeser ja Emsley, 2018, s.23).  

 

Tutkimusartikkelien määrä vakavien pelien käytöstä päätöksenteossa on kasvussa (Rissanen 

et al., 2020, s.330), ja tästä syystä aihe on ajankohtainen. Kuitenkin erityisesti rakennusalaa 

koskevaa vakavien pelien ja päätöksenteon tutkimusta on olemassa vähän, ja tässä kohtaa 

näyttäisi olevan tutkimusvajetta. Aiemmassa tutkimuksessa on osoitettu, että yksi motivaation 

ja osallistamisen lähde voisi olla pelillistäminen (Alsawaier, 2017, s.8), minkä vuoksi osana 

tätä diplomityötä tehtiin pilottityö, jossa tutkittiin selainpohjaisen sovelluksen avulla 

pelillistämisen vaikutuksia projektissa työskentelevän henkilön motivaatioon, osallistamiseen 

sekä päätöksentekoon. Päätöksentekoa ja pelillistämistä on tutkittu useiden tutkijoiden 

toimesta, tässä työssä on käytetty lähteinä pääasiassa Rumeserin ja Emsleyn (Rumeser ja 

Emsley, 2018) sekä Grundin ja Meierin tutkimuksia (Grund ja Meier, 2016).   

 

Tapaustutkimuksen projektin aiemman vaiheen haasteita (Yle, 2016) on lähdetty 

ratkaisemaan kehittämällä projektinhallintajärjestelmä, jossa projektin tilannekuva näkyy 

projektiin perustetussa tilannekeskuksessa. Tilannekeskuksessa esitetään kosketusnäytöillä 



4 

 

 

 

projektin tilannetiedot eli sen tavoitteet ja projektin prosessien tila (PMBOK, 2013), kuten 

aikataulu-, kustannus- ja riskitiedot, mutta myös muita prosesseja, kuten osapuolten välisen 

yhteistyön ja osapuolten laatiman dokumentaation tila. Tilannetiedon keräämiseen käytetään 

data-analytiikasta tuttua prosessia (Schutt ja O'Neil, 2013, s.41), jossa raakadata toimitetaan 

keskitettyyn tietokantaan, minkä jälkeen data puhdistetaan, jalostetaan, visualisoidaan ja 

analysoidaan.  

 

Projektin tilannekeskukseen liittyy myös tilannejohtamisen malli. Tilannejohtamisen mallia 

käytetään erilaisten dynaamisten systeemien päätöksenteossa, kuten muun muassa 

lentokoneissa, lennonjohdossa ja suurten järjestelmien toiminnassa (kuten ydinvoimalat) sekä 

taktisissa ja strategisissa operaatioissa, kuten palokuntien, poliisien ja sotilasjohtamisen 

operaatioissa (Endsley, 1995). Tilannejohtamisella pyritään nopeaan tiedon jakamiseen 

projektin nykytilasta ja toisaalta nopeaan ja ennakoivaan päätöksentekoon. 

Tapaustutkimuksen tilannekeskuksen toiminta liittyy kolmeen osakokonaisuuteen: 1) 

projektin hallintaan ja niiden prosesseihin, 2) data-analytiikkaan eli keinoihin saada 

prosessien tila selville, sekä 3) tilannejohtamisen malliin – eli nopeaan kykyyn reagoida 

muutoksiin dynaamisessa ympäristössä. Osakokonaisuuksien yhdistelmä on esitetty alla 

olevassa kuvassa 1.  
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Kuva 1 Tilannekeskuksen malli 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Tutkittavassa hankkeessa on meneillään noin kaksi vuotta pitkä käyttöönottovaihe, jonka 

yhteen välivaiheeseen tutkimus kohdistuu. Tutkimuksen ajankohtana käyttöönottoa oli tehty 

noin kymmenen kuukautta. Tutkimuksen tavoitteena on tilannekuvaprosessin tutkiminen 

siten, että 1) tutkitaan mahdollisuuksia parantaa tilannetiedon laatua ja 2) tunnistetaan niitä 

juurisyitä, jotka aiheuttavat tilannetiedon tuottamisvaiheessa laatuongelmia ja siten 

heikentävät myös päätöksenteon laatua sekä 3) hyödyntää tutkimuksen tuloksia hankkeen 

käyttöönottovaiheessa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Pelillistämisestä etsittiin ratkaisua 

edellä mainittuihin tavoitteisiin.  

 

Tutkimuksen kohteena on toteutusvaiheessa oleva projekti. Tämän takia ei ole haluttu rasittaa 

projektiorganisaatiota tutkimuksen seurauksena, joten tutkimus on kohdistettu tietyn vaiheen 

tiettyyn osaan ja rajatulle osalle henkilöstöä. Tämän takia tutkimustehtävät on rajattu 

sellaisiksi, että olemassa olevaa järjestelmää ei ole tarvetta muuttaa merkittävästi. Sen, että 

tuttua järjestelmää käytetään, on ajateltu olevan projektin kokonaisetua palveleva tekijä. 

1.Projekinhallinnan 
prosessit

3.Tilannejohtaminen

2.Data-analytiikka

Tilannekeskus 
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Tutkimuksessa tehdään olemassa olevaan järjestelmään hyvin rajattuja muutoksia, ja tutkimus 

käsittelee ehdotettua ratkaisua sekä johtamisen että tiedon tuottamisen kannalta.  

Päätöksentekoa varten on tarve saada tarkkaa ja laadukasta tietoa projektin tilanteesta. Hyvän 

tiedon hankkimisen ja jalostamisen prosessin on ajateltu tuottavan laadukkaan tilannekuvan. 

Matala laatutaso tilannetiedosta taas aiheuttaa päätöksenteon ongelman, siinä missä 

ristiriitainen tilannekuva puolestaan tekee päätöksenteosta vaikeaa ja kasvattaa virheellisen 

päätöksen mahdollisuutta merkittävästi. Tämän vuoksi tiedon laatua, sen käsittelyä ja siihen 

liittyviä päätöksiä tuli tutkia.  

Tilannekuvaa palvelevien tietojen täyttö eri prosesseista koettiin projektissa aika ajoin 

toissijaiseksi tehtäväksi, sillä tiedon tuottamiseen osallistuvat henkilöt ilmoittivat muiden 

kiireiden painavan päälle, ja tietojen toimittamispyyntöihin kului paljon aikaa. Lisäksi osa 

hankkeeseen osallistuvista henkilöistä ei kokenut koko tilannekuvaa omakseen, vaan he 

toimivat irrallaan projektin prosesseista. Tämän vuoksi tehtiin oletus, että kyseessä on joko 

motivaatioon tai osallistamiseen liittyvä ongelma tiedon toimittajien osalta.  

 

Ajoittain projektissa on myös ilmennyt haasteita tietää projektin nykytila. Tämä on koskenut 

erityisesti eri osapuolten tietämystä aiheesta, koska tilannekeskukseen saapunut tieto on ollut 

ristiriidassa eri osapuolten aihetta koskevan tietämyksen kanssa. Joissakin tapauksissa itse 

syötetty tieto on ollut selkeästi laadullisesti riittämätöntä sekä sen tarkkuuden että tiedon iän 

puolesta. Tämä taas aiheuttaa selvitystarpeen, ja siten tilanne muodostuu ongelmalliseksi, sillä 

päätösikkuna ehtii sulkeutua ennen kuin tiedon totuudenmukaisuus on saatu selvitettyä. 

Faktojen puuttuessa päätöksenteosta tulee vaikeaa, koska faktojen selvitystarve heikentää 

päätöksenteon mahdollisuuksia. Olisikin hyvä tutkia keinoja saada tiedosta luotettavampaa, 

eli parantaa sen oikea-aikaisuutta ja tarkkuutta. Tilannekuvamalleja yhdistävä asia on käsitys 

tilannekuvan nykytilasta, jotta mallit voivat toimia. Ilman tietoa osapuolet eivät voi tehdä 

laadukkaita päätöksiä eivätkä siten vaikuttaa kunnolla projektin lopputulokseen, ainakaan 

näitä päätöksenteon malleja soveltaen.  

 

Pelillistämisen tiedetään parantavan motivaatiota ja osallistamista (Alsawaier, 2018) sekä 

päätöksentekoa (Rumeser ja Emsley, 2018). Jotta saataisiin vastauksia siihen, miten 



7 

 

 

 

pelillistäminen voisi parantaa projektin tilannetietoa ja päätöksentekoa, laadittiin seuraavat 

tutkimuskysymykset:  

 

1) Kuinka pelillistäminen vaikuttaa pelaajien motivaatioon, osallistamiseen ja tahtoon 

tuottaa tietoa tilannekuvaan liittyen?  

2) Kuinka pelillistäminen vaikuttaa eri tilannekuvan osa-alueisiin ja päätöksentekoon? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvät vahvasti tiedon laadulliset näkökulmat, kuten 

tiedon tarkkuus ja ikä. Motivaation ja osallistamisen taas oletetaan vaikuttavan tiedon laatuun. 

Laadukkaan tiedon uskotaan syntyvän korkean motivaation, osallistamisen ja tahdon 

seurauksena. Pelillistämistä halutaan tutkia välineenä, jolla synnytetään motivaatiota, 

osallistamista ja tietoa. Toiseen tutkimuskysymykseen liittyvät puolestaan päätöksenteon 

näkökulmat; voiko tilannekuvajärjestelmän päätöksenteon laatua parantaa pelillistämisen 

keinoin sen eri vaiheissa? Voisiko pelillistäminen tarjota keinon paremman tilannekuvan 

saamiseen, tilanteen parempaan ymmärtämiseen tai projektin tulevan tilanteen tarkempaan 

ennustamiseen, ja voidaanko pelillistämisen avulla parantaa päätöksentekoa?  

 

1.3 Tutkimuksen toteutus  

 

Tutkimusstrategian lähtökohtana oli empiirinen tutkimusmenetelmä, eli tässä tapauksessa 

tehdä peli, jolla tutkimuskysymyksiin voidaan vastata ja samalla tutkia aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta. Tutkimus koostui ongelman hahmottamisesta ja tarkentamisesta ja sen jälkeen 

kirjallisuustutkimuksesta, jossa etsittiin sopivat pelillistämisen ominaisuudet, joilla peliä 

voidaan lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan. Tutkimusta varten kehitettiin osaksi olemassa 

olevaa järjestelmää selainpohjainen peli, mikä vaati yhteistyötä sekä 

käyttöliittymäsuunnittelijan, ohjelmistoarkkitehdin ja ohjelmiston tuotteen omistajan että 

tilaajan välillä. Pelisovelluksen kehittäminen tarkoitti uuden osan kehittämistä ja liittämistä 

olemassa olevaan tilannekuvajärjestelmään. Tämä sisältää päävaiheet, eli vaatimusten 

määrittämisen, käyttöliittymäsuunnittelun ja muutokset taustalla olemassa olevaan 

ohjelmakoodiin ja tietokantaan. Sovellusosan kehityksessä käytettiin ohjelmistokehitykselle 

tyypillistä ketterää sovelluskehitystä (Schwaber, 1997). Käytettävyyden arviointiin käytettiin 

heuristista menetelmää (Delice ja Güngör, 2009, s.3), jossa käytettävyyttä arvioidaan sekä 
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itsearvioinnin että käyttäjille kohdistetun arvioinnin perusteella. Toteutuksen päätteeksi 

testattiin pelin toimivuutta ja suoritettiin empiirisen tutkimus. Data kentältä kerättiin 

kyselytutkimuksin ja haastatteluin. Pelin kehitykselle oli vaatimusten määrittämisestä 

toimivaan sovellukseen varattu aikaa kolme kuukautta.  Tämän jälkeen peliä tuli tutkia 

todellisessa ympäristössä, josta saatiin osa tutkimuksen tuloksista.  

 

1.4 Diplomityön rakenne  

 

Tutkimuksen kulku on kirjallisuustutkimuksen kautta tutkimusmenetelmään, josta päästään 

tapaustutkimuksen käsittelyyn sekä pelin suunnitteluun että itse pelin rakentamiseen. 

Empiirinen tutkimus tehdään pelin käytöstä haastattelututkimuksin. Empiirinen ja kirjallinen 

osa yhdistetään työn lopuksi, ja tästä saadaan tehtyä johtopäätökset ja vastattua 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen rakenne on esitetty kuvassa 2. Ensimmäinen luku 

käsittelee johdantoa, työn tavoitteiden asettamista, rajauksia, työn toteutustapaa ja 

diplomityön rakennetta. Tästä saadaan tutkimuksen viitekehys ja teemat toiseen lukuun. 

Toisessa luvussa tehdään kirjallisuuskatsaus aiheeseen, ja siihen kuuluvat datan laatu, 

päätöksenteko sekä pelillistäminen. Tästä luvusta saadaan lähtötieto peliin ja osa tutkimuksen 

tuloksista. Kolmas luku kertoo tutkimusmenetelmästä ja pelin suunnitteluratkaisuihin 

liittyvistä valinnoista. Kolmannen luvun tulosten perusteella tehdään itse peli ja suunnillaan 

empiirinen tutkimus. Neljännessä luvussa keskitytään tutkimuksessa saatuihin tuloksiin ja 

niiden arviointiin. Neljännen luvun tuloksista tehtiin empiirisen osuuden synteesi 

johtopäätöksiä varten. Viides luku sisältää johtopäätöksiä tuloksista, ja siinä on yhdistetty 

empiirinen sekä kirjallinen osuus. Viidennen luvun perusteella voidaan vastata 

tutkimuskysymyksiin sekä tunnistaa johtopäätöksiin liittyviä rajoitteita. Kuudennessa luvussa 

tutkimuskysymysten vastaukset analysoidaan ja niistä tehdään yhteenveto. 

 

Liitteistä 1 ja 2 ilmenevät pelin prototyypin kehitysvaiheen näkymät sekä itse pelin näkymä. 

Liitteessä 3 on ennakkoon tehdyn kyselytutkimuksen tulos ja liitteessä 4 puolestaan 

haastattelututkimuksen tulos.  
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Kuva 2 Raportin luvut ja sisältö 
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 DATAN LAADUN, PÄÄTÖKSENTEON JA PELILLISTÄMISEN 

YHTEYDET  

 

Kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin useaan pääteemaan – datan laatuun, tilannejohtamiseen 

ja tilannekuvaan, pelillistämiseen ja päätöksentekoon sekä pelillistämiseen ja siitä seuraaviin 

vaikutuksiin motivaatioon ja osallistamiseen. Katsauksen lopuksi tarkastellaan esimerkkejä 

muualla tehdyistä peleistä rakennusalaan tai projektinhallintaan liittyen. Katsauksen 

tarkoituksena oli tutkia keskeiset taustalla vaikuttavat teoriat, löytää viimeisin tutkimustieto, 

löytää mahdollisia yhdistäviä tutkimuksia ja tutkimusmenetelmän mukaisesti löytää ne 

kriteerit, joita empiiristä tutkimusta varten tehtävässä pelissä voidaan käyttää. Lisäksi 

kirjallisuusosuudesta saatiin vahvistusta empiiriseen osuuteen, joka on osa tutkimuksen 

tulosta.  

 

2.1 Datan laatu 

 

Diplomityön tavoitteisiin liittyy olennaisesti datan laatu ja sen määritelmä. Datasta 

muodostetaan päätöksentekoa varten tietoa, ja tästä päätöksenteon prosessi käynnistyy.  

Dataan liittyy laadullisia seikkoja, joita joudutaan arvioimaan, kun dataa kerätään ja 

jalostetaan tiedoksi. Aiemman tutkimuksen mukaan (Jiang, et al., 2008, s.1) minkä tahansa 

tuotoksen mittarina voidaan käyttää sen sopivuutta käyttötarkoitukseensa. Samassa 

tutkimuksessa todetaan, että datan laadusta voidaan ajatella sen kykyä vastata kysymyksiin. 

Pipino et al. (2002, s.212) on tunnistanut datalle taulukon 1 mukaiset dimensiot ja 

määritelmät.  
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Taulukko 1 Datan laadulliset dimensiot ja määritelmät (mukaillen Pipino et al., 2002, s.212) 

Dimensio  Määritelmä 
Saatavuus Missä määrin dataa on saatavissa ja kuinka helposti se on haettavissa? 
Sopiva määrä dataa  Onko datan määrä riittävän laaja? 
Uskottavuus Missä määrin data on uskottavaa ja totta? 
Kattavuus Missä määrin datasta puuttuu tarvittavia tietoja? 
Ytimekäs esitystapa Missä määrin data on tiivistetysti esitetty? 
Muokattavuus Missä määrin data on muokattavissa käyttöä varten? 
Virheettömyys Missä määrin data on oikein ja vapaa virheistä? 
Objektiivisuus Missä määrin data on harhaton, ilman subjektiivista tulkintaa tai ennakko-odotuksia? 
Relevanssi Missä määrin data on sovellettavissa ja hyödyllistä käytettävää?  
Maine Missä määrin datan maine on ja lähde ovat hyviä? 
Turvallisuus Missä määrin datan saatavuutta on rajattu sen turvallisuuden vuoksi? 
Aika  Missä määrin data on ajantasaista käyttöä varten?  
Ymmärrettävyys Missä määrin data on helppo käsittää? 
Lisäarvo  Missä määrin data on hyödyllistä ja sen käyttö tuo selkeitä etuja?  

 

Tiedon luotettavuus ja saatavuus ovat teknisen järjestelmän keskeisiä attribuutteja (Pipino et 

al., 2002, s.213). Vastaavasti luotettavan tiedon puuttuminen on aiheuttanut tutkimuksen 

kohteena olevassa projektissa hankaluuksia. Ristiriitainen, epäluotettava tai vanha tilannetieto 

on ajoittain haitannut merkittävästi päätöksentekoa. Epämääräiseen ja subjektiiviseen dataan 

suhtaudutaan kriittisesti. Tarkkuuden ja johdonmukaisuuden puuttuminen estää käyttäjää 

vastaamaan peruskysymyksiin eli siihen, kuinka olennaista data on. Datan laadusta 

puhuttaessa tulee pystyä huomioimaan sen subjektiivisuus ja toisaalta sen objektiivinen 

mitattavuus. (Pipino et al., 2002, s.211) Datan laadulla on päätöksenteon näkökulma, ja 

esimerkiksi 36 prosenttia toimitusjohtajista myöntää, etteivät he pysty tekemään päätöksiä, 

elleivät investoi merkittävästi datan laatuun (Naydenova et al., 2021, s.90). Yritykset 

kamppailevat datan laadun kanssa, ja ristiriitainen data johtaa päätöksentekijän luottamuksen 

menettämiseen. Yrityksissä käytetään paljon aikaa raportoinnin validoimiseen, ja sen 

seurauksena mielenkiinto analytiikkaan laskee ja siten päätöksenteko siirtyy takaisin 

intuitioon tietopohjaisen päätöksenteon sijasta. (Naydenova et al., 2021, s.95)  

 

Datan puuttumisella on hintansa, ja tämän seikan on tunnistanut Jack Olson datan laatua 

käsittelevässä kirjassaan (Olson, 2003).  Datan puuttuminen maksaa organisaatioille paljon 

korjaustoimina, menetettyinä tilaisuuksina tai väärinä päätöksinä (Olson, 2003, s.3).   Olson 

toteaa kirjassaan myös, että huonolla datalla on myös muita kustannuksia, kuten tiedon 
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saapuminen myöhässä sitä käyttäville päättäjille. Kun tässä tutkimuksessa esitetään 

päätöksien ajallisia tarpeita eli sitä, milloin päätös tulisi tehdä, tulee tutkimuskysymysten 

lähtökohtiin syy – datan luotettavuutta halutaan parantaa, sillä datasta jalostettu tieto toimii 

päätöksenteon pohjana. Yksi tekijä tiedon luotettavuudessa on datan puhdistamiseen ja 

visualisointiin (prosessien saattaminen näkyväksi, eli tilannekuva) liittyvän prosessin 

luotettavuus. Tapaustutkimuksen kohteena olevassa projektissa ongelmia on pyritty 

ratkaisemaan eliminoimalla eri jalostusvaiheiden virheitä eli automatisoimalla prosesseja, 

selkeyttämällä ohjeistusta ja auditoimalla toimintaa. Näillä toimilla on onnistuttu nostamaan 

datan laatua ja ratkaisemaan osa ongelmista. Tapaustutkimuksen kohteena olevassa 

projektissa on kuitenkin näistä toimenpiteistä huolimatta ollut vaikeuksia saada laadukasta 

tietoa projektin tilasta. Projektin tilasta tarvitaan tietoa tilannekuvan muodostamiseksi ja 

päätöksenteon prosessin käynnistämiseksi. Tutkimussuunnitelmaa tehdessä oli selvää, että 

jokainen datan laatuun liittyvä kysymys liittyy myös päätöksentekoon, eli tilannekuvaan ja 

tilannejohtamiseen.  

 

2.2 Tilannejohtaminen ja tilannekuva  

 

Lennonjohdon ja lentäjien puutteellinen tilannekuva taktisesta tilanteesta johti 

tilannekuvamallin kehittämiseen. (Lappalainen et al., 2021) Tilannekuvan kehittäjinä 

mainittakoon Sarter ja Woods (2007), Harrald ja Jefferson (2007) ja Endsley (1995). 

Konseptia on sen jälkeen hyödynnetty usealla eri toimialalla, mukaan lukien 

rakennusteollisuudessa. Ajatuksena on useasta tietolähteestä tulleen tiedon yhdistäminen 

toistuvien tilannearvioiden myötä kokonaisvaltaisen tilannekuvan muodostamiseksi. Endsley 

(1995) on kuvannut tilannearviot monimutkaisiksi dynaamisiksi prosesseiksi. Loppujen 

lopuksi tilannekuvan tarkoitus on tukea ihmisten päätöksentekoa dynaamisesti muuttuvassa 

ympäristössä, huomioiden ihmisten rajalliset mahdollisuudet käsitellä tietoa.  

 

Tapaustutkimuksen kohdalla tilannekuva sisältää projektin tilasta kertovaa tietoa, joka on 

syntynyt toimitettujen tietojen perusteella. Tilannejohtamisen käytetty viitekehys 

tapaustutkimuksessa perustuu Endsleyn (1995) tutkimuksessa esitettyyn malliin. Endsleyn 

mallissa tilannetiedon pohjalta tehdään päätöksiä, joiden tehokkuutta mitataan järjestelmästä 

saadun tiedon avulla. Tilannejohtamisen malli on esitetty kuvassa kolme. 
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Kuva 3 Dynaaminen päätöksenteon malli (mukaillen Endsley, 1995, s.35) 

 

Endsleyn mallissa ihmisen havainnot vaikuttavat ihmisen omaan tilannekuvan 

muodostamiseen ja toimenpiteiden valintaan (1995, s.35). Endsleyn mukaan useat tekijät 

vaikuttavat tähän prosessiin ja yksilön kykyyn saada tietoa tilanteesta. Ihmisen ominaisuudet 

kuten kyvykkyys, kokemus ja koulutus vaikuttavat tilannekuvan muodostamiseen. Endsleyn 

mukaan ihmisen tavoitteet ja oletukset sekä ennakko-odotukset voivat osaltaan muuttaa 

tilannekuvan tulkintaa. (Endsley, 1995, s.35). 

Tapaustutkimuksen hankkeessa on sovellettu tätä mallia, jolla kuvataan päätöksenteon 

apuvälineenä käytettävää tilannejohtamista (Endsley, 1995), projektinhallinnan prosesseihin 

kohdistuvaa seurantaa (PMBOK) ja teknistä ratkaisua (Schutt ja O'Neil, 2013, s.41).  

 

Johtamisen mallilla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla hanketta johdetaan kokonaisuutena ja tehdään 

hankkeen tilanteen perusteella päätöksiä. Aion seuraavissa kappaleissa käsitellä johtamisen 
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mallia, sillä sitä on syytä ymmärtää sekä kokonaisuuden hahmottamiseksi että toisaalta työn 

kokonaisuuden rajaamiseksi ja tarkentamiseksi. Tavoitteena ei ole avata ja tutkia kaikkia 

malliin liittyviä toimintatapoja vaan kertoa, mistä dataa tuotetaan, miten sitä käsitellään ja 

millä perusteella eri analytiikkaa mallista ajetaan ulos sekä sitä, mitä päätöksiä tähän liittyy. 

 

Johtamisen kannalta olennaista on toimitetun tiedon laatu ja ristiriidattomuus. Ristiriitainen 

tieto aiheuttaa selvitystarpeen, jonka perusteella voidaan määrittää lopullinen tiedon 

oikeellisuus. Esimerkiksi kahden edistymää kuvaavan mittarin ollessa ristiriidassa tulee 

selvittää, kumpaan mittariin perustuen päätöksiä tehdään. Jos selvyyttä ei saada, ajaudutaan 

helposti tilaan, jossa ei tehdä päätöstä ollenkaan. Näin ollen tilannekuvajärjestelmän toiminta 

voi osaltaan jopa haitata päätöksentekoa. Vastaavaa asiaa käsittelee Niko Hölttä 

tutkimuksessaan mainiten, että epävarmassa tilanteessa operaatiokeskus voi joko hankkia 

lisää tietoa tai toimia epävarmojen tietojen pohjalta. Ympäristöstä tulevilla seikoilla, kuten 

stressillä ja työkuormalla on vaikutusta tilannekuvan muodostamiseen. (Hölttä, 2009, s.63) 

Vastaava asia on esitetty myös kuvassa kolme.  

 

Tilannejohtamisen malliin liittyy vahvasti tilannetietoisuuden käsite. Tilannetietoisuus tuntee 

systeemin ulkopuolelta tulevan datan ja oman suorituskyvyn ja resurssit. Tilannetietoisuus on 

käsitystä tilanteesta ja sen kehittymismahdollisuuksista. Höltän (2009, s.2) mukaan 

tilannekuvaan liittyvät käsitteet ja niiden käyttö ei ole johdonmukaista. Tutkimuksessa 

avataan keskeisiä käsitteitä sekä tilannekuvan että tilanneymmärryksen saavuttamisen 

näkökulmasta. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksen mukaan ”Tilannetieto on Kuusiston 

mukaan välitöntä tietoa jostakin ja kertoo mitä on tapahtunut ja missä. Tilannekuva syntyy 

tilannetietojen perusteella. Tilannetiedolla voi olla itseisarvo, joka voi olla arvokasta sinällään 

ilman analyysiäkin. Tilannetieto on tärkeysluokiteltu ja analysoitu tieto, joka on tallennettu 

järjestelmään. Tilannetiedot ovat tilannekuvan rakentamisen perusraaka-ainetta.” (Hölttä, 

2009, s.18). Lisäksi Hölttä ottaa kantaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen 

strategiaan, jossa avataan tilannekuvan määritelmää seuraavasti: ”Tilannekuvalla tarkoitetaan 

päättäjien ja heitä avustavien henkilöiden ymmärrystä tapahtuneista asioista, niihin 

vaikuttaneista olosuhteista, eri osapuolien tavoitteista ja tapahtumien mahdollisista 

kehitysvaihtoehdoista, joita tarvitaan päätösten tekemiseksi tietystä asiasta tai 

asiakokonaisuudesta. Tilannekuvan muodostumista ja ylläpitoa edesautetaan ylläpitämällä ja 
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esittämällä tietoja tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi kuvilla, teksteillä ja kaavioilla.” (Hölttä, 

2009, s.19) Lopuksi Hölttä toteaa tilannekuvan olevan ”yksiselitteisesti suodatettu koonnos 

tilanneilmoituksista ja muusta saadusta tiedosta esimerkiksi kartalla tai tietokoneen ruudulla 

ja siihen mahdollisesti liittyviä tarkentavia tietoja esimerkiksi taulukko- tai piirrosmuodossa” 

(Hölttä, 2009, s.20).  

 

Vaikka kysymys onkin sotilasjohtamiseen liittyvästä päätöksenteon mallista, voidaan 

yhtymäkohtia löytää helposti projektin johtamiseen. Projektin johtamisessa tarvitaan tietoa 

systeemin nykytilasta, jonka perusteella tehdään päätöksiä, joilla ohjataan projektia haluttuun 

suuntaan päämäärien saavuttamiseksi. Projektinjohtaminen on luonteeltaan dynaamista – 

riskejä toteutuu ja tilanne voi elää voimakkaastikin. Siksi tiedon projektin nykytilasta tulee 

olla selkeää, jotta kyetään tekemään projektin tavoitteita edistäviä päätöksiä. Tilannekuva ei 

yksinään riitä, vaan tilanneymmärryksen saavuttaminen on keskeistä, sillä sen perusteella 

ennustetaan järjestelmän tilaa tulevaisuudessa. Päätöksentekoon liittyy olennaisesti aika-

aspekti; päätöksille on Höltän mukaan olemassa optimaalinen aikaikkuna. Liian aikaisessa 

vaiheessa ei päätöstä voi tehdä, koska perusteita ei ole riittävästi. Toisaalta liian myöhäisessä 

vaiheessa päätösten toimeenpanomahdollisuudet ja sitä kautta vaikuttavuus pienenevät, joten 

päätöksenteko muuttuu reagoivaksi. Hölttä on tunnistanut optimaalisen 

päätöksentekoikkunan, johon voidaan kytkeä yhteys myös projektinhallinnan tapauksessa. 

(Hölttä, 2009, s.77) Projektin johto tarvitsee tietoa projektin tapahtumista ja toisaalta kykyä 

tehdä päätöksiä nopeastikin, vaikka tieto olisi puutteellista. Lisätiedon hankinta tai tiedon 

tarkistaminen alkaa, mikäli tieto on niin puutteellista, ettei päätöstä voida tehdä.  

Hankittava tieto kytkeytyy siten vahvasti aiemmin mainittuun datan laadullisiin attribuutteihin 

(Naydenova et al., 2021, s.95; Pipino et al., 2002, s.212). On huomioitava myös se, että 

sotilasjohtamisessa käytettävissä oleva aika voi olla muutamista sekunneista minuutteihin, 

sillä kyse on jatkuvasta kriisitilanteesta. Tällöin tiedon oikeellisuus ja ymmärrys korostuu 

entisestään, sillä päätöksentekoon käytettävää aikaa on vähän.  

 

Projektinjohtamisessa aikaa on yleensä enemmän, ja joidenkin asioiden päättämiseen voi olla 

aikaa jopa vuosia, kuten esimerkiksi ydinvoimalan sijainnin valintaan. Toisinaan päätöksen 

tekemiselle on aikaa tunteja, kuten esimerkiksi metrojunan testaamiseen liittyvien seikkojen 

tapauksessa. Päätöksentekoon käytettävä aika lyhenee siten päätöksen tarpeen suhteessa. 
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Aika-aspektia ja tiedon tarkkuutta on syytä käsitellä erikseen kuvan 4 mukaisesti. 

Päätöksenteko tarvitsee tuekseen riittävästi tietoa, ja toisaalta päätökset pitää tehdä riittävän 

nopeasti, jotta niillä saadaan aikaan riittävä vaikutus. Tietoa tulee kerätä ja tilannetietoa 

kasvattaa, jos tilannetieto on epävarmaa tai jos tilannekuva on epäselvä. Lisätieto ei 

kuitenkaan auta optimaalisen päätöksentekoikkunan jälkeen, jos päätösten 

toimeenpanemiselle ei ole enää aikaa.  

 
Kuva 4 Optimaalinen päätöksentekoikkuna (Hölttä, 2009, s.77) 

 

Päätöksentekohetkeä pystytään aikaistamaan kehittämällä tilanneymmärrystä nopeasti. 

(Hölttä, 2009, s.77) Ymmärryksen nopea syntyminen mahdollistaa päätöksenteon 

valmisteluun käytettävää aikaa ja siten päätöksenteon vaikuttavuutta voidaan lisätä.  Tähän 

voidaan päästä esimerkiksi tilannekuvan automatisoinnilla sekä datan tehokkaalla ja sen 

lisäarvoa nostavalla esiprosessoinnilla. Tällä saadaan enemmän aikaa päätöksenteolle ja 

erilaisille toimintamahdollisuuksille.  Data-analytiikalla voidaan vaikuttaa päätöksenteon 

aikaistamisen haasteisiin; reaaliaikainen analytiikka mahdollistaa nopean tilanneymmärryksen 

kehittymisen ja sitä kautta eri päätösvaihtoehtojen tutkimisen, koska data on heti saatavissa ja 

visualisoidussa muodossa. Datan kerääminen alustaan mahdollistaa tiedonkulun 

reaaliaikaisuuden ja visualisointi puolestaan tilanteen ymmärryksen. Tiedosta voidaan tehdä 

nopeammin päätöksiä, jotka voidaan toteuttaa ennen kuin optimaalinen päätösikkuna ehtii 

sulkeutua. Tässä tutkimuksessa jää tutkimusvajetta optimaalisen ikkunan valintakriteereille. 
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Tässä kappaleessa esitetyn tiedon perusteella, tilannekuvaan liittyy siten datan 

laatunäkökulma ja siitä syntyvä tilanteen ymmärtäminen, tulevan tilan ennustaminen ja siitä 

tehtävät päätökset.  

 

2.3 Pelillistäminen ja päätöksenteko  

 

Liiketoiminnassa on nähty edistysaskelia datan analysoinnissa, datavarastojen suunnittelussa 

ja päätöksenteon tukemisessa, ja jokaisella näistä on yhteinen päämäärä – tukea organisaation 

päätöksentekoa (Grund ja Meier, 2016, s.155). Grundin ja Meierin mukaan päätöksentekijät 

voisivat hyötyä vakavien pelien käytöstä päätöksenteon välineenä, koska sillä voidaan opettaa 

päätöksentekoa. Yleisen päätöksenteon prosessin mukaan (Simon, 1965) päätöksiä tulee ensin 

valmistella keräämällä tarvittava data (tiedon tutkiminen ja kerääminen), muodostaa 

päätöksentekoa varten tarvittava malli, tehdä valinta, toteuttaa päätökset ja oppia tehdyistä 

päätöksistä. Ihminen käsittelee ensin dataa, jonka hän muuttaa tiedoksi. Datalla tarkoitetaan 

merkkien vastaanottoa aistien avulla ympäristössä, jossa aistit muuttavat merkit hermoston 

sähkökemialliseksi viestiksi. Datasta ihminen järjestää eri tietoelementit mielekkäiksi 

kokonaisuuksiksi sekä muuntaa, suodattaa, lajittelee, ja indeksoi ne jatkokäsittelyä varten. 

Jotta datasta saataisiin tietoa, tulee datan olla asiayhteyteen indeksoitu ja sidottu kokonaisuus. 

Vasta tästä alkaa ymmärtäminen, eli eri tietoryhmien välisten pysyvien ja muuttuvien 

suhteiden ymmärtäminen ja näitä suhteita selventävien mallien yhdistäminen. Datan 

esikäsittelystä tulee siten tietoa, joka voidaan ihmisen muistissa hylätä tai suorittaa sille 

jatkokäsittely. Tieto voidaan käsitellä ja hylätä, mikäli pikamuistissa ei synny tiedolle 

mielekkyyttä. Vasta mielekäs tieto johtaa tiedon ymmärtämiseen, tietämyksen syntyyn ja sitä 

kautta tiedon soveltamiseen. (Hölttä, 2009, s.25 - 27).  

 

Päätöksenteko aloitetaan keräämällä dataa, josta sitten muodostetaan tietoa. Tiedon 

keräämisestä päästään päätöksen suunnitteluvaiheeseen, josta puolestaan päästään 

päätöksenteon mallin valintaan, toteutukseen ja päätöksestä oppimiseen. Oppimisella 

tarkoitetaan takaisinkytkentää päätösprosessin eri vaiheessa eli tilanteen muutosta. 

Päätöksenteon vaikuttavuuden on tunnistanut myös Endsley (1995) mallissa olevan 

takaisinkytkennän kautta. Yleisen päätöksentekoprosessin vaiheet on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2 Yleinen päätöksentekoprosessi (Mukaillen Grund ja Meier, 2016, s.155) 

Päätösvaihe Päätösaskel  
Tiedon kerääminen  Datan keräys 

Ongelman tunnistaminen 
Suunnittelu Mallin muodostus 

Mallin analysointi 
Valinta Evaluaatio 

Valinta 
Toteutus Tulosten esittely 

Tehtävien suunnittelu 
Tehtävien seuranta 

Oppiminen Lopputulos-linkki-analyysi 
Lopputulos-linkki-synteesi 

 

Tiedon keräämisvaihetta varten päätöksentekijät keräävät dataa ja pyrkivät tunnistamaan 

päätökseen liittyvän ongelman. Suunnitteluvaiheessa päätöksentekijät arvoivat erilaisia 

toimintavaihtoehtoja ja kriteerejä sekä kontrollin ulkopuolella olevia asioita. 

Suunnitteluvaiheessa muodostetaan päätöksenteon malli. Valintavaiheessa päätöksentekijät 

vertailevat erilaisia vaihtoehtoja ja arvioivat niiden mahdollisia seurauksia ennen lopullisen 

valinnan tekemistä. Toteutusvaiheessa päättäjät tutkivat päätöstensä tuloksia, suunnittelevat 

niihin liittyvät tehtävät ja seuraavat tehtävien toteutumista. Parantaakseen päätöksentekoa, eli 

oppiakseen aiemmista päätöksistä, tulee lopputuloksesta vetää johtopäätökset ja tehdä 

analyysi. Tällä tavoin päätöksentekijät oppivat tekemään parempia päätöksiä päätöstensä 

seurauksena. (Grund ja Meier, 2016, s.157)  

  

Päätöksenteko on tulkittu puuttuvaksi linkiksi projektien onnistumisen kannalta (Rumeser ja 

Emsley, 2018). Tietoa ja oppeja päätöksenteon prosessista on saatavilla monimutkaisista 

projekteista. Taito tehdä päätöksiä liittyy projektien johtamiseen, sillä sen katsotaan olevan 

projektipäällikölle olennainen kyky. (Rumeser ja Emsley, 2018, s.23) Asia on sikäli uusi, että 

esimerkiksi projektien johtamisen keskeisimpiin standardeihin kuuluva PMBOK (2018) ei ota 

kantaa siihen, miten päätöksiä tehdään. Rumeser ja Emsley (2018) ovatkin tunnistaneet 

päätöksenteon sekä pelillistämisen välisen yhteyden.  
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2.4 Päätöksenteon ja vakavien pelien yhteydet 

 

Määritelmänä pelillistäminen on peliominaisuuksien soveltamista pelittömään kontekstiin 

tarkoituksenaan kasvattaa esimerkiksi motivaatiota ja osallistamista (Alsawaier, 2018, s.56). 

Pelillistämisen ja päätöksenteon yhdistää Rumeserin ja Emsleyn (2018) tutkimus, jossa 

käsitellään vakavia pelejä. Termi vakava peli tarkoittaa pelimuotoa, jossa pelaamisen 

tarkoituksena on jokin muu kuin puhdas viihde tai hauskanpito. Vakavat tai koulutustarpeisiin 

suunnatut pelit voidaan nähdä projektisimulaattoreina (Rumeser ja Emsley, 2018, s.23), jotka 

antavat opiskelijalle mahdollisuuden oppia ilman, että hänen tarvitsee huolehtia oikean 

projektin oikeista kustannuksista. Vakavilla peleillä voidaan kehittää myös kriittistä ja syy-

seuraussuhteisiin perustuvaa ajattelua. Rumeserin ja Emsleyn (2018, s.30) mukaan 

päätöksentekokyky parani ja projektin kompleksisuudella ei ollut merkitystä päätöksenteossa 

silloin, kun projektinhallinnan päätöksentekoa oli opetettu vakavan pelin muodossa. 

Rumeserin ja Emsleyn (2018) mukaan vakavien pelien ja projektihallinnan alalla on 

tutkimusvaje, ja vastaavaan tulokseen on päädytty myös Rissasen tutkimuksessa (Rissanen, et 

al., 2020), sillä pelien, päätöksenteon ja projektinhallinnan yhdistävää tutkimusta on tehty 

vähän. Oikein tehtynä vakavat pelit voivat myös hyödyttää näkymättömien taitojen 

kerryttämistä (kuten päätöksentekoa), joiden opetus voi olla vaikeata perinteisin menetelmin 

(Rumeser ja Emsley 2018, s.34, s.35). Rissasen tutkimuksen mukaan havainto on, että 

vakavat pelit ovat organisaation koulutuksen välineenä tarkoituksenmukaisia, sillä minkä 

tahansa pelin pelaaminen tarkoittaa sarjaa päätöksiä, joita pelaajan tulee pystyä tekemään 

peliympäristössä (Rissanen et al., 2020, s.330). Tutkimuksessa mainitaan, että eri 

vaihtoehtojen testaaminen teollisuudessa tai valtionhallinnollisessa ympäristössä on liian 

kallista ja riskialtista päätöksen kompleksisuudesta ja tiedon puutteesta johtuen (Rissanen et 

al., 2020, s.330).   

 

Yhteistä päätöksentekoa voidaan opettaa vakavilla peleillä, sillä niillä voidaan tutkia eri 

päätöksenteon mahdollisuuksia. Näin voidaan opettaa myös eri tapoja, miten tehdä päätöksiä. 

Lisäksi vakavilla peleillä voidaan simuloida stressiä ja painetta asettamalla peliin aikarajoja ja 

pakottamalla pelaaja tekemään oikeita päätöksiä. Vakavien pelien hyödyntämistä 

päätöksenteossa on tutkittu aiemmin, ja aiheesta on olemassa kirjallisuustutkimuksen mukaan 

yli 200 artikkelia vuosilta 2003 - 2017 (Rissanen et al., 2020, s.333). Näistä organisatoriseen 
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päätöksentekoon liittyviä tutkimuksia oli 24 kappaletta. Vakavat pelit toimivat näin yhtenä 

vaihtoehtona sille, että olennainen tieto on saatavissa ja päätöksentekijällä on kyky tehdä 

tiedon perusteella päätös. Suurin osa vakaviin peleihin liittyvästä tutkimuksesta liittyy 

opetukseen ja pelien käyttöä projektien päätöksentekoon on tutkittu vähän. Taulukossa 2 

esitettyihin vakavista peleistä tehtyihin päätöksentekovaiheisiin liittyviä artikkeleja oli 

Rissasen tutkimuksen mukaan 38, joista suurin osa liittyi päätöksen suunnitteluvaiheeseen.  

 

Taulukko 3 Artikkelien lukumäärä per päätöksentekovaihe (Rissanen et al., 2020) 

Päätösvaihe Artikkelien lukumäärä  
Tiedon hankinta  4 
Suunnittelu 16 
Valinta 14 
Toteutus 4 

 

Suurin osa Rissasen et al. (2020, s.333) löytämistä artikkeleista liittyi päätöksenteon valinnan 

ja suunnittelun vaiheeseen. Tämä on ymmärrettävä, koska suurin osa päätöksistä liittyy 

hätätilan tai kriittisen tilan päätöksiin, jotka vaativat nopeaa, systemaattista ja oikea-aikaista 

päätöksentekoa. Tutkimuksessa tehdyn havainnon mukaan juuri tiedon hankintaa ja 

toteutusvaihetta käsitteleviä artikkeleja havaittiin puuttuvan eniten. (Rissanen et al., 2020, 

s.333)  

 

Tiedon hankinta on päätöksenteon kannalta tärkeä vaihe, koska siinä vaiheessa tunnistetaan, 

onko ongelma olemassa ja voidaanko se määritellä. Tutkituissa peleissä tämä vaihe oli jo 

ohitettu ja tilannetieto oli selkeä, jolloin päätös voitiin tehdä. Tässä diplomityössä tutkittava 

peli on luonteeltaan tutkimusaukkoa täydentävä, sillä siinä keskitytään datan hankkimiseen ja 

sen oikeellisuuteen ja pelillistämiseen. Samalla tehdään tutkimusta pelin vaikutuksesta 

päätöksentekoon, koska datan tarve ja päätöksenteko liittyvät koko päätöksenteon prosessiin. 

Seuraavaksi tutkitaan pelillistämistä omana osakokonaisuutenaan. 

 

2.5 Pelillistämisen yleiskuvaus 

 

Pelillistämisen osalta selvitettiin pelin vaikutusta motivaatioon, osallistamiseen sekä siihen, 

mitkä ominaisuudet peliin tulisi valita. Lisäksi tutkittiin jo tehtyjä tutkimuksia liittyen 

projektinhallintaan tai rakennusalaan. Pelillistämisen vaikutuksia motivaatioon ja 
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osallistamiseen on tutkittu paljon, ja tutkimusten määrä on kasvanut vuosi vuodelta. 

Taulukkoon 4 on koottu Google Scholar -tietokannasta tehtyjen hakujen tuloksena 

tieteellisten artikkeleiden määrät liittyen pelillistämiseen viimeisen viiden vuoden ajalta.  

 

Taulukko 4 Pelillistämisestä tehtyjen artikkelien määrä hakulauseittain 

 Hakusanat (haettu englanniksi) 2016 2017  2018 2019 2020 

Pelillistäminen ja motivaatio  5610 7030  8630 10800 12800 

Pelillistäminen ja osallistaminen 5380 6050  8270 10300 12300 

Pelillistäminen ja projektin hallinta 4160 5050  6270 7590 9220 

Pelillistäminen ja rakentamisen hallinta  1670 2220  3000 3550 4460 

Vuosittain julkaistut pelillistämisartikkelit aiheesta 16820 20350  26170 32240 38780 
Pelillistäminen aiheesta näillä hakusanoilla 
yhteensä 16820 37170 

 
63340 95580 134360 

 

Pelillistämisen liittymistä motivaatioon ja osallistamiseen on tutkittu selkeästi enemmän kuin 

muita osa-alueita. Projektin- ja rakentamisenhallintaan liittyviä artikkeleita on vähemmän, 

mutta määrä näyttää kasvavan. Pelityypillä on merkitystä siihen, mitä pelillä pyritään 

saavuttamaan. Simulaatiossa pelaaja sijoitetaan peliin ja pelaaja suorittaa pelin tehtävät 

tosielämän ehtojen mukaisesti. Simulaatio on luonnollinen tapa, koska pelaaja tekee itse 

tosielämän ja pelin yhdistämisen. Tutkituista 13 pelistä simulaatio oli pääasiallisena tai 

toissijaisena pelin lajityyppinä. (Rissanen et al., 2020, s.332). Muita pelikategorioita ovat 

erilaiset kysely-, toiminta-, seikkailu- ja strategiapelit (Rissanen et al., 2020, s.332). Kyselyssä 

pelaajalta kysellään tietoja ja samalla pelaaja oppii itse asiasta. Toimintapelissä pelaaja oppii 

toimimaan nopeissa tapahtumissa, seikkailupeleissä opitaan toiminaan tosielämän 

tapahtumien mukaisesti ja strategiapeleissä opitaan tekemään päätöksiä strategisessa 

viitekehyksessä. Rissasen tutkimuksen mukaan päätöksenteon pelejä arvioitiin rationaalisen 

päätöksenteon viitekehyksessä. Vakavien pelien käyttö päätöksenteossa näyttää olevan 

kasvussa viime vuosina.  

 

Alsawaierin (2018) tutkimuksessa tutkittiin pelillistettyjen ominaisuuksien vaikutusta 

yliopisto-opiskelijoihin niissä tilanteissa, kun motivaation tason ja osallistamisen huomattiin 

laskeneen. Opiskelijoiden havaittiin keskittyneen enemmän videopelien pelaamiseen kuin 

koulutehtävien tekoon. Pelillistämisen ajatuksen taustalla onkin, että jos opiskelijoille 

annetaan mahdollisuus valita videopelien tai opiskelun väliltä, he valitsevat pelit. Yliopistot 

ovatkin ryhtyneet liittämään pelillistämisen ominaisuuksia opiskeluympäristöön saadakseen 
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opiskelijat motivoitumaan ja osallistumaan. Peliajattelussa ja pelimekaniikan prosessin 

tarkoituksena on osallistaa pelaajat ratkaisemaan ongelmia. Opiskeluympäristöön lisättyjä 

ominaisuuksia kutsutaan GBL- eli game based learning -ominaisuuksiksi. Perinteisessä 

kouluympäristössä opiskelija palkitaan arvosanasta, siinä missä pelillistetyssä 

opiskeluympäristössä ajatuksena on palkita yrittäminen erilaisin merkein. Päämääränä ei siis 

ole pelin voitto vaan yrittäminen (Alsawaier, 2018, s.18). Yrittämisestä päästään niihin syihin, 

miksi ihminen yrittää. Toiseen liittyy motivaatio psykologisine elementteineen ja toiseen 

puolestaan osallistaminen, joka on energiaa ajavaa käytöstä. Nämä kaksi termiä ovat 

lähekkäisiä, mutta eivät suinkaan samoja. Seuraavaksi käydään läpi pelillistämisen eri 

ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää tutkimuksen empiirisen osion mahdollistavassa 

pelissä.  

 

2.6 Pelillistämisen ominaisuuksia 

 

Pelillistämisen ominaisuuksia varten tulee tehdä suunnitteluvalintoja, joilla saadaan aikaan 

pelillistämisen vaikutukset. Zichermannin ja Cunninghamin (2011, s.36) mukaan pelin 

viitekehys on kolmen elementin yhdistämistä: mekaniikan, dynamiikan ja estetiikan. Tätä 

kutsutaan MDA-viitekehykseksi (Mechanics, dynamics, aesthetics), jota käyttämällä voidaan 

systeemiajattelua soveltamalla saavuttaa pelillistämisominaisuudet. Mekaniikan avulla 

muodostetaan pelissä toimivat komponentit. Niiden avulla pelin suunnittelijalle tulee 

mahdollisuus säätää pelin muuttujia ja ohjata pelaajien toimintaa. Dynaamiset elementit ovat 

pelaajan toimia mekaanisia elementtejä vasten. Estetiikka taas on se elementti, jonka pelaaja 

kokee pelatessaan peliä. Estetiikka voidaan nähdä myös mekaanisen ja dynaamisen osan 

yhdistelmänä, jossa luodaan pelaajan toimintaa ohjaava kokemus. Pelin mekaniikaksi 

sanotaan työkaluja, joita oikein käytettäessä luovat merkityksellisen vasteen pelaajille 

(Zichermanin ja Cunningham, 2011, s.36). Näitä varten Zichermann ja Cunningham ovat 

määritelleet seitsemän kategoriaa. joita voidaan kutsua pelimekaniikaksi; pisteet, tasot, 

tulostaulut, merkit, haasteet tai tehtävät, perehtyminen ja osallistamissilmukat. Alsawaierin 

(2018, s.8) mukaan joillain pelielementeillä on suurempi vaikutus kuin toisilla. Seuraavaksi 

koottiin pelielementit ja ominaisuudet, joiden perusteella pelissä käytettävät ominaisuudet 

valittiin. Nämä on esitetty taulukossa 5. 
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Taulukko 5 Pelimekaanisten elementtien vaikutukset (Mukaillen Alsawaier, 2018, s.8) 

Tutkimus Peliominaisuudet 

Tutkimuksen 
tulos 
elementistä Pelillistetty sisältö 

Teoreettinen 
viitekehys 

Barata ym. (2013)  

Merkit, pisteet, 
haasteet, 
tulostaulut, tasot P  

Tietokonesuunnittelun 
kurssi n/a 

Berkling ja Thomas 
(2013) 

Tasot, tulostaulut, 
pisteet N 

Ohjelmistosuunnittelun 
kurssi Motivaatioteoria 

Betts ym. (2013) 
Tasot, 
valintaelementit P 

Selainpohjainen 
opiskelutyökalu 
nimeltään Curatr n/a 

Brewer ym. (2013) Pisteet ja palkinnot P Lasten opiskelua n/a 
de Freitas ja de 
Freitas (2013) 

Palkinnot, pisteet, 
tasot  P Tietotekniikan kurssi n/a 

Eleftheria ym. 
(2013) 

Pisteet, merkit, 
haasteet, 
virtuaaliset 
tarvikkeet P 

Lisätyn todellisuuden 
tiedekurssi n/a 

Gibson ym. (2015) Merkit P N/A 
Sisäinen ja ulkonen 
motivaatio 

Goehle (2013) Tasot ja pisteet P Kotiläksyjen selaintyö n/a 
Hanus ja Fox 
(2015) 

Tulostaulut ja 
merkit  P Kaksi yliopiston kurssia 

Kognitiivinen 
motivaatioteoria 

Kingsley ja 
Grabner-Hagen 
(2015) 

Merkit, pisteet, 
haasteet  P 3DGamelab sovellus 

Uudet 
kirjallisuustutkimukse
t 

Kumar ja 
Khurana (2012) 

Merkit, pisteet, 
tasot  P 

Ohjelmistokielen 
opiskelua n/a 

O’Byrne ym. 
(2015) Merkit P Nuoriso-ohjelma   

Leaning (2015) 
Tulostaulut ja 
pisteet V E-median kurssi 

Tilanteen motivaation 
mahdollisuudet?  

Todor ja Pitică 
(2013) 

Palkinnot, pisteet, 
merkit P Elektroniikkakurssi   

Raymer (2011) 
Palkinnot, 
edistymäpakit  P E-opiskelun sovellus Käyttäytyminen 

Thom ym. (2012) 
Merkit, pisteet, 
status **N 

Sosiaalisen verkon 
palvelu 

Sisäinen ja ulkonen 
motivaatio 

Huomio; P, positiivinen, N, negatiivinen, V, vaihteleva, **N, elementin poistaminen johti selkeään 
motivaation laskuun 

 

Taulukosta 5 voidaan johtaa eri pelielementtien saamat kokonaismäärät positiivisista 

tutkimustuloksista, joiden tuloksena saatiin koonti taulukkoon 6. Alla olevassa taulukossa on 

esitetty yhteenveto eri pelielementtien vaikutuksista.  
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Taulukko 6 Pelielementtien yhteismäärät eri vaikutuksista 

Pelielementti Positiiviset  Negatiiviset  Vaihtelevat 
"poistaminen 
vaikutti negatiivisesti 

Merkit  7 0 n/a 1 

Tasot 5 1 n/a n/a 

Tulostaulut 4 1 n/a n/a 

Pisteet 8 1 1 1 

Haasteet 1 0 0 0 

 

Taulukon perusteella voidaan todeta pistelaskulla ja merkeillä olevan suurin positiivinen 

vaikutus. Thomin tutkimuksen mukaan pisteiden poistaminen pelistä laski motivaatiota 

merkittävästi (Thom et al., 2012). Pelaajat tarvitsevat palkintoja, eivät rangaistuksia, sillä 

palkinto kertoo taitojen karttumisesta. Palkinnoista on myös esitetty kritiikkiä, koska esillä 

olevat pelimerkit johtavat siihen, että tällöin motivaatio syntyy ulkopuolisesta paineesta. Kun 

pisteytys näytetään tulostauluilla (kaikki muut näkevät omat pisteesi ja näet muiden pisteet), 

syntyy ryhmäpaineen myötä ulkoinen motivaatio, joka synnyttää lopulta sisäisen motivaation, 

mikäli sitä ei ennestään ole (Zichermann ja Cunningham, 2011, s.28).  

 

2.7 Pisteiden ja tasojen merkitys  

 

Pisteet ovat tärkeitä pelin kannalta riippumatta siitä, jaetaanko niitä toisten pelaajien kanssa 

vai ei. Kun ajatellaan pistelaskua, oli kyseessä urheilu, videopeli tai bonuspisteet, pisteitä 

saadaan tehtäviä suorittamalla. Riippumatta siitä mikä on ennakkokäsitys pelistä, ne ovat 

pelillistetyn systeemin ehdottomia vaatimuksia. (Zichermann ja Cunningham, 2011, s.36) 

Pelin suunnittelijan kannalta on tärkeätä, että pelaajan tekemiä liikkeitä arvioidaan ja 

seurataan pelialustassa. Tällä tavoin voidaan arvioida pelaajan interaktiota systeemin kanssa 

ja suunnitella halutut lopputulokset pelistä. Pisteytyksestä löytyy esimerkkejä, kuten 

käteispisteet (paljonko rahaa on pankissa), videopelien pisteet (kuinka lähellä pelaaja on pelin 

voittamista tai seuraavaa tasoa), sosiaalisen verkoston pisteet (kuten seuraajien määrä 

sosiaalisessa mediassa) tai yhdistelmäpisteet (komposiitit, jotka tulevat useasta eri 

mittausmenetelmästä). (Zichermann ja Cunningham, 2011, s.36 - 38). 

 

Pistesysteemejä voidaan suunnitella ja käyttää julkisesti ja suoraan, ja ne voivat olla erittäin 

motivoivia. Pelissä voidaan tunnistaa esimerkiksi kokemuspisteet, rahaksi vaihdettavat 
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pisteet, taitopisteet, karmapisteet, tai mainepisteet. Suunnitellussa pelissä pisteiden haluttiin 

kuvaavan pelaajan motivaatiota toimittaa tietoa määrätyssä ajassa ja määrätyllä laadulla. 

Tämän vuoksi pistelaskusysteemiin tehtiin pisteiden ansaintamekanismi, jossa pisteitä 

ansaitsee niiden oikea-aikaisuudesta ja oikeasta laadusta.  

 

Tasot kertovat pelaajan edistymisestä, eivätkä peliin asetetut tasot välttämättä ole lineaarisesti 

kasvavia (Zichermann ja Cunningham, 2011, s.45). Tasojen tarkoitus on motivoida pelaajaa 

etenemään, mutta toisaalta ne eivät saa olla niin vaikeita, että pelaajan motivaatio laskee 

liiallisen haasteen vuoksi. Tasoja saavuttaessaan pelaajan itseluottamus ja kokemus kasvavat. 

Ensimmäisten tasojen onkin tarkoitus olla helppoja ja siten rohkaista pelaajaa jatkamaan 

pelaamista, ja toisaalta myöhempien tasojen tulee olla riittävän haasteellisia, jotta pelaajan 

osallistuminen pelaamiseen säilyy. Pelitasoja voi kuvata esimerkiksi tunnetuilla 

jalometalleilla, kuten pronssi, hopea, ja kulta. (Zichermann ja Cunningham 2011, s.48). 

Edistymäpalkit ovat yksi pelaajan tasoa kuvaava mekanismi, mutta sitä ei käytetty tässä 

diplomityössä, koska aiempi tutkimus ei tukenut niiden käyttöä (Alsawaier, 2018, s.8). Peliin 

valittiin pelielementeiksi tämän perusteella merkkejä ja tasoja.  

 

2.8 Tulostaulujen merkitys  

 

Tulostaulut ovat yksinkertaisia mekanismeja, joilla voi tehdä vertailuja. Tulostaulut näyttävät 

olevan itsestään selviä, eivätkä ihmiset tarvitse selityksiä tulostauluja ymmärtääkseen. 

Tulostauluja on kahdenlaisia: ei-erottelevia ja loputtomia tulostauluja. Ei-erottelevissa 

tauluissa pelaajaa näkee oman tuloksensa suhteessa muihin, paljonko pisteitä hänellä on ja 

paljonko hänen tulee vielä saavuttaa pisteitä saadakseen muut pelaajat kiinni. Loputtomissa 

tulostauluissa pelaajan tulos voidaan erotella muun kuin korkeimman pistemäärän perusteella.  

Tämä erottelu tapahtuu esimerkiksi maantieteellisen lähialueen tai sosiaalisen lähipiirin 

(paljonko vaikkapa ystäviin nähden on pisteitä) mukaisesti. Tällöin pelaaja pääsee 

vertailemaan omia tuloksiaan muihin, vaikka maailmanlaajuisesti. (Zichermann ja 

Cunningham, 2011, s.50) 

 

Kaikkea pisteytystä ei kannata kuitenkaan laittaa vertailun vuoksi tulostauluun, ja tällaista voi 

esimerkiksi olla jokin sensitiivinen henkilökohtainen tieto. Vaikkapa kuntosaleilla on tietoa, 
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jota ei kannata laittaa tulostauluun, sillä muihin verratessa se voi aiheuttaa pelaajalle 

motivaatiotason laskemista. (Zichermann ja Cunningham, 2011, s.50) Merkkien muodossa 

osallistaminen on yksi pelimekaniikan keinoja. Esimerkiksi partiossa ansaitut erilaiset merkit 

motivoivat ihmistä osallistumaan toimintaan ja myös osoittamaan muille kykynsä ja taitonsa 

(Zichermann ja Cunningham, 2011, s.50; Raed, 2017, s.12). Armeijassa on myös 

merkkijärjestelmä, jolla osoitetaan sotilasarvo tai sotilastaidot, ja se on ollut käytössä satoja 

vuosia. Merkeillä on merkitystä, sillä ne näyttävät pelaajalle hänen onnistumisensa tällä 

hetkellä ja antavat suuntaa tuleville onnistumisille. Merkeillä on myös sosiaalinen näkökulma, 

joka kertoo muille pelaajille pelaajan kyvyistä ja taidoista sekä toisaalta myös edistymisestä 

itse pelissä. Merkkien käytössä tulee olla tarkkana, sillä niillä täytyy olla symboliarvoa ja 

merkitystä. Huonoistakin merkeistä löytyy paljon esimerkkejä, mutta niitä ei työn rajauksen 

vuoksi tässä työssä avata.  

 

2.9 Osallistamisen syklit ja niiden vaikutus 

 

Tapoja, joilla pelaaja saadaan osallistumaan peliin uudestaan, kutsutaan osallistamissykleiksi.  

Syklissä ei tutkita ainoastaan sitä, miten pelaaja käynnistää pelin vaan myös sitä, mitä 

tapahtuu, kun pelaaja poistuu pelistä ja osallistuu peliin uudelleen. Syklissä lähtökohtana on 

motivoivan tunteen synnyttäminen, jonka seurauksena syntyy sosiaalinen tarve toimintaan, 

jonka vuoksi pelaaja osallistuu peliin uudelleen. Tästä syntyy näkyvä tulos tai palkinto. 

(Zichermann ja Cunningham 2011, s.68) Sosiaalisen osallistamisen sykli on esitetty kuvassa 

5. 

 
Kuva 5 Sosiaalisen osallistumisen sykli (mukaillen Zichermann ja Cunningham, 2011, s.68) 

Motivoiva 
tunne

Sosiaalinen 
tarve 

toimintaan

Pelaajan 
uudelleen 

osallituminen

Näkyvä 
edistymä / 
Palkinto



27 

 

 

 

 

Osallistamissykliä voidaan käsitellä esimerkiksi Twitter-esimerkin avulla (mukaillen 

Zichermann ja Cunningham, 2011, s.68): 

 Motivaatio ja tunne = yhteydenpidon ja ilmaisun tarve 

 Pelaajan uudelleen osallistuminen = mainitsee nimeltä  

 Sosiaalisen osallistumisen kutsu = Twiittaa pelaajasta  

 Näkyvä edistyminen ja palkinto = seuraajat  

 
Twitterissä pelaaja päättää, haluaako hän pitää yhteyttä ja ilmaista itseään kertomalla mitä 

ajattelee. Hän voi myös päättää, poistuuko järjestelmästä. Jos kuitenkin joku mainitsee 

kyseisen pelaajan, se mahdollisesti saa pelaajan osallistumaan peliin uudestaan 

(Twiittaamaan) ja sitä kautta saamaan lisää seuraajia ja näin vahvistamaan omaa 

näkyvyyttään. Kehittyneemmät pelaajat seuraavat käyttäjämäärien ja heidän twiittiensa 

kasvua, joka entisestään vahvistaa heidän osallistumistaan. Sosiaaliset syklit ovat tärkeitä 

pelimekaniikan välineitä. (Zichermann ja Cunningham, 2011, s.68) 

 

2.10 Pelillistäminen ja motivaation synty 

 

Motivaatiolla on merkitystä, sillä se tunnetusti ajaa ihmisen käytöstä. Pelillistämistä 

käsiteltäessä on syytä tutkia ihmisen motivaatiota, sen syntylähteitä ja käytössä olevia 

malleja. Motivaatioon liittyy useita teorioita. Motivaation lähteinä ovat ihmisillä sisäinen 

motivaatio ja ulkoinen motivaatio. (Zichermann ja Cunningham, 2011, s.26) Sisäinen 

motivaatio syntyy ihmisen perustarpeesta osaamiseen ja hallinnan tunteeseen, eli toimintaa 

tehdään sen kiinnostavuuden, ei välttämättä lopputuloksen vuoksi (Sansone ja Harackiewicz, 

2000, s.445).  

 

Ulkoisilla motivaatioilla tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka tulevat jonkin ulkoisen seikan 

vaikutuksesta henkilölle (Sansone ja Harackiewicz, 2000, s.445). Ulkoinen paine syntyy 

rangaistuksen pelosta tai palkinnon toiveesta, ja ajatuksena on, että peli itsessään motivoi. 

Tällä tavalla syntyy parempia lopputuloksia, sillä sisäinen motivaatio ja kyky toimia 

yhdistyvät. (Ašeriškis ja Damaševičius, 2014, s.200 - 201)  
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Richard Ryanin ja Edward Decin itsemääräämisen teoria on yksi tapa lähestyä sisäisen 

motivaation syntyä. Teoriassa yhdistyvät inhimilliset perustarpeet, kuten autonomian tarve 

sekä tarve tuntea osaamista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Autonomian kokemus liittyy 

mahdollisuuksiin tehdä valintoja ja olla niistä myös vastuussa. Pätevyyden kokemus liittyy 

motivaatioon ratkaista haasteet ja saavuttaa onnistumisia. Yhteenkuuluvuudella taas on yhteys 

sosiaaliseen statukseen ja yhteisön kunnioitukseen. (Ryan ja Deci 2000)  

 

Peleissä olevat elementit täyttävät Alsawaierin (2018, s.60) mukaan ihmisen psykologiset 

tarpeet tehdä valintoja, kilpailla sekä tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi pelaajat voivat valita 

pelattavan hahmon tai joko kilpailullisen taikka toisten kanssa tehtävää yhteistyötä korostavan 

pelitavan. Tämä täyttää autonomian tarpeen, onhan valinta pelaajan. Moni tuntee tyydytystä 

nähdessään tuloksia tulostaululla, ja näin heidän sosiaalinen asemansa korostuu. Tämä täyttää 

sosiaalisen tarpeen ja tarpeen osaamisen tunteesta. Tutkimuksissa on havaittu, että kun 

ihmiset osallistuvat peliin, he uppoutuvat haasteisiin pelin hauskuuden ja pelaamisen tähden. 

Nämä elementit liittyvät syvällisesti ihmisenä olemiseen, sillä sisäisesti motivoituneet ihmiset 

suorittavat tehtäviä mielenkiinnosta ilman mitään ehtoja ja vain siitä syystä, että he nauttivat 

tehtävien suorittamisesta. (Alsawaier, 2018, s.60)  

 

Virtausteoria on sisäisen motivaation muodostumiseen liittyvä teoria. Csíkszentmihályi 

(1990) esitteli virtausilmiön, joka voidaan kuvata kokemuksena, joka on sekä vaativa että 

palkitseva. Virtaus on edelleen tuottava ja tavoiteltava mielen tila. Kolme keskeistä 

psykologista komponenttia voidaan tunnistaa virtaukseksi. Ensiksi tietyn tasoisen haasteen 

täytyy olla voimassa, joka vastaa ihmisen kykyä vastata haasteeseen. Toiseksi tehtävällä 

täytyy olla selkeästi rajatut tavoitteet. Kolmanneksi tehtävällä täytyy olla välitön palautesykli 

tehtävien suorittamisesta. Pelillistämisen soveltamisessa tämä voi tarkoittaa, että pelaaja 

pääsee virtaavaan tilaan upottautuessaan pelin tehtävään. (Schlagenhaufer ja Alexander, 2014, 

s.8) Tästä löytyy siten yhteys, jossa pelin palautesyklit luovat pelaajalle virtaustilan, jolloin 

ympäröivä maailma unohtuu.  

 

Tehokkuusteorian mukaan (Bandura, 1977, s.212) on havaittu, että tavoitteen hyväksyminen 

ja siihen laitettu panos on suhteessa mahdollisuuteen suorittaa tehtävä. Teoria kuvaa ihmisen 
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omaa näkemystä siitä, onko tavoite saavutettavissa. Peliä siis pelataan, jos pelaajat näkevät, 

että peli on mahdollista läpäistä ja voittaa (Schlagenhaufer ja Alexander. 2014. s.8). 

Suunnitellun käytöksen teoria on teoria siitä, kuinka ymmärretään, ennustetaan ja muutetaan 

ihmisten käytöstä. Ydinsisältönä siinä on, että vapaaehtoinen tehtävän suorittaminen on yksi 

keskeinen tekijä, joka määrittää käyttäjän asenteen ja käytöksen. Yhteisön normeista ja 

yksilön havainnoista riippuvat asenteet, jotka muokkaavat yksilön käytöstä ja sen käytöksen 

haluttuja päämääriä. (Ajzen 1991) Pelillistämisen kontekstissa voidaan sosiaalisilla seikoilla 

ennustaa asennetta ja käyttäytymistä. Esimerkiksi merkeistä syntyvä kilpailu voi synnyttää 

asennemuutoksen ja sitä kautta muuttaa käyttäytymistä. (Schlagenhaufer ja Alexander, 2014, 

s.8) Käyttäjien palkitsemisteorian mukaan pelaajan motivaatio kytkeytyy samoihin syihin 

silloin, kun käytetään massamediaa kuten sanomalehtiä ja televisiota (Ruggiero 2000). 

Teoriaa käytetään hyödyksi myös online-viestinnässä. Teorialla voidaan selittää muun muassa 

motiiveja osallistua online- yhteisöihin (Schlagenhaufer ja Alexander, 2014, s.5). Motivaation 

säilyttämisessä pitää pystyä positiiviseen takaisin kytkentään − pelistä saatu positiivinen 

palaute motivoi pelaajan pelaamaan peliä uudelleen. Yksi motivaation lähde pelillistämisestä 

on sosiaalinen aspekti; peli luo tarpeen olla yhteydessä muihin pelaajiin ja vertailla omia ja 

muiden tuloksia. Tässä löytyy siten yhteys aiemmin mainittuihin tulostauluihin. 

Pelillistäminen vaatii näin monipelaajaympäristön, reaaliaikaisuuden ja säännöt toimiakseen, 

ja näistä voidaan vetää yhtäläisyyksiä sosiaalisen median alustoihin. (Ašeriškis ja 

Damaševičius, 2014, s.201)  

 

Pelaajia on tietenkin erilaisia, ja eri pelaajia ajavat eri motivaatiot pelata peliä. 

Pelimekaniikkaa ja pelejä suunniteltaessa on hyvä tunnistaa pelaajien eri tyypit, joita Bartle 

(1996) on tunnistanut kaikkiaan neljä. Näihin kuuluvat suorittajat, tutkijat, seurustelijat ja 

tappajat. Suorittajat asettavat tavoitteita itselleen pelin kontekstissa, eli haluavat kahmia 

mahdollisimman paljon pelissä olevia palkintoja. Tutkijat yrittävät löytää kaiken mahdollisen 

pelistä. Seurustelijoita kiinnostaa sosiaalinen kanssakäyminen ja viestintä muiden kanssa. 

Tappajia puolestaan kiinnostaa muiden pelaajien häirintä ja maksimaallinen tuho. (Bartle, 

1996) Kuvassa 6 on esitetty eri pelaajatyyppien kiinnostus peliympäristöä ja muita pelaajia 

kohtaan.  
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Kuva 6 Eri pelaajatyyppien kiinnostus pelimaailmaa kohtaan (mukaillen Bartle, 1996). 

 

Suorittajaa ei kiinnosta muut pelaajat vaan pelimaailma itsessään ja siellä toimiminen, jolloin 

päämääränä on pelin hallitseminen ja pelitaito. Tutkijoita taas kiinnostaa vuorovaikutus ja se, 

miten peli voisi yllättää heidät. Seurustelijoita kiinnostavat muut pelaajat ja sosiaalinen 

kanssakäyminen sekä vuorovaikutus heidän kanssaan. Tappajia kiinnostaa toiminta muiden 

pelaajien kanssa, mutta ei välttämättä auttaakseen muita vaan näyttääkseen voimaansa.  

Vuorovaikutussuhteita arvioimalla peliä voidaan muuttaa siten, että pelaajan käytöstä 

ohjataan haluttuun suuntaan. (Bartle, 1996). Esimerkiksi korostamalla vuorovaikutusta yli 

toiminnan korostetaan myös palkintojen merkitystä. Jos taas halutaan korostaa 

pelimaailmassa toimimista eikä pelaaja yksilönä, viestintäkanavat pelin sisällä ja se, mitä 

muut pelaajat voivat tehdä toisille pelaajille, minimoidaan. (Bartle, 1996) Pelillistämisen 

tarkoituksena ei olekaan tapaustutkimuksen kannalta ainoastaan yksilöt, vaan tahto tuottaa 

kokonaisuutena laadukasta dataa ja osallistaa tapaustutkimushankkeen tavoitteisiin. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että pelimekaniikan avulla pelaajaa voidaan motivoida 

synnyttämällä sekä tämän sisäinen että ulkonen motivaatio.  

 

2.11 Pelillistäminen ja osallistaminen  

 

Tehtävään panostettu aika ja tunneperäinen sitoutuminen, eli halu suorittaa ja oppia tehtävästä 

on osallistamista (Alsawaier, 2018, s.62). Kirjallisuustutkimuksen mukaan (Looyestyn, 2017, 

s.2) pelillistämisen on havaittu lisäävän osallistamista online-ohjelmissa. Tutkimuksen 

mukaan käyttäjät osallistuvat mielellään tehtävään, jos he saavat siitä arvoa tai nauttivat sen 

tekemisestä. Pelillistämisen on myös todettu lisäävän sen seurauksena saatavien asioiden, 

kuten terveyspalvelujen, käyttöä. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että tulostaulut ovat 

osallistamisessa merkittävin tekijä. Jos pelin merkit ansaittiin mielivaltaisesti, kokivat pelaajat 

merkkien merkityksen arvon vähentyneen. (Looyestyn, 2017, s.15) Pelillistämisen tehokkuus 

näyttää saman tutkimuksen mukaan olevan lyhyellä aikavälillä suurta, sillä pistemäisesti 

mitattuna pelillistämisellä oli selkeä positiivinen vaikutus. Tulokset olivat vaikutuksien osalta 

vaihtelevia, kun pelillistämisen vaikutuksia mitattiin pitkällä aikavälillä. (Looyestyn, 2017, 

s.15) Pelillistämisen on havaittu parantavan työntekijöiden osallistamista (Leite et al., 2016, 

s.804). Tutkimuksessa saavutettiin visuaalisen johtamisen ja osallistamisen sykleillä 

osallistamisen kasvua. Työntekijöiden osallistaminen näytti paranevan pelimekaanisin 

keinoin, millä tarkoitetaan, että pelissä itsessään on ominaisuuksia, jotka parantavat sisäistä 

motivaatiota osallistua itse pelin prosessiin (Leite et al., 2016, s.816, s.819).  

 

2.12 Esimerkkejä pelillistämisen ja projektinhallinnan yhdistävästä tutkimuksesta 

 

Pelillistämistä ja projektinhallintaa on tutkittu informaatioteknologian alalla sekä yritysten 

toiminnan kannalta. Ašeriškiskin ja Damaševičiusen tutkimuksen mukaan (2014, s.200) 

pelillistämisen tarkoituksena on ollut palvelujen tai tuotteiden arvon lisääminen tai 

esimerkiksi tuotteeseen liittyvän asiakkaan lojaliteetin, osallistamisen tai 

asiakastyytyväisyyden lisääminen. Pelillistäminen on toteutettu tekemällä olemassa olevien 

liiketoimintaprosessien päälle pelielementtejä, kuten merkkejä, tasoja ja pistelistoja sekä 

merkityksellisiä pelin sääntöjä, joilla on saatu aikaan käyttöön enemmän mielekkyyttä ja siten 

kasvatettua myyntiä tai saatu parempaa tehokkuutta työhön.  
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Pew Research Center on poliittisesti sitoutumaton organisaatio, joka tuottaa julkisuuteen 

tietoa ongelmista, asenteista ja trendeistä muuttuvassa maailmassa. Pew Research Center on 

todennut (Pew Research Centre, 2012), että 53 prosenttia henkilöistä on arvioinut 

pelillistämisen olevan laajalle levinnyttä. Gartner (2021) on omassa tutkimuksessaan todennut 

vuonna 2015, että 50 prosenttia organisaatioista, joilla on hallittavanaan innovaatioprosesseja, 

tulevat pelillistämään näitä prosessejaan (Ašeriškis ja Damaševičius, 2014, s.200). Forbesin 

listoilla olevista yhtiöistä 70 prosenttia tulee pelillistämään prosessejaan tuotteiden 

markkinoinnissa ja asiakkaiden pitämisessä (Ašeriškis ja Damaševičius, 2014, s.200). 

Pelillistetyt järjestelmät voidaan esittää käyttämällä moninpeliteoriaa. Moninpelissä on 

kirjaimellisesti monta pelaajaa.  Jokaisella pelaajalla on oma strategiansa, mutta useat pelaajat 

voivat pelata peliä yhtä aikaa. Pelillistetty tietojärjestelmä voidaan nähdä 

monipelijärjestelmänä, jossa on kaksi peliä. Näistä toinen on vakava peli ja toinen on 

viihdepeli (vakavan pelin päälle rakennettu pelillistetty kerros), ja vakavassa pelissä tehty 

toimenpide johtaa viihdepelissä saatuun palkintoon. (Ašeriškis ja Damaševičius, 2014, s.201)  

 

Projektinhallinnasta on tehty pelejä koulutustarkoitukseen. Esimerkkinä mainittakoon Project 

Management Instituten (PMI) tekemä tutkimus, jossa opetettiin projektinhallintaa pelin 

muodossa. Pelissä aloittelevat projektipäälliköt pääsivät kouluttautumaan pelin avulla 

projektinhallintaan, jossa käytettiin aiemmin mainittua standardia (PMBOK) prosessina. Pelin 

päämääränä oli opetusprojektin toteuttaminen sovitussa laajuudessa, budjetissa ja 

aikataulussa. Pelin osana suoritettiin tutkimus, jonka tulokset olivat lupaavia, sillä selkeä 

tuotto investoinnille onnistuttiin saavuttamaan pelissä saavutetun tehokkuuden kautta. (Briers 

2013) 

 

Tosielämän peleistä voidaan ottaa esimerkkinä peli, jossa käytettävyyttä tutkittiin pelillistetyn 

käyttöliittymän avulla. Pelin alussa pelaajille luotiin erillinen pelitaso, jota pelaajat pääsivät 

pelaamaan. Pelissä näytettiin merkkejä silloin, kun eri taitotasoja oli saavutettu. Peliä 

käytettiin suunnittelu- ja optimointitehtävissä. Pelissä oli käytössä ”puita” joita kasvatettiin, 

kun tehtäviä saatiin suoritetuiksi, ja joita projektipäällikkö pystyi tarkkailemaan pelin 

edetessä. Tutkimuksessa ei päästy yksiselitteiseen tulokseen siitä, auttoiko peli saavuttamaan 

projektin tavoitteet, koska tutkimuksen kohteena oli käytettävyyden tutkiminen. 
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Pelillistämisen näkökulmasta käytettävyyttä voidaan pitää tutkimuksen mukaan hyvänä, ja 

kun tutkimuksessa verrattiin IT-ammattilaisten haastatteluja, todettiin että käytettävyys on 

ammattilaisten keskuudessa vain hieman parempi. (Ašeriškis ja Damaševičius, 2014) 

 

Rakennusalalla pelillistämistä on tutkittu Brasiliassa, jossa pelaajiin kuului sekä työnjohtoa 

että työntekijöitä. Pelin alussa oli tunnistettu haasteeksi läpinäkyvyyden puute ja 

työntekijöiden osallistaminen viikkosuunnitelmiin. Pelissä tutkittiin työmaalla pidetyn pelin 

kautta pelaajien työn laadullisia attribuutteja, kuten läpinäkyvyyttä, näkyvää johtamista, työn 

tavoitteisiin pääsemistä, osallistamista ja sitoutumista sääntöihin. (Leite et al., 2016) Pelissä 

käytettiin kolmea viidestä Zichermannin ja Cunninghamin (2011, s.36 - 75) mainitsemasta 

pelielementistä, eli pistesysteemiä, tulostauluja sekä merkkejä. Lisäksi saatavilla oli 

rahapalkinto, mikäli ennalta määritetyt kriteerit täyttyivät. Tutkimuksen tuloksena havaittiin 

paranemista kaikissa edellä mainituissa attribuuteissa, kun pelikierroksia pelattiin kaksi. 

(Leite et al., 2016) 

 

Rakennusten suunnittelussa on tutkittu pelillistämistä käyttäen Last Planner (LPS Last 

Planner System™) -menetelmää (Khanzadi et al., 2018, s.23). Pelissä tutkittiin ensin 

pelillistämätöntä versiota ja verrattiin sitä pelillistettyyn versioon. Pelillistämiselementteinä 

olivat rahapalkinto, tulostaulut ja takaisinkytkentäsyklit. Pelissä suunnitteluryhmä käytti 

tietokoneohjelmaa sekä suunnittelun ohjaukseen että hallinnan työkaluna. Tehtävät jaettiin 

ohjelmassa, ja pelaajat ansaitsivat pisteitä tehtävien suorittamisesta. Tehtävien tilaa sekä 

suoritteita seurattiin viikoittaisissa palavereissa, ja jokaiselle pelaajalle oli visuaalisesti 

näkyvillä heidän omat pisteensä ja pisteet suhteessa muihin pelaajiin. Tutkimuksen tuloksena 

havaittiin arvoa luovan ajan kasvavan, kun sitä verrattiin pelillistämättömään systeemiin. 

Tutkimuksen lopuksi todettiin pelillistämisen lisäävän jo olemassa olevaan systeemiin 

lisäarvoa, koska arvoa tuottava aika kasvoi. (Khanzadi et al., 2018, s.23)  

 

Pelillistämistä ja BIM-mallia (rakennuksen tietomalli, building information model) sekä sen 

pelillistettyä käyttöä on tutkittu Saksassa vuonna 2020 (Pütz et al., 2020). Tutkimuksen 

tarkoituksena oli opettaa yhteistyötä rakennustyömaalla ja digitaalisen työkalun, kuten BIM-

mallin kanssa toimimista. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että pelaajat nauttivat tästä 
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tavasta opettaa ja oppia ja toivoivat vastaavia menetelmiä tulevaisuudessa. (Pütz et al., 2020, 

s.276)  

 

Virtuaalista oppimista rakennustyömaalla on tutkittu (Jacobsen et al., 2021) monipelin 

muodossa, jossa tarkoituksena oli opettaa lean-rakentamista. Peliympäristössä pelaajat 

rakensivat virtuaalisesti kohdetta, ja samalla tutkittiin kohteen rakentamisen tehokkuutta. 

Malliin kuului simulointia virtuaaliympäristössä, jossa pelaajien valintoja mitattiin 

aikataulutehokkuuden kannalta. Tutkimuksen tuloksena havaittiin pelin muodossa tehdyn 

virtuaalitodellisuusympäristön poistavan turhaa työtä ja parantavan simuloinnin avulla myös 

päätöksentekoa työmaalla. (Jacobsen et al., 2021, s.62)  

 

2.13 Yhteenveto datan laadusta, päätöksenteosta ja pelillistämisestä  

 

Datan laadulla on todettu olevan vaikutusta päätöksentekoon. Päätöksenteon mallin todettiin 

toimivan parhaiten, mikäli tilannekuvan tieto on laadukasta. Päätöksenteossa on merkitystä 

ajalla ja tiedon tarkkuudella, sillä ne yhdessä mahdollistavat tilanteen ymmärtämisen ja 

riittävän aikaisen päätösten toimeenpanon. Pelillistämisen käyttö projektinhallinnassa on uutta, 

ja vakavat pelit näyttävät olevan uusi trendi. Vakavilla peleillä on merkitystä päätöksenteon 

kannalta, koska niiden avulla voidaan simuloida ja opettaa päätöksentekoa. Peliominaisuuksista 

hyödyllisimpiä näyttävät olevan pisteet, tulostaulut, merkit ja osallistamissyklit. 

Rakennusalalla on ollut muutamia kokeiluja, joilla on onnistuttu osoittamaan motivaation ja 

osallistamisen kasvua.  
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 TUTKIMUSMETODI, PELIN RAKENTAMINEN JA TESTAUS 

 

3.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa toimintatapa tai malli, jota voitaisiin soveltaa hankkeen 

seuraavassa vaiheessa. Tuli siis käyttää menetelmää, jolla luodaan jotain uutta ja jota voidaan 

tutkia tieteellisin menetelmin varmistaen sen soveltuvuus hankkeeseen. Menetelmäksi 

valittiin tästä syystä luovan ongelmanratkaisun menetelmä tietojärjestelmien 

suunnittelututkimuksessa (Dresch et al., 2015). Menetelmä valittiin, koska toisaalta tuli 

kehittää uusi ratkaisu, jolla uutta menetelmää voidaan kokeilla, ja toisaalta tuli tutkia 

ratkaisun toimimista ja sen mahdollista liittymistä osaksi nykyistä tutkimusta. 

 

Tutkimusmenetelmässä pyritään tutkimaan tuotosta todellisissa olosuhteissa, jotta saataisiin 

varmuus siitä, että tuotos (artifakti) voidaan tutkia ja selvittää sen käytöstä mahdollisesti 

syntyviä haasteita ja ongelmia. Tietotekniset artifaktit on laajasti määritetty rakenteiksi 

(kirjastot tai symbolit), malleiksi (abstraktio tai esitys), metodeiksi (algoritmi tai käytäntö) tai 

ilmentymiksi, kuten toteutetut prototyyppijärjestelmät. (Hevner, 2004, s.77) Tutkimuksen 

näkökulmasta pelillistämisen teemassa pysyttäessä tuli kehittää peli, jota tutkittiin 

suunnittelutieteellisin menetelmin. Hevnerin (2004, s.77) mukaan menetelmässä luodaan 

uusia toimintatapoja, käytäntöjä, teknistä kykyä ja tuotteita, joita voidaan tuottaa ja 

analysoida. Hänen mukaansa laaditun artifaktin tulee ratkaista joku todellinen ja tärkeä 

organisatorinen ongelma. Artifaktin täytyy olla jollain tapaa uutta ja ainutkertaista, ja sen 

täytyy olla innovatiivista, ratkaisten joko tuntemattoman tai tunnetun ongelman uudella 

tavalla. (Hevner, 2004, s.81) Tutkimusmenetelmää on avattu kuvassa 7.  
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Kuva 7 Tietojärjestelmien suunnittelututkimuksen metodi, mukaillen Dresch et al., 2015, s.119 

 

Menetelmä alkaa ongelman tunnistamisella. Ongelman täytyy olla olemassa, ja tästä 

lähdetään hahmottamaan ongelmaa tarkemmin ja perehtymään siihen liittyvään tutkimukseen. 

Näiden avulla määritetään mahdollisia ratkaisuehdotuksia, jotka ovat joitain aiemmin 

artifakteiksi tunnistettuja asioita. Ratkaisuehdotuksista valitaan yksi tai useampia, ja näiden 

perusteella suunnitellaan artifakti. Tämän jälkeen kehitetään arvioitava ratkaisuehdotus, ja 

arvioiden perusteella saadaan tutkimuksen tulokset, joista tehdään johtopäätökset. 

Menetelmään kuuluu se, että tuloksen tulee olla yleistettävissä. Lopuksi tuloksista viestitään. 

On huomioitava, että menetelmässä on takaisinkytkentöjä, eli aiempiin vaiheisiin voidaan 

joutua palaamaan, mikäli eri vaiheissa olevat kriteerit eivät täyty. Menetelmä on luonteeltaan 

iteratiivinen, joita kuvaavat kuvassa 7 esitetyt katkoviivat.  

 

3.2 Tutkimusmenetelmän vaiheet ja soveltaminen  

 

Suunnittelututkimuksen alussa tutkija muodostaa käsityksen ongelmasta, jonka hän yrittää 

ratkaista, sekä syiltään että sisällöltään. Ongelman hahmottamiseksi tutkijan tulee katsoa 

laajempaa näkökulmaa, jonka osana on systemaattinen ajattelumalli. Tämä tapahtuu 
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esimerkiksi tutkimalla ongelman syy-seuraussuhteita sekä riippuvuuksia, jotka mahdollisesti 

vaikuttavat suoraan tai välillisesti ongelmaan joko vahvistaen tai heikentäen sitä. (Dresch et 

al., 2015, s.120) 

  

Tavoitteena on tunnistaa ne seikat, joilla on suurin vaikutus systeemiin annettuna ajanhetkenä. 

Dreschin et al. (2015) mukaan ongelman näkyviin tuominen auttaa yksinkertaistamaan ja 

ymmärtämään ongelmaa paremmin. Menetelmän seuraavassa vaiheessa tutkitaan olemassa 

olevia ratkaisuvaihtoehtoja, joita voi löytyä esimerkiksi kirjallisuudesta. (Dresch et al., 2015, 

s.120) Tässä työssä tehtiin kirjallisuuskatsaus, jonka avulla selvitettiin, mitä aiheesta jo 

tiedetään. Tämän tiedon avulla saatiin vaatimuksia tehtävälle artifaktille. Artifaktin 

määrittelyvaiheessa artifaktin ominaisuudet tunnistetaan ja määritetään. Artifaktin 

suunnitteluvaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan ratkaisuehdotus, jota testataan empiirisesti.  

 

Empiirisen aineiston, eli artifaktin testauksen ja kyselyjen perusteella saadaan koottua 

tutkimustuloksia, joita voidaan arvioida. Menetelmän päätteeksi kuvataan keskeiset 

johtopäätökset tutkimuksesta. Tutkimus etenee tutkimuskysymyksistä ja ongelman 

määrittelystä ongelman ymmärtämisen kautta kirjallisuustutkimukseen, siitä artifaktin 

ominaisuuksiin ja sitä kautta kohti artifaktin suunnittelua ja toteutusta. Tässä työssä 

suunnittelututkimus toteutettiin todellisessa projektiympäristössä, jossa kyselytutkimuksilla ja 

strukturoiduilla haastatteluilla selvitettiin käyttäjien (johdon ja tiedon tuottajien) näkemys 

artifaktin toimivuudesta. Lopuksi tutkimuksen tulokset arvioitiin ja jalostettiin tutkimuksen 

johtopäätöksiksi ja päädyttiin taulukossa 7 esitettyyn metodiin.  
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Taulukko 7 Tietojärjestelmien suunnittelututkimusmetodin (Dresch et al., 2015, s.119) soveltaminen 

Tieteellinen 
lähestymistapa 

Tutkimuksellinen tavoite  Tutkimustehtävät  

 Ongelman tunnistus Ongelman määrittely, tavoitteet ja rajaus 
Ongelman hahmotus  Ongelman ymmärtäminen ja vaatimusten 

määrittely  
Liittyvän tiedon kartoitus Kirjallisuustutkimus ja aiemman tiedon 

kartoittaminen  
Abduktiivinen analyysi  Artifaktin tunnistaminen, 

konfigurointi ja ongelman 
luokittelu 

Pelin määrittely, jossa ehdotuksen 
ominaisuudet tunnistetaan ja luokitellaan 

Deduktiivinen analyysi Ehdotus artifaktista, joka ratkaisee 
ongelman. 
Valitun artifaktin suunnittelu Pelin suunnittelu ja toteutus  
Artifaktin evaluaatio Pelin käynnistäminen ja pelin arviointi  

 Oppimisen selkeytys Työn tulokset ja niiden arviointi 
Johtopäätökset Johtopäätökset ja tutkimuksen rajaukset 

Induktiivinen analyysi Luokittelu ja liittäminen osaksi 
aiempaa tutkimusta 

 Tuloksien viestintä Yhteenveto  

  

Tutkimuksen alkuvaiheessa ennen artifaktin rakentamista suoritettiin kyselytutkimus, joissa 

kohderyhminä olivat hankkeen johto, tilannekeskuksen henkilöt ja hankkeen kohteista 

vastaavat henkilöt. Tutkimus suoritettiin Likert-tyyppisellä vaihtoehtokyselyllä (Rinker 

2014). Tutkimuksen lopussa, artifaktin testaamisen jälkeen, järjestettiin strukturoidut 

haastattelut, jotka tehtiin sekä sähköisessä alustassa että henkilöitä haastattelemalla 

kasvokkain. Haastateltavaksi valikoitui hankkeen johdosta viisi henkilöä sekä kaksi 

käyttöönoton tukihenkilöä tiedon tuottajiksi. Johdon tutkimuksen kohderyhmäksi 

valikoituivat ne henkilöt, jotka tekevät vaikutuksiltaan keskeiset päätökset. Tiedon tuottajiksi 

täytyi valita ne henkilöt, joilla on keskeinen ymmärrys aihepiiristä.  

 

3.3 Ongelman määrittely tiedon tuottamisen ja päätöksenteon kannalta  

 

Ongelmat määriteltiin siten, että eri osa-alueista muodostettiin käsitekartta, joista vaikutukset 

arvioitiin. Ongelmia tunnistettiin kaksi. Ensimmäinen ongelma liittyy tilannetiedon 

tuottamiseen ja sen laadulliseen tarkasteluun. Kun tieto on tuotettu, visualisoitu näkymä 

paljastaa virheet ja aiheuttaa takaisinkytkennän, eli palaamisen aiempaan vaiheeseen. Tämä 

hidastaa päätöksentekoa ja nostaa sen riskejä, koska väärän oletuksen pohjalta tehdään 
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mahdollisesti väärä päätös. Toinen ongelma liittyy itse päätöksenteon prosessiin. Kun 

tilannetieto tuotetaan, on päätöksenteon hitaudella vaikutusta, joka pienentää 

toimeenpanomahdollisuuksia ja johtaa päätöksenteon reaktiivisuuteen. Molemmat ongelmat 

tuottavat siten saman lopputuloksen – päätöksenteosta tulee reaktiivista. Ongelmia vasten 

tehdyt tutkimuskysymykset on esitetty kuvassa 8.  

 

 
Kuva 8 Ongelman määrittelyn ja tutkimuskysymysten yhteys 

 

Tutkimuskysymykseen yksi liittyvänä oletuksena on, että motivaatio ja osallistaminen 

vaikuttavat päätöksentekoon siten, että ne vaikuttavat tiedon laatuun ja sitä kautta hidastavat 

päätöksentekoa. Motivaatioon taas vaikuttavat datan hankinnan taakka, pelillistäminen ja 

osallistaminen. Tutkimuskysymykseen kaksi liittyvissä kysymyksissä haluttiin tietää, onko 

pelillistämisellä vaikutusta tilannekuvaan, sen ymmärtämiseen, ennusteeseen sekä 

päätöksentekoon. Tutkimuksen keskeisimmät ajatukset on koottu kuvaan 9. Kuvassa näkyvät 

pääteemojen kytkeytyminen toisiinsa nuolilla ja katkoviivoilla sekä tutkimuksen teemat 

laatikkoina. Katkoviivalla olevat laatikot kuvaavat mahdollisia harhoja tai vääristymiä, jotka 

johtuvat organisaatiosta itsestään, mutta eivät suoranaisesti kuulu tutkimuksen piiriin.  
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Kuva 9 Tutkimuksen keskeiset arviot eri teemojen vaikutuksista 

 

Kuvan 9 mukaan tutkimukseen liittyy siten kaksi teemaa – datan tuottamisen motivaation ja 

osallistamisen tutkimuskysymykset sekä johtamisen ja päätöksenteon tutkimuskysymykset. 

Kuvan 9 ylempi osa tuottaa tietoa päätöksentekoa varten, ja siinä motivaatio ja osallistaminen 

ovat päätöksenteon kannalta olennaisia. Kuvan 9 alemmassa osassa esitetään Endsleyn (1995) 

tilannekuvamallia vasten mallin toinen osa, jossa arvioidaan päätöksentekoa. Näin ollen 

haastateltavia ryhmiäkin muodostui kaksi – pelin tiedon tuottajat ja johto, joka käyttää 

tuotettua tietoa päätöksiinsä.  

 

Kuvassa 9 katkoviivalla ylimpänä esitetty organisaation asenne tutkittiin erillisellä 

kyselytutkimuksella, jossa mahdollinen organisaation asenteesta johtuva harha saatiin 

tunnistettua tutkimuksen rajoitteeksi. Järjestelmän nykytilan kartoitusta, motivointia, 

osallistamista ja datan tuottamistaakkaa tutkittiin sekä johtamisen ja tilannekeskuksen että 

kohteiden (vastuuhenkilöt, jotka vastaavat joko metroasemien, ratalinjan tai sivu-urakoiden 

rakentamisesta) kannalta laajalla kyselytutkimuksella.  

 

Tällä tavalla pyrittiin yhdistämään tiedon tuottaminen ja päätöksenteon prosessit. 

Pelillistämisen vaikutuksia tutkittiin molempien prosessien kannalta. Seuraavissa kappaleissa 
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tutkitaan, miten tapaustutkimuksen nykyinen järjestelmä toimii, jotta löydetään ne kohdat, 

joihin tutkimus kohdistuu ja se, mitä osaa lähdetään kehittämään.  

 

3.4 Johtamisen malli tapaustutkimuksessa 

 

Johtamisen mallia käsiteltäessä on syytä avata itse projektin toteutusmallia. Projekti on jaettu 

seitsemään hallinnolliseen kokonaisuuteen, joita voidaan sanoa projektin pääositukseksi.  

Projektin tarkka sisältö eri projektinhallinnan osa-alueista, kuten laajuudesta, aikataulusta ja 

kustannuksista, on kerrottu Länsimetron hankesuunnitelmassa. (Espoo, 2018) Projektia johtaa 

kokonaisuutena Länsimetron rakennuttajakonsultti yhdessä tilaajan kanssa. Hankkeen eri 

toiminnot on jaettu päävastuualueittain suunnitteluun, hankintaan, rakentamiseen ja 

käyttöönottoon. Vastuut on edelleen jaettu eri osakohteisiin, joita ovat metroasemat Finnoo, 

Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti (asemat 1 - 5), metrovarikko Sammalvuoressa, 

ratalinja ja sivu-urakat omana kokonaisuutenaan.  

 

Toteutus on jaettu edellä mainittuihin alueellisiin toteutuskokonaisuuksiin. Tämä jako johtuu 

käytössä olevasta projektinjohtourakkamallista, jossa yksittäisen aseman rakentaminen ja 

projektinjohtovastuu on sopimuksella siirretty yhdelle projektinjohtourakoitsijalle. 

Projektinjohtourakoitsijan tehtäviin kuuluvat projektinjohtourakoitsijan tehtäväluettelon 

tehtävät ja sopimuksissa erikseen kirjatut toimituskokonaisuudet (Rakennustieto, RT 10-

10907, Projektinjohtourakan tehtäväluettelo). Kullekin projektin osalle on valittu 

projektinjohtourakoitsija, ja metron eri järjestelmien toteuttamista varten on hankittu sivu- ja 

erillisurakoita, joiden vastuulla on muun muassa paloturvallisuuteen, turva- ja 

kiinteistöautomaatioon, tietoliikenneyhteyksiin ja radan turvalaitteisin sekä ratatekniikkaan 

liittyvien hankeosien rakentaminen. Projektin organisointi on esitetty kuvassa 10.  
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Kuva 10 Tapaustutkimuksen projektin organisointi (Mukaillen Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti hankkeen 

hankesuunnitelmaa) 

 

Työmaalla tapahtuva töiden projektinjohtovastuu on projektinjohtourakoitsijoilla. Tavoitteena 

on, että sivu- ja erillisurakoita ohjataan projektinjohtourakoitsijan kautta. 

Projektinjohtourakoitsijan toimintaa valvoo ja ohjaa tilaajan nimittämä rakennuttajapäällikkö 

yhdessä kyseisen kohteen kohdepäällikön ja työlajikohtaisen valvonnan kanssa. Kohteesta 

voidaan käyttää nimitystä osaprojekti, sillä hanke on suuri kokonaisuus, joka on jaettu 

pienempiin osaprojekteihin. 

 

Tilannekeskuksen rooli liittyy projektin kokonaisohjaukseen. Kaikki projektiin osallistuvat 

raportoivat tilannekeskukseen tilannetiedon ennalta määritettyjen mittareiden ja tiedon avulla 

ennalta määritetyssä aikataulussa. Tieto kulkee eri prosesseista ylöspäin, jossa tieto yhdistetään. 

Yhdistetystä tiedosta tehdään projektin kokonaisuutta edistäviä päätöksiä, ja toisaalta 

tunnistetaan ennalta tulevia haasteita. Päätöksenteko kulkee siten ylhäältä alaspäin.  

Tiedon kulku ja päätöksenteko on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 11 Tilannetiedon virta ja päätöksenteko (Länsimetro Oy, tilannekuvanmalli kalvot) 

 

Kuvaajassa huipulla on johto (kuvassa J), joka tekee päätökset projektin kokonaisuuden 

näkökulmasta. Seuraavassa portaassa on osaprojektien johto (kuvassa OP), joka tekee 

päätöksiä itsenäisesti omien osaprojektiensa näkökulmasta ja valtuuksiensa rajoissa. 

Kolmannessa portaassa on erilaiset toiminnot (kuvassa T1 - T4), kuten esimerkiksi 

suunnittelu, hankinta, rakentaminen tai käyttöönotto, jossa tehdään näiden toimintojen 

kannalta päätöksiä.   Päätöksentekoa on hajautettu siten eri tasoille, mutta kokonaisuutta 

hallitaan keskitetysti. Päätöksenteko on siten sekä keskitettyä, että hajautettua.   

 

Tilannekuvaan on sisällytetty PMBOK (PMBOK 2013) -projektin prosesseista aikataulu, 

kustannukset sekä laatu ja riskit, ja vielä erillisenä pääprosesseista on tuotu esille yhteistyö ja 

työturvallisuus. Tilannekuvan piiriin kuuluvat projektinhallinnan prosessit on esitetty alla 

olevan kuvan 12 mukaisesti.   
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Kuva 12 Tilannekuvan prosessit (Länsimetro Oy, tilannekuvanmalli kalvot) 

 

Tilannekeskuksessa työskentelevät henkilöt koostavat ja jalostavat tiedon tarvittavaan 

muotoon ja laativat projektin johdon käyttöön tiedon visualisoinnit. Visualisoinneista ajetaan 

erilaista analytiikkaa ja pidetään kerran kahdessa viikossa tilannekeskuskokous, jossa kunkin 

projektin osan tilanne käsitellään. Tilannekeskuskokouksessa kullakin osaprojektin 

vastuullisella on mahdollisuus kertoa tilanteesta. Tilannetiedon kertomisen yhteydessä johto 

ja muut osapuolet voivat tarkentaa kysymyksin tietoon liittyvät seikat, ja samalla 

tilannekeskuksen henkilöt kirjaavat ylös tehtävälokiin vaadittavat tehtävät, jotka 

projektinjohto priorisoi hankkeen kokonaistilanteen kannalta suurimman vaikutuksen 

mukaisesti.  

 

Päätöksenteon suunnitteluun ei ole olemassa vakiintunutta mallia. Tilannekeskuskokouksessa 

ainoastaan kerätään päätöksiä tarvitsevat aiheet, jotka sitten jaetaan eri osapuolille 

päätöksentekoa varten. Mikäli tilannetieto ja intuitio ovat ristiriidassa, aiheuttaa se 

selvitystarpeen ja sitä kautta tiedon tarkemman tutkimisen. Aina ei kuitenkaan voida 

varmuudella sanoa, pitääkö esitetty tieto sittenkään paikkaansa, vaan tieto voi olla esimerkiksi 

vanhentunutta tai ristiriidassa keskenään. Kaikkein kompleksisimpia ja nopeaa reagointikykyä 

vaativia päätöksiä varten on projektiin perustettu erilliset työryhmät eli klinikat. Klinikalle 

tuodaan nopeasti ratkaistavia ongelmia. Sekä klinikka että muu päätöksenteko tarvitsevat 

Tilannekuva

Aikataulu

Kustannukset

Laatu

Työturvallisuus

Yhteistyö

Riskit
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kuitenkin molemmat oikeaa tietoa. Tiedon laadullisiin tarpeisiin liittyykin tutkimukseni 

keskeinen osa ja työn tilaajan tarve – onko olemassa joku keino lisätä tiedon luotettavuutta?  

 

3.5 Projektin tilannekeskuksen tekninen malli  

 

Tilannekeskukseen muodostetaan tilannekuva projektin tilannetiedoista. Tiedostot koostetaan 

useaan taulukkoon, joista hankkeen johtamisen kannalta tarvittavat tiedot haetaan hankkeen 

tilannetauluille. Tiedon käsittely noudattaa Schuttin ja O’Neilin data-analytiikkaprosessia 

(Schutt ja O’Neil, 2013, s.41), joka on esitetty kuvassa 13.  

 
Kuva 13 Data analytiikkaprosessi (mukaillen Schutt ja O'Neil, 2013, s.41) 

 

Data kerätään projektissa eri lähteistä erilliseen datavarastoon, josta tieto ajetaan koontina 

analyysejä varten. Itse huoneen arkkitehtuuri datan suhteen noudattaa löyhästi Data 

Warehousen (Golfarelli ja Stefano 2009) yhden kerroksen arkkitehtuuria, joka on esitetty 

kvassa 14. Eroja tulee siinä, että middleware- tai datavarastot eivät ole joko yhtenäisiä tai 

OLAP (Online analytical processing) ei ole käytettävissä kaikissa prosesseissa, joista data 

hankitaan. Se on käytössä kustannuksia ja aikataulun suorituskykytietoja kerättäessä. 

Middlewarena eli rajapintana toimivana ohjelmistokomponenttina voidaan pitää sekä 

selainpohjaista alustaa että Excel-taulukoita, joihin tieto kerätään.  
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Kuva 14 Datan arkkitehtuuri (mukaillen Golfarelli ja Stefano, 2009, s.28) 

 

Tilannetiedon datan käsittely Länsimetrossa eroaa Schuttin ja O’Neilin data-

analytiikkaprosessista siten, että koneoppimista, algoritmeja ja statistista mallinnusta ei 

hyödynnetä, vaan analyysit tehdään tarpeen perusteella tilannekeskuksessa olevien ihmisten 

toimesta. Tilannehuoneessa on kuitenkin pyritty standardoimaan eri tietoja, joita voidaan 

käyttää projektin etenemisen mittareina, tai ne ovat muuten tärkeitä tilannekuvan 

kokonaisuuden ja eheyden varmistamiseksi. Seuraavissa kappaleissa kuvataan, mitä eri 

vaiheissa tapahtuu ja millaisia tuotoksia sekä asioita tehdään aina seuraavaa vaihetta varten.  

 

3.6 Tiedon kerääminen projektin tilannekeskuksessa 

 

Tieto kerätään tilannekeskukseen pääosin selainpohjaisella työkalulla, Excel-taulukoilla, 

aikatauluohjelman tiedostomuotona tai ajamalla koontiajoja eri järjestelmistä yhteen 

isompaan Excel-taulukkoon. Tiedon keräämistä varten kaikkiin urakkasopimuksiin on 

kirjoitettu ehdot tiedon toimittamista varten. Tätä varten on laadittu valmiit pohjat, kuten 
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esimerkiksi Excel-taulukot tai muut vastaavat tiedonvaihdon työkalut tiedon toimittamista 

varten. Tietojen keräykselle on määritetty toimitusosoitteet ja toimitusajankohdat sekä tapa 

tarkistaa tieto sen alkulähteillä. Toimitusosoitteella tarkoitetaan sijaintia dokumenttien 

hallintajärjestelmässä tai esimerkiksi sähköpostia, johon tieto toimitetaan. 

Toimitusajankohdalla tarkoitetaan kellonaikaa ja ajankohdalla esimerkiksi viikonpäivää, 

jolloin tieto tarvitaan. Tiedon tarkistusta varten tarvitaan roolit tiedon omistamista ja 

tarkistamista varten. Tarkistamisen suorittaa se henkilö, jonka asiantuntemukseen tieto kuuluu 

ja tiedon omistaa se, jolla on helpoin pääsy tietoon käsiksi.  

 

Urakoitsijan tiedonkeräämisen tapaa ei ole rajoitettu. Riskeihin, yhteistyöhön ja laatuun on 

määritetty tilaajan toimesta omat sähköiset alustansa, josta tilaajan palveluksessa oleva 

tilannekeskusinsinööri ajaa koontiajon kahden viikon välein. Lisäksi osaan tiedosta on 

määritetty keräyspiste verkkolevyltä, jonne tieto tallennetaan. Eri tietojen tallennusmuodot ja 

keräystavat on esitetty taulukossa 8.  

 

Taulukko 8 Tiedon keräystavat tilannekeskuksessa 

 

Aikataulu – 
kokonaisuus 

Aikataulu – 
suoritemäärät 

Kustannukset Riskit, Yhteistyö, 
Työturvallisuus, 
Laatu  

Tilannekuva 

M
uo

to
 

Aikatauluohjelm
an tiedosto ja 
pdf 

Excel-taulukot Excel-taulukot Koontiajo 
alustoista  

Excel-taulukot 

K
er

äy
st

ap
a Dokumenttien-

hallintajärjestel
mä 

Selainpohjainen 
datan keräys ja 
analyysityökalu 

Selainpohjainen 
datan keräys ja 
analyysityökalu 

Verkkolevy  Verkkolevy 

F
re

k
ve

n
ss

i 1 krt / kk 1 krt / vk  1 krt / kk  

L
aa

du
nv

ar
m

is
tu

s Työmaakokous 
ja 
silmämääräinen 
tarkastelu  

Valvojan 
läpikäynti  

Tilannekeskuskokous  
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Usean eri järjestelmän koontiajoihin liittyy paljon työtä, jotta tieto saadaan yhtenäisessä 

muodossa. Lisäksi työtä liittyy toimitustaajuuteen, koska kyseinen työ toistetaan kahden 

viikon välein. Mikäli tietoa ei ole syystä tai toisesta saatavilla, aiheuttaa se lisätyötä ja 

selvitystarpeen. Tiedon muodosta toiseen muuttaminen tulee tehdä ennen tiedon puhdistusta.  

 

3.7 Tilannetiedon puhdistus projektin tilannekeskuksessa 

 

Kun tieto on saatu eri muodoissa, alkaa tiedon puhdistusvaihe. Tässä kohtaa prosessia tietoa 

siirretään eri paikoista yhteen koontipaikkaan. Tietoa tarkastetaan ja puuttuvat tiedot joko 

kysytään tiedon tuottajilta tai mallinnetaan. Joissakin tapauksissa joudutaan ilmoittamaan, 

ettei tietoa ole saatavilla ja että näiltä osin ei voida tilannetietoa luotettavasti tuottaa.  

 

Tiedon puhdistamiseen liittyy ihmisen toiminta, ja siitä seuraa ihmisestä riippuen paljon 

vaihtelua. Tämä lisää tiedon puhdistamiseen tarvittavaa aikaa ja kasvattaa virheiden 

mahdollisuutta sekä pienentää näin ollen tiedon laatua. Osa tiedon puhdistamisesta tapahtuu 

tiedon lähteillä; esimerkiksi urakoitsijan tuottamaa aikataulun suoritemäärätietoa käsitellään 

sähköisessä alustassa. Alustassa laadullinen tarkastus tapahtuu verifioinnin yhteydessä – 

alusta ei hyväksy tiedon virheellistä metatietoa vaan ilmoittaa, ettei tieto ole riittävän hyvää, 

että siitä voisi muodostaa visualisointeja. Muissa tilannetiedoissa käytetään sähköisiä alustoja, 

joissa on laadullisia toimintoja itsessään. Tiedon sisällöllinen tarkastus on pyritty tekemään 

mahdollisimman lähellä tiedon tuottajaa – tiedon omistajan joutuessa yleensä avaamaan 

tiedon sisältöä enemmän erilaisissa tilannekeskuspalavereissa.  

 

3.8 Tilannetiedon visualisointi projektin tilannekeskuksessa 

 

Visualisoinneissa data haetaan datavarastosta ja tilannekeskuksen näytöille ajetaan tiedon 

visualisoinnit ja sanallinen selvitys tilannekuvasta. Visualisointia varten näytöt hakevat datan 

automaattisesti, mutta pientä päivitystyötä tarvitaan jatkuvasti. Visualisoinnissa käytetään 

kahta kokonaisuutta. Toinen näistä on Microsoft Power Point -ohjelma, johon on ladattu Data 

Point (Data Point, 2021) -lisäosa. Järjestelmässä kaikki kerätyt tiedot kootaan yhteen 

varastoon, josta Data Point lukee PowerPointiin tarvittavat attribuutit. Toinen osakokonaisuus 
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on selainpohjainen järjestelmä, johon toimitetaan projektin suoritemäärätieto. Kaikki 

visualisointi tapahtuu yhden tietovaraston kautta, sillä eri osien päivitystarve on pyritty 

keskittämään ja siten välttämään saman tiedon tallentamista useaan paikkaan. Alustassa on 

käytetty seuraavia visualisointeja:  

 

 Edistymän eri kuvaajat aikasarjoina  

 Kustannuksien edistymä aikasarjoina 

 Liikennevalot kuvaavat prosessissa olevaa poikkeamaa suunnitellusta, punaisen 

tarkoittaessa suunnitelmasta merkittävää, ei enää korjattavaa poikkeamaa, keltainen 

poikkeaman todennäköistä syntymistä ja vihreän tarkoittaessa prosessin pysymistä 

tavoitteissaan.  

 Palkki- ja pylväsdiagrammit kuvaavat yhteenvetoa samasta aiheesta, esimerkiksi 

betonituotannon jaksottaista suunniteltua ja toteumaa tai budjetin ja toteutuneiden 

kustannusten suhdetta 

 Listat ja luettelot, joita käytetään kertomaan jäljellä olevat työt tai tavoitteet luettelon 

omaisesti. Esimerkiksi tehdyt testit on luetteloitu järjestelmittäin.  

 

Alustassa on pyritty luomaan standardoitu yleisilme, eli samat värit ja muodot tarkoittavat 

samaa asiaa. Kaikkea tätä yleisilmeen kuvaamaa standardoitua tietoa tarvitaan 

päätöksentekoon, josta kerrotaan seuraavassa.  

 

3.9 Tilannetiedon käyttäminen projektin johtamiseen  

 

Visualisointien ja analytiikan perusteella tehdään tilanteesta johtopäätöksiä ja siitä korjaavia 

toimenpiteitä tilanteen muuttamiseksi projektin tavoitteita palvelevaan suuntaan. Projektin 

tilannetta seurataan mittareiden avulla. Seurantajakson päätteeksi tutkitaan, päästiinkö 

asetettuihin tavoitteisiin. Tilannetiedon johtaminen tapahtuu kahdella tasolla; ensimmäisellä 

tasolla jokaisessa kohteessa tai toiminnossa olevaa tietoa käsitellään ja pyritään ennakoimaan 

ongelmia ja tekemään korjaavia toimenpiteitä. Toisella tasolla eli ylimmässä johdossa tietoa 

arvioidaan ja pyritään muodostamaan tilannekuva sen pohjalta. Näin samasta tiedosta saavat 

sekä yksittäinen projektin osakokonaisuus että koko projektin johto tilannekuvansa 

muodostettua. Johtamisessa on pyritty myös löytämään eri teemoja, jotka on standardoitu 
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siten, että joka toinen viikko keskiössä ovat aikataulu ja kustannukset ja joka toinen viikko 

puolestaan muut projektin prosessit. On myös mahdollista, että joskus tilannetiedon 

perusteella tehdään päätös erillisistä teemoista, joita halutaan korostaa. Tilannejohtamisen 

teoreettinen viitekehys perustuu Endsleyn (1995) tutkimukseen. Endsleyn mallissa 

tilannetiedon pohjalta tehdään päätöksiä, joiden tehokkuutta mitataan järjestelmästä saadun 

datan avulla. Tapaustutkimuksen projektissa on sovellettu tätä mallia. Tapaustutkimuksen 

esittelystä päästään suunnittelemaan peliä, jota kehitetään tässä kappaleessa mainittua 

selainpohjaista tiedonkeruu- ja analytiikkajärjestelmää vasten.  

 

3.10 Artifaktin suunnittelu 

 

Projektissa on käytettävissä selainpohjainen järjestelmä, jonka avulla kerätään projektin 

seuranta- ja kustannustiedot pilvipalveluun, ja sitä kautta kukin projektiin osallistuja voi 

seurata niitä. Suunnittelun lähtökohtana oli, että selainpohjaiseen järjestelmään tehdään 

tarpeelliset muutokset pelillistämistä varten. Tätä varten tuli ensin määrittää pelin kulku ja 

keskeiset pelille kohdistetut vaatimukset sekä suunnitella eri käyttöliittymätoiminnot, kuten 

käyttäjien syöttämien tietojen tallentaminen. Projektista tehtiin erillinen suunnitelma, jossa 

pelialustan muutokset oli jaettu vaiheisiin, jotka on esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 9 Pelin vaatimukset ja projektin suunnitelma 

# 1.Vaatimuksien 
asettaminen 

2. Käyttöliittymä 3.Taustalla 
olevaan 
järjestelmään 
ja 
tietokantaan 
tulevat 
muutokset 

4.Pelillistämisen 
sisäinen testi  

5.Ulkoinen 
testaus  

K
es

k
ei

se
t 

te
ht

äv
ät

 

Vaatimusten 
määrittäminen ja 
läpikäynti (mm. 
pelimekaaniset 
elementit ja 
tietojen syöttö) 

Käyttöliittymän 
suunnittelu (mm. 
rautalankamallit ja 
heuristiset arviot)  

Olemassa 
olevien 
tietokantaan 
tarvittavien 
muutosten 
suunnittelu ja 
tekeminen  

Ohjelman 
testaaminen 
tiimin sisäisesti  

Ohjelman 
pienimuotoinen 
testaus pienellä 
testiryhmällä.  

T
u

lo
k

se
t Vaatimukset 

määritetty  
Käyttöliittymäsuunnitelma 
valmis  

Muutokset 
tehty  

Ohjelman suuret 
laatupuutteet 
korjattu 

Ohjelman 
pienet 
laatupuutteet 
korjattu  

 

Aiemman kirjallisuustutkimuksen perusteella määritettiin artifaktille eli pelille vaatimukset, 

jotka käytiin läpi sovelluskehitystiimin kanssa. Artifaktin luominen oli jaettu projektina 

viiteen vaiheeseen, joista ensimmäinen oli vaatimusten määrittely pelin eri osille, toinen vaihe 

käyttöliittymän ja merkkien sekä pisteiden suunnittelu, kolmas vaihe varsinaisten muutosten 

tekeminen ja koodaus järjestelmään, ja neljäs sekä viides vaihe olivat varsinaista 

ohjelmistotestausta pelin vaatimustenmukaisuuden toteamiseksi.  

 

Suunnittelun tavoitteeksi asetettiin, että ohjelmaan tulee pelillistettyjä ominaisuuksia, joita 

voivat hyödyntää sekä käyttäjät että johto. Pelillistämisen kannalta johtoa kiinnostaa tieto 

hankkeen nykytilasta kokonaisuudessaan, ja yksilön kannalta heidän omaa työtään ja 

vastuualuettaan koskeva tieto ja vertailu muihin. Käyttäjiksi valikoituivat tapaustutkimuksen 

käyttöönotosta vastaavat henkilöt. Heillä on testin kokonaiskulusta paras tieto, mutta ei 

välttämättä ajantasaisinta tietoa yksittäisen testin kulusta, koska he eivät osallistu itse testiin 

työmaalla. Alustassa ei ollut valmiina peliä palvelevia ominaisuuksia tiedon syöttämistä 

varten, joten alustan käytettävyyttä oli parannettava. Tietojen syöttöön haluttiin pelimäisiä 

ominaisuuksia, jotta käyttäjä saisi heti pelillistämisen hyödyt käyttöönsä. Käyttäjä haluttiin 

palkita, ja toisaalta käyttäjälle annettiin mahdollisuus edetä pelin seuraavalle tasolle ja ansaita 
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merkkejä. Tällä pyrittiin nostamaan sisäistä motivaatiota. Käyttäjien kannalta arvioitiin 

tärkeäksi myös se, että omaa etenemistään voi verrata toisiin ja luoda näin positiivisen 

kilpailuasetelman. Tällä pyrittiin nostamaan ulkoista motivaatiota ja osallistamista. 

Lopulliseen suunnitelmaan valittiin pistelaskuri, merkit, tasot, osallistamissyklit ja tulostaulut.  

 

3.11 Ominaisuuksien valinta 

 

Käyttöliittymän suunnitelmaa varten laadittiin rautalankamallit, joita arvioitiin käytettävyyden 

ja pelillistämisen kannalta (Liite 1, Kuva 20 Prototyypin käyttöliittymäsuunnitelma). 

Rautalankamalleilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ensin staattista prototyyppiä, josta eri 

käyttöliittymän elementit ovat selkeästi tunnistettavissa. Kun peruselementit oli hyväksytty, 

tehtiin toimiva prototyyppi, eli vastaavat toiminnot kuin oikeassa sovelluksessa tulee 

olemaan. Käytettävyys tutkittiin heuristisella menetelmällä (Delice ja Güngör, 2009, s.3) 

kahteen otteeseen rautalankamallin kehitysvaiheessa. Itse tiedon keräämistä varten tuli 

suunnitella pelimekaniikka eli se, mitä osapuolten tuli suorittaa, jotta tieto saadaan alustaan. 

Pelin tavoitteena on parantaa tiedon kulkemista projektissa, ja tästä johtuen pelin säännötkin 

tuli suunnitella siten, että tiedonkulkua aidosti mitataan ja datan laatu voidaan esittää. Peliä 

tutkittiin myös päätöksenteon kannalta, ja tässä vaiheessa tunnistettiin ne päätöksenteon 

ongelmat, joihin peli mahdollisesti toisi ratkaisun. Pelissä keskitytään datan laadulliseen 

tarkasteluun ja varmistamiseen sekä ennusteeseen projektin tulevasta tilasta. Pelissä ei ole 

päätöksentekoa auttavia toimintoja, joissa päätöstä suunnitellaan, arvioidaan tai tehdään 

valinta tehtävistä. Pelin laajuus päätöksenteon kannalta on esitetty taulukossa 10, jossa pelin 

laajuus on kytketty aiemmin esiteltyyn yleiseen päätöksenteon malliin.  
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Taulukko 10 Pelin laajuus päätöksenteon osa-alueita vasten tarkasteltuna 

Päätösvaihe Päätösaskel  Pelin laajuussisältö 
Tiedon kerääminen  Datan keräys Datan lataaminen ja hankinta  

Tiedon oikeellisuuden 
varmistaminen 

Ongelman tunnistaminen 

Suunnittelu Mallin muodostus Ennuste hankkeen tulevasta tilasta 
Mallin analysointi Ennuste  

Valinta Evaluaatio Ei käsitellä  
Valinta Ei käsitellä  

Toteutus Tulosten esittely Ei käsitellä – mutta mukana 
tilannekeskuksen muissa 
toiminnoissa 

Tehtävien suunnittelu 
Tehtävien seuranta 

Oppiminen Lopputulos-linkki analyysi Ei käsitellä  
Lopputulos-linkki synteesi Ei käsitellä  

 

Pelistä jätettiin pois päätöksenteon mallista valintavaiheen tehtäviä, eli evaluaatio ja valinta. 

Toteutusvaiheesta jätettiin pois tulosten esittely, suunnittelu sekä tehtävien seuranta, ja 

oppimisvaiheesta lopputuloksien analyysit ja synteesi.  

 

Endsleyn (1995) tilannekuvamalliin pelin suunniteltiin tuovan parannusta sekä tilannekuvan 

tasoon 1, tilanteen ymmärtämiseen eli tasoon 2 ja tilanteen ennustamiseen eli tasoon 3. 

Ensin tuli parantaa tason 1 näkemystä nykytilasta näyttämällä data graafeina ja toisaalta 

merkitsemällä tiedon laatua pelimerkein. Tasossa 2 eli ymmärtämisessä uskottiin tiedon 

järjestelmäkohtaisen tulostauluiksi koostamisen parantavan tilanteen ymmärrystä. Tasoa 3 eli 

ennustetta varten pyydettiin tiedon toimittajilta ennuste tulevasta tilasta. Eri tilannekuvien 

suunnitellut ominaisuudet päätöksentekoa varten koottiin taulukkoon 11.  

 

Taulukko 11 Endsleyn tilannekuvan ja tilanneymmärryksen osioon liitettyjen pelielementtien parantamisarviot 

(mukaillen Endsley, 1995) 

 Näkemys nykytilasta 
(Taso 1) 

Ymmärrys nykytilasta 
(Taso 2) 

Ennuste tulevasta 
tilasta (Taso 3) 

Päätöksenteon vaiheet 
joihin pelillä 
suunnitellaan olevan 
positiivista vaikutusta 

Tilannetiedon 
varmistaminen  
 
Tilannetiedon laadulliset 
attribuutit 

Edistymän poikkeaminen 
ja oikea-aikaisuus  
 
 
 

Ennusteen oikea-
aikainen syöttäminen  
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Peliin tuli laatia säännöt. Alussa arvioitiin, että tietotarve ei saa olla viikkoa vanhempaa, ja 

tiedon keräyssykliksi asetettiin ensin viikko. Johdon näkökulmasta arvioitiin, että heidän tulee 

tietää tiedon laadusta seikkoja, jotka parantavat päätöksentekoa. Tämän vuoksi eri osapuolten 

tietovirtoja tulee pystyä vertaamaan ja tiedon luotettavuutta arvioimaan. Johtoa varten 

tarvittiin ominaisuus, jossa vertailtiin eri osapuolten toimituksia. Pelillistämisen yksi tarkoitus 

on tässä tutkimuksessa se, että itse pelin pelaaminen on motivoivaa, ja motivoinnin tuloksena 

itse toiminta paranee. Tiedon syöttäjälle ja tarkastajalle luotiin omat merkit, sillä tiedon 

laadun arvioitiin parantuvan tarkastamalla. Pelissä pelaajien ansaitsemat pisteet ja merkit 

määritettiin. 

 

Pisteytys ja merkit on esitetty liitteen 1 kuvassa 23. Peliin luotiin osallistamista varten 

osallistamissykli, jonka prototyyppi on esitetty liitteen 1 kuvassa 22. Vastaavasti analytiikasta 

tulisi selvitä järjestelmäkohtainen suunnitelma ja edistymä, jolla voidaan saada lisäymmärrys 

tilanteesta, koska data-alkiot kohdistuvat eri järjestelmiin eri kohteissa. liitteen 1, kuvassa 21 

on esitetty prototyyppi tietojen syöttämisestä ja liitteen 1 kuvassa 22 on esitetty ilmoitus 

syöttämisen onnistumisesta ja osallistamissyklin ilmoitus.  

 

Aiemmin tässä kappaleessa esitetty tutkimusdata, käyttäjän luomat rajaukset ja toisaalta 

olemassa olevan alustan tarjoamat mahdollisuudet johtivat valinnan tekemiseen siten, että 

peliin muodostettiin pistelaskumenetelmä, jolla pelissä voi edetä eri tasoille ja ansaita eri 

merkkejä. Pisteiden muodostumisperusteeksi suunniteltiin oikean tiedon toimittamista oikeaan 

aikaan. Pisteiden ajateltiin olevan pelaajan työntehtävien hoitoa kuvaava luku. Pisteitä pelaajat 

saavat, kun toimittavat riittävän tuoretta ja oikeaa tietoa. Pisteiden kertymällä saadaan aikaan 

kaksi vaikutusta, ensinnäkin pelaajien motivaation ajateltiin kasvavan ja toiseksi johdolle 

pisteet kertovat tiedon laadusta.  

 

Pelissä käytettiin olemassa olevan järjestelmän ominaisuuksia, jotka olivat 

sisäänkirjautuminen, dynaaminen analytiikka, eri järjestelmien kohdennus, vakiintunut 

projektin taksonomia ja nimikkeistö sekä mahdollisuus jakaa tietoa osapuolien välillä. 

Lisäominaisuuksiksi tulivat aiemmin määritellyn konseptin pohjalta seuraavat:  
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 mahdollisuus syöttää alustaan dataa. Datasta syötetään suunnitelma testattavista 

korteista, toteutuneet testaukset ja ennuste tulevista testeistä.  

 roolit, eli kuka vastaa datan syöttämisestä ja tarkastuksesta  

 tavoiteajat, eli mihin mennessä tietoa pitää syöttää, että pisteitä saadaan 

 pelin pisteiden laskenta, kuten paljonko syöttäjät ja tarkastajat saavat pisteitä  

 pisteiden perusteella määritettävä pelitilanne 

 Erilaisten merkkien ja tasojen ansainta-arvot, eli paljonko pisteitä kutakin merkkiä 

varten tulee ansaita ja miten.  

 

Pelillistäminen vastaa Folmarin määritelmää ”pelimekaanisten ominaisuuksien käyttämisestä 

ei-pelillistetyn lopputuloksen saavuttamiseksi” (Folmar 2015, s.2). Motivoinnin ajateltiin 

syntyvän sekä henkilökohtaisen palkisemisen (merkit) että vertailujen kautta (muita pelaajia 

vastaan kilpailu). Osallistaminen nousee, kun omaa suoritusta voidaan vertailla muiden 

suorituksiin.  

 

Pelimekaniikassa tapahtuvia toimia voidaan seurata erilaisin kojelautaesityksin (dashboard), 

ja tällä tavalla saatiin myös tietoa pelin kulusta ja sen toimivuudesta. Pelin kulun aikana 

pystyttiin muuttamaan peliä paremmin tarkoitusta palvelevaan malliin.  

 
3.12 Artifaktin kehitystyön kuvaus  

 

Kehitys tapahtui sovelletusti ketterällä sovelluskehitysmallilla, jonka on todettu toimivan 

ulkoistetun projektinhallinnan välineenä (Sutherland et al., 2007). Projektin alussa sovittiin 

projektin tavoitteet ja esiteltiin vaiheistus, kuinka projekti tullaan viemään läpi. Tämä 

vaiheistus on esitetty aiemmin taulukossa 9. 

 

Kutakin vaihetta kohti määritettiin eri vaiheen lopputulos ja aikataulu, jonka mukaan projektia 

ja artifaktin kehitystä vietiin eteenpäin. Eri vaiheista tehtiin ensin lyhyt suunnitelma ja töiden 

kulusta järjestettiin kontrollipalavereita. Palaverit järjestettiin harvimmillaan viikoittain ja 

tiheimmillään päivittäin. Palaverivälit olivat tiheämmät sekä alussa (prototyypin 

laadintavaihe) että lopussa (käyttö ja testaus ennen tuotantoa). Vaiheistus eteni 
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rautalankamallista kohti järjestelmän taustalla olevia tehtäviä, siitä ensimmäisiin testeihin ja 

prototyyppiin ja lopulta testaukseen todellisessa ympäristössä.  

 

Olemassa olevaan alustaan tuli siten tehdä muutoksia, joita siitä puuttui pelillistämistä varten. 

Suurimmat muutokset olivat käyttöjärjestelmän lisätiedot ja pelin sääntöjen asettaminen, sillä 

näihin ei ollut valmistauduttu alkuperäistä järjestelmää suunniteltaessa.  

 

3.13 Ominaisuuksien käyttö  

 

Ohjelman käyttöön opastettiin haastattelemalla tekijöitä kasvotusten ja viestimällä 

sähköpostitse. Ohjelman käyttökulku on kerrottu seuraavassa. Ensiksi käyttäjä kirjautuu 

järjestelmään omilla tunnuksillaan ja avaa ohjelman päävalikosta. Päävalikosta valitaan oikea 

tehtävä (käyttöönotto) ja A6-vaihe. Tässä vaiheessa valitaan vielä oma kohde, josta tiedon 

syöttäjä vastaa. Ohjelmassa tulee ilmoitus, jonka jälkeen syötetään kutakin jaksoa kohti 

tarvittavat tilannetiedot, kuten suunnitellut, ennustetut ja toteutuneet testaukset. Tämän 

jälkeen käyttäjä hyväksyy ohjelman tiedot toimitettavaksi verifioijalle, jonka roolina on 

varmistaa, että syötetyt tiedot ovat paikkansa pitäviä. Verifioija hylkää tai hyväksyy tiedon 

annetun ilmoituksen perusteella. Pelissä tiedon verifioinnista saa pisteitä. Pelin käyttökulku 

on kokonaisuudessaan esitetty kuvassa 15. 

 
Kuva 15 Pelin kulku ja edistymätiedon tarkastaminen 
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Pelin säännöt ja pistelasku etenevät seuraavasti:  

 

 Mikäli tieto on syötetty ajoissa, mutta verifiointi myöhästyy annetusta raja-arvosta, saa 

yhden pisteen.  

 Jos tieto toimitetaan ja verifioidaan ajoissa, saa pelaaja kolme pistettä.  

 

Tällä tavoin pisteitä saa, mikäli toimittaa tiedon oikeaan aikaan ja se on sisällöllisesti oikein. 

Pisteitä kerätään toimitetun tiedon perusteella. Pistelasku suoritetaan pelissä taulukon 12 

mukaisesti.  

 

Taulukko 12 Pelin pisteiden ansainta 

Tieto  Tiedon 
syöttäjä 

Tiedon tarkastaja 

Verifioitu ajoissa  3 3 
Verifioitu myöhässä 1 1 

 

Tiedon syöttämiseen on määritetty kullekin kohteelle, eli metroasemalle tai ratalinjalle, tiedon 

syöttämisestä vastaava tiedon omistaja. Merkkejä ansaitaan ja päästään seuraaville tasoille, 

mikäli pisteitä on kerätty tarpeeksi. Merkkien ansainta on esitetty taulukossa 13.  

 

Taulukko 13 Erilaisten merkkien ansainta ja raja-arvot 

Syöttämisestä saatavat merkit Raja-arvo Tason nimi 
Pronssi 1 Aloittelija 
Hopea 500 Perustaso 
Kulta 1000 Ekspertti 
Timantti 5000 Mestari 

 

Kehitysvaiheen lopputuloksena syntynyt sovellusosa on esitetty liitteessä 2. Liitteessä 2 on 

esitetty seuraavat näkymät lopullisesta pelistä. Taulukkoon 14 on koottu liitteen mukaiset 

pelin toteutunut käyttöliittymä prototyyppivaiheesta.  

 

Taulukko 14 Pelin eri näkymien kooste 

Liite Sisältö 
Liite 2 Kuva 24  Yleisnäkymä pelin ennusteen syöttämiseksi  
Liite 2 Kuva 25  Pelin tarkennettu edistymätietojen ja ennusteen syöttö 
Liite 2 Kuva 26  Pelin tulostaulu ja pisteet  
Liite 2 Kuva 27 Järjestelmäkohtainen tilannekuva projektista 
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Liitteen 2 kuvassa 19 on esitetty pelin tietojen syöttämisen yleisnäkymä. Näkymässä pelaaja 

valitsee yhden järjestelmän ja viikon, joihin hän voi syöttää tietoja. Tieto syötetään sitä 

koskevaan alueeseen järjestelmässä ja sille aikajaksolle, jota tieto koskee.  

Liitteen 2 Kuva 25 on esitetty tarkemmin pelaajan näkymää, kun hän syöttää edistymätietoa, 

ennustetta tai vertaamaa alkuperäiseen suunnitelmaan aikasarjana. Näkymä päivittyy 

dynaamisesti, eli graafit muuttuvat pelaajan syöttäessä tietoa.  

Liitteen 2 Kuva 26 on esitetty pelin tulostaulu. Tulostaululta ilmenevät pelaajan saamat pisteet 

ja merkit.  

Liitteen 2 Kuva 27 on esitetty järjestelmäkohtainen tilannekuva ja kooste projektin tilasta. 

Kuvan yläreunassa näkyy aikasarjana suunniteltu testausmäärä sekä jaksoittain että 

kumulatiivisesti. Kuvan vasemmassa alareunassa näkyy kooste testatuista järjestelmistä, jossa 

on esitetty sekä suunniteltu että toteutunut testimäärä ja järjestelmäkohtainen 

kokonaisvalmiusaste. Oikeassa alareunassa näkyvät yhteismäärät ja koko vaiheen 

kokonaisvalmiusaste.  

 

Pelin tilanne näkyy kaikille tauluina, ja pelin kulkua ja pelaajien pärjäämistä pelissä voivat 

siten arvioida sekä johto että pelaajat. Korkeammat pisteet voidaan yhdistää korkeampaan 

tiedon laatuun, sillä pisteitä ansaitaan sekä tarkistuksen suorittamisesta että sen oikea-

aikaisuudesta. Nämä kuvaavat tässä tapaustutkimuksessa laatua. Pelijaksoja on niin kauan, 

kunnes kaikki testit kunkin projektin osakohteen osalta on suoritettu ja peli päätetään. Pelin 

voittaa eniten pisteitä saanut pelaaja.  

 

Pelin ominaisuuksien valintakriteereinä olivat sekä kirjallisuustutkimuksen tieto että projektin 

tavoitteita palvelevat ominaisuudet. Tavoitteina oli parantaa sekä päätöksenteon eri osa-

alueita että tiedon laatua, mutta myös motivoida ja osallistaa pelaajia. Peliin laadittiin säännöt, 

joita vasten pelissä menestymistä mitattiin. Sääntöjen tarkoitus oli myös parantaa tiedon 

laatua, eli saavuttaa pelillistämisen lopullinen päämäärä. Pelissä käytettiin pisteitä, merkkejä 

ja tulostauluja sekä osallistamissyklejä motivaation ja osallistamisen synnyttämiseksi. 

Päätöksentekoa varten tehtiin koosteita ja ennusteita tilannekuvaa ja tilanteen ymmärtämistä 

varten.  
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3.14 Artifaktin tutkiminen  

 

Kehitettyä artifaktia, eli pelillistettyä seurantajärjestelmän osaa, käytettiin 

tutkimuskysymyksiin vastaamiseen. Tutkimussuunnitelman mukaisesti itse artifaktiin 

kohdistunut tutkimus suoritettiin haastattelututkimuksena. Aluksi tutkittiin järjestelmän 

nykytilannetta eli sitä, onko projektiin osallistuvilla henkilöillä taipumusta tai vääristymää 

suuntaan tai toiseen, joko pelillistämisen puolesta tai sitä vastaan. Itse tuotosta eli 

seurantajärjestelmän osaa tutkittiin käyttäen kahta käyttöönottovaiheen keskeisessä roolissa 

olevaa henkilöä tutkimuksen kohteena.  

 

Alkutilanne selvitettiin laajalla verkkosivupohjaisella kyselyllä, joka kohdistettiin hankkeen 

johdolle, tilannekeskukselle ja kohteiden johdolle. Tämä tieto vastauksineen on esitetty 

liitteessä 3, ja sen tulokset on avattu tämän työn tulososiossa. Empiiristä tutkimusta varten 

tehtävä tutkimus käynnistyi siten, että ohjelmaan annettiin käyttöoikeudet ja lyhyt perehdytys. 

Seuraavaksi peliin osallistuville henkilöille luotiin peli ja se käynnistettiin. Ohjelman käytön 

aikana pyrittiin välttämään liiallista opastamista, koska tutkimuksen neutraliteetti olisi 

uhattuna, mikäli ohjausta olisi paljon.  

 

Tutkimus kohdistettiin kahden aseman sekä metroradan (kolmen kohteen) 

käyttöönottotehtäviin, jotka puolestaan kohdistuivat tilaajan suorittamaan 

toimintakoevaiheeseen. Pelin pelaamisen aikana annettiin pienimuotoista opastusta ja 

selvitettiin joitain itse pelistä löytyneitä laatuongelmia. Pelaajille tutkimus tehtiin etäpuhelun 

muodossa ja johdolle puolestaan verkkopohjaisella kyselysovelluksella. Molemmissa 

kysyttiin avoimet kysymykset, mutta jatkokysymysmahdollisuuksia oli tarjolla ainoastaan 

pelaajille kohdistetuissa kyselyissä. Alla olevassa kuvassa 12 on esitetty artifaktin määritys, 

suunnittelu ja rakentaminen, käyttäjien haastattelut sekä se, miten tuloksiin on päästy.  
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Kuva 16 Empiirisen tutkimuksen kulku 

 

Diplomityössä on nyt esitelty tutkimusmenetelmä, tapaustutkimuksen projektin toiminta, 

tilannekeskuksen toiminta sekä tutkimusmenetelmän mukaisen pelin kehittäminen. 

Kirjallisuustutkimuksesta on löydetty sekä pelillistämisen ominaisuudet pelin kehittämiseksi, 

että vertailukelpoista tutkimusmateriaalia tuloksien vertailemiseksi. Empiirinen osuus on 

tehty kehitetystä pelistä haastattelututkimuksella, ja mahdolliset organisaation mielipiteet on 

kartoitettu kyselytutkimuksin. Tutkimuksen tuloksena tulleet prototyypit, lopulliset 

sovellukset ja empiirisen osuuden tulokset on esitetty liitteissä. Seuraavaksi päästään 

avaamaan tutkimuksen tuloksia.  
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 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

4.1 Yleistä 

 

Empiirisen osuuden tutkimuskysymyksiin lähdettiin vastaamaan ennakkoon 

kyselytutkimuksella sekä kahdella haastattelututkimuksella. Ennakkotutkimuksen tulokset 

löytyvät liitteestä 3 ja haastattelututkimuksen tulokset löytyvät liitteestä 4. Ennakkoon 

laadittuun kyselyyn vastasi 13 henkilöä. Ensimmäisessä haastattelututkimuksen kohteena oli 

pelaajat yksi ja kaksi, joista molemmat haastateltiin. Vastaukset löytyvät liitteen neljä 

taulukoista 21 - 26.  

 

Johdolle laadittuun haastattelututkimukseen vastasi viisi henkilöä. Johdon haastattelun 

tulokset löytyvät liitteen neljä taulukoista 27 - 32. Seuraavissa kappaleissa käydään 

haastattelututkimuksen tulokset läpi ensin pelaajien ja sitten johdon kannalta.  

 

Tutkimuksen tuloksena pelillistäminen itsessään koettiin ennakkoon positiivisena asiana. 

Ennakkokyselyn perusteella näyttää siltä, että pelin uskottiin olevan keino lisätä tiedon 

luotettavuutta ja parantavan motivaatiota. Tämä ilmeni sekä johdon että yksittäisen kohteen 

johdon näkemyksistä. Jos ajatellaan uskomuksia negatiivisiin vaikutuksiin, pelin ei uskottu 

ennakkoasetelmien mukaan sekoittavan asioita. Toinen pelaajista ei juurikaan saanut pelin 

myötä motivaatioonsa positiivista vaikutusta, mutta osallistaminen parani molemmilla 

pelaajilla. Johdon haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että pelillistäminen paransi hieman 

tilannekuvaa ja päätöksentekoa. Päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä vastaukset olivat 

peliin liittyen vaihtelevia; toisilla ymmärrys ja kyky ennustaa tulevaa kasvoi, kun taas toisille 

sillä ei ollut vaikutusta. 

  

Ennakkokyselyn mukaan pelillistämisen uskottiin olevan keino lisätä tiedon luotettavuutta. 

Täysin samaan mieltä olevien vastausten määrä oli 23,1 prosenttia, ja täysin eri mieltä 

vastaajista ei ollut kukaan (liite 3, taulukko 20). Tämä on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 17 Pelillistämisen vaikutus tiedon luotettavuuteen 

 

Pelin uskottiin myös suurimmilta osin lisäävän motivaatiota; jokseenkin samaa mieltä olevien 

vastaajien määrä oli 69,2 prosenttia, ja yhtään täysin erimielistä vastausta ei saatu (liite 3, 

taulukko 21). Nämä tulokset on esitetty kuvassa 14.  

 

 
Kuva 18 Pelillistämisen vaikutus motivaatioon 

 

0.00%

15.40%

30.70% 30.80%

23.10%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

En samaa enkä
eri mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Uskon että pelillistäminen voi olla keino lisätä tiedon luotettavuutta

0.00%

15.40%
7.70%

69.20%

7.70%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

En samaa enkä
eri mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Uskon että pelillistäminen lisää motivaatiota



63 

 

 

 

Haastattelun perusteella haluttiin tietää sekoittaako pelillistäminen asioita. (liite 3, taulukko 

22). Kuvan 15 mukaisesti 53,8 prosenttia vastaajista ei uskonut pelin sekoittavan asioita. 

 
Kuva 19 Pelillistämisen vaikutus asioiden sekoittamiseen 

 

Yhteenvetona haastattelusta voidaan todeta, että peli koettiin enemmän positiiviseksi kuin 

negatiiviseksi asiaksi, vaikka kriittisiäkin ääniä annettiin. Selkeää on kuitenkin se, ettei 

organisaation taholta asiaa vastusteta. Seuraavaksi esitellään pelaajille tehdyn 

haastattelututkimuksen tulokset.  

 

4.2 Pelaajille esitettyjen haastattelututkimusten tulokset 

 

Pelaajille 1 ja 2 esitettiin haastattelututkimuksessa yhteensä kuusi kysymystä, joihin vastattiin 

etäpuhelulla. Pelaajille tehdyn haastattelun perusteella kysymykseen pelin taakasta ja 

motivaatiosta (liite 4 taulukko 23) Pelaaja 1 ei kokenut motivaationsa kasvan, koska hän oli jo 

valmiiksi motivoitunut suorittamaan tehtävänsä. Pelaaja 2 taas koki pelin motivoivana pelissä 

syntyvän kilpailutilanteen vuoksi.  

 

Pelielementteihin kohdistuneessa kysymyksessä motivaatiosta ja koetusta hyödystä (liite 4, 

taulukko 24) pelaaja 1 koki, ettei hänelle ollut merkitystä pelin elementeillä, mutta hän uskoi 

edistymämittauksen kuitenkin parantavan päätöksentekoa. Pelaaja 2 taas koki, että pelissä 

tuloksena tullut edistymätieto on hyödyllistä päätöksenteon kannalta. Hän mainitsi myös 

sääntöjen itsessään olevan motivoivia ja siten lisäävän datan hyödyllisyyttä tiedon tuoreudesta 

johtuen.  
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Kysymykseen pelin osallistamisen vaikutuksista (liite 4 taulukko 25) pelaaja 1 totesi 

osallistamisen tason olevan korkea roolinsa puolesta. Pelaaja 2 ilmoitti pelin sääntöjen ja 

kilpailun vaikuttaneen motivaatioon. Pelaaja 2 totesi myös, että ”tiedon lähteitä piti patistella 

saadakseen tietoa, sillä nämä eivät käyttäneet samaa alustaa”. Samassa todettiin pelin 

pelaamisen olevan osallistamista lisäävää. Tiedon lähteiltä hän ei todennut tiedon saannin 

olevan helpompaa.   

 

Kysymykseen tiedon läpinäkyvyydestä, osallistamisesta ja koettuun johdon ja pelaajan 

suhteeseen liittyen (liite 4 taulukko 26) koki pelaaja 1 pelin lisäävän osallistamista, jos 

tietojen syöttämiseen osallistui enemmän pelaajia. Hän ei nähnyt oman ja johdon välisen 

suhteen paranevan. Pelaaja 2 koki sekä tiedon läpinäkyvyyden että oman ja johdon välisen 

suhteen parantuneen tiedon ajantasaisuuden vuoksi. 

 

Käyttöliittymää ja selkeyttä koskevaan kysymykseen sekä vaikutusta motivaatioon liittyen 

pelaaja 1 koki, että käyttöliittymä on hyvä ja että ”on selkeää mitä mennään katsomaan ja 

testaamaan” (liite 4 taulukko 27). Pelaaja 2 koki, että työkaluihin tulee lisää 

tarkoituksenmukaisuutta. Sääntöjen ja käyttöliittymän vaikutuksen hän koki pienentävän 

virheen mahdollisuutta ja tahtoa edistää asioita pisteiden ja palkintojen muodossa. 

Kysymykseen pelillistämisen taakasta ja tahdosta tuottaa dataa (liitteen 4 taulukko 28) pelaaja 

1 vastasi, ettei taakka tai motivaatio kasvanut pelin tuloksena, mutta toisaalta peli ei 

myöskään häirinnytkään häntä. Pelaaja 2 koki, että peli jopa vähentää taakkaa, jos se on tehty 

yksinkertaisesti. Haastattelusta ei selvinnyt, oliko peli yksinkertainen. Pelaaja 2 koki pelin 

mielenkiintoisena ja totesi sen pelaamisen lisäävän motivaatiota selkeästi. Pelissä olevan 

kilpailutilanteen, tulostaulujen ja palkintojen vuoksi pelaajan 2 tahto tuottaa dataa kasvoi. 

Pelin voitti pelaaja numero yksi. Tämä johtuu siitä, että pelaajalle numero yksi oli tarjolla 

enemmän datan tuottamistehtäviä, ja siten myös mahdollisuuksia ansaita pisteitä. 

Tutkimuksen tuloksena muodostettiin synteesi, jonka tulokset näkyvät alla taulukossa 15. 
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Taulukko 15 Empiirisen tutkimuksen tulokset koottuna koskien tutkimuskysymystä yksi 

Haastattelukysymys 
Tuloksen 
lähde (Liite 
taulukko) 

Empiirisen tutkimuksen synteesi  

K1. Kuinka pelillistäminen lisäsi 
taakkaani ja motivaatiotani 

L4 t23 Peliä ei koettu taakkana, pelillä on motivaatioon joko 
neutraali tai kasvattava vaikutus. Motivaation kasvu johtui 
kilpailutilanteesta.  

K2. Lisäsivätkö pelielementit 
datan hyödyllisyyttä ja 
motivaatiotani 

L4 t24 Peli koettu neutraaliksi tai hyödylliseksi. Pelillä on joko 
neutraali tai positiivinen vaikutus motivaatioon ja datan 
laatuun. Säännöt auttoivat lisäämään hyödyllisyyttä. 

K3. Kuinka pelillistäminen 
vaikutti osallistamiseen (tahtoon 
edistää aktiivisesti asioita) 

L4 t25 Pelillä oli osallistamiseen joko neutraali tai positiivinen 
vaikutus. Vaikutus johtui pelissä olevista säännöistä ja 
kilpailusta.  

K4. Kuinka pelillistäminen lisäsi 
tiedon läpinäkyvyyttä ja 
osallistamista sekä muutti omaa 
ja johdon suhdetta 

L4 t26 
Pelin seurauksena läpinäkyvyys lisääntyi. Pelin seurauksena 
johdon ja tiedon toimittajien suhde joko pysyi ennallaan tai 
parani tiedon ajantasaisuudesta johtuen.  

K5. Kuinka pelillistäminen lisäsi 
työkalujen 
tarkoituksenmukaisuutta ja 
selkeyttä, sekä osallistamistani 
asioiden edistämiseen ja sitä 
kautta koettua tiedon 
luotettavuutta.  

L4 t27 

Pelillistämisellä on osallistamiseen kasvattava vaikutus. 
Osallistamisen vaikutus johtuu pisteistä ja palkinnoista, sekä 
kilpailutilanteesta.  

K6. Kuinka pelillistäminen lisäsi 
taakkaani ja kuinka 
pelillistäminen lisäsi tahtoani 
edistää tavoitteita tuottamalla 
dataa (osallistaminen)  

L4 t28 
Pelillä on motivaatioon neutraali tai vahvistava vaikutus. 
Pelillä on tahtoon joko neutraali tai positiivinen vaikutus. 
Pelissä olevat tulostaulut, kilpailutilanne ja palkinnot lisäävät 
tahtoa.  

 

Tutkimuskysymykseen yksi vastauksena voidaan empiirisen tutkimuksen perusteella sanoa 

pelillistämisellä olevan motivaatioon joko neutraali tai positiivinen vaikutus. Eniten 

positiivista vaikutusta havaittiin osallistamisessa.  

 

4.3 Johdolle esitetyn haastattelututkimuksen tulokset  

 

Haastateltavia oli yhteensä viisi. Kysymykseen siitä, miten pelillistäminen auttoi saamaan 

tilannekuvan (Endsleyn taso 1) (liite 4, taulukko 29) sanoi yksi vastaajista saaneensa 

tilannekuvan hyvin, ja hän totesi myös visuaalisuuden olleen hyvän. Toinen vastaajista kertoi, 

ettei tilannekuva antanut lisää infoa, vaan ainoastaan tiedon lähteet selvisivät visuaalisuuden 

myötä. Kolmas ilmoitti, että grafiikka havainnollistaa ja kiinnittää huomiota 
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perussuunnitelmasta poikkeamiseen. Neljäs kertoi, että pelin luoma kilpailutilanne on 

positiivinen asia, mutta toivoi samalla, että tilannekuvan laatua voisi painottaa enemmän. 

Haastattelusta ei selvinnyt mikä laadun osa-alue vaatii parantamista. Viides haastateltava 

ilmoitti, että pylväsdiagrammi toimii hyvin, mutta taulukkomuotoa voisi kehittää 

havainnollisemmaksi. 

  

Projektin tilanteen ymmärtämiseen liittyen (Endsleyn taso 2), (liite 4, taulukko 30) vastaajista 

yksi kertoi tilannekuvansa parantuneen, yksi vastaajista ei vastannut ja kaksi vastaajaa 

ilmoitti, ettei heidän ymmärryksensä parantunut. Projektin tulevaa tilaa koskevaan 

kysymykseen vastattiin seuraavasti (liite 4 taulukko 31): vastaajista kaksi kertoi heidän 

kykynsä ennustaa projektin tulevaa tilaa parantuneen. Syyksi ilmoitettiin graafinen esitys. 

Yksi vastaajista keskittyi vastaamaan tiedon oikeellisuuden varmistamiseen pisteiden 

muodossa, ja yksi vastaajista kertoi, että taustalla olevalla aikataulusuunnitelmalla on 

merkitystä. Tähän vastaaja totesi, että menneen perusteella ei voi laatia ennustetta tulevasta. 

Huomiota haluttiin kiinnittää taustalla olevan suunnitelman laatuun, eli aikataulun kireyteen ja 

siihen, missä kohtaa projektin elinkaarta ennusteita laaditaan.  

 

Projektin päätöksenteossa (liite 4, taulukko 32) pelillistämisen kerrottiin helpottavan 

päätöksentekoa yhdessä tapauksessa, ja yksi puolestaan kertoi, ettei tee päätöksiä ollenkaan 

tilannetiedon perusteella. Kaksi vastaajista korosti sitä, että pelillistäminen auttaa 

päätöksentekoa oikean tilannekuvan perusteella. Syiksi esitettiin kriittisien haasteiden 

esilletuomista ja tiedon varmentamista.  

 

Kysymykseen siitä, miten pelillistäminen auttoi arvioimaan päätösten vaikutuksia (liite 4 

taulukko 33), vastattiin että faktat olivat selkeämpiä, minkä vuoksi on helpompi tehdä 

päätöksiä. Yksi vastaajista ei tunnistanut mitään päätöksiä, joilla olisi vaikutusta 

tilannekuvaan. Kaksi vastaajista arvioi, että aiempiin päätöksiin voidaan palata, jolloin 

päätösten vaikutukset voidaan tunnistaa tai peilata niiden tulevaa suuntaa. Tämän kerrottiin 

johtuvan pelissä olevista pisteistä. Yksi vastaajista painotti datan oikeellisuutta, mutta kertoi 

kuitenkin arvioinnin paranevan kohtuullisesti.  
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Tulevista toiveista järjestelmään saatiin kaksi vastausta (Liite 4, taulukko 34). Yhdessä 

vastauksessa toivottiin visualisointiin animointia ja näkymää staattisiin kuvaajiin. Eräs 

vastaaja nosti esille seikan, että järjestelmään tulisi luoda päätöksentekoa helpottavia 

toimintoja. Vastaajan toiveena oli, että järjestelmä kuvaisi kunkin päätöksen jatkoseuraukset 

pidemmälle ajalle eteenpäin. Tällöin puhutaan järjestelmän mahdollisuudesta simuloida. Tätä 

toimintoa ei kuitenkaan järjestelmään rakennettu, kuten artifaktin suunnitteluvaiheessa 

todettiin. Tuloksista voidaan vetää johtopäätöksiä, joita esitellään seuraavassa kappaleessa.  

Tuloksista koottiin synteesi, joka on esitetty taulukossa 16.  

 

Taulukko 16 Empiirisen tutkimuksen tulokset koottuna koskien tutkimuskysymystä kaksi 

Haastattelukysymykset  
Tuloksen lähde 
(Liite taulukko) 

Empiirisen tutkimuksen synteesi  

K1: Miten pelillistäminen auttoi minua 
saamaan tilannekuvan? 
 
  

L4 t29  
Visuaalisuus ja grafiikka auttavat saamaan 
tilannekuvan. Kilpailutilanne näyttää auttamaan 
tilannekuvan saamisessa.  

K2: Miten pelillistäminen auttoi minua 
ymmärtämään projektin tilannekuvan? 
Paraniko ymmärrykseni? 
 

L4 t30 Ymmärrykseen joko neutraali tai positiivinen 
vaikutus. Grafiikka auttoi ymmärtämään asian. 
 
 

K3: Pelillistäminen auttoi minua 
ennustamaan projektin tulevan tilan 
paremmin? 
 

L4 t31 Ennustamiseen joko neutraali tai positiivinen 
vaikutus. Vaikutus johtuu grafiikasta.  
 
 

K4: Miten pelillistäminen auttoi minua 
tekemään päätöksiä? 
 
 

L4 t32 Päätöksentekoon selkeästi positiivinen vaikutus, 
peli tuo faktat esille.  
 
 

K5: Miten pelillistäminen auttoi minua 
arvioimaan päätökseni vaikutuksia? 
 
 

L4 t33 Pelillä on joko vahvistava tai neutraali vaikutus 
päätöksien vaikutusarviossa. Vaikutus johtuu 
visualisoinnista. 
 

K5: Millaisia elementtejä tai toimintoja 
toivot näkeväsi tulevaisuudessa, jotka 
auttavat sinua tekemään parempia 
päätöksiä? 

L4 t34 Toivotaan lisää visuaalisuutta ja grafiikkaa. 
Päätöksenteon eri vaiheita voisi mallintaa.  
 
  

 

Pelillistämisellä näyttää olevan empiirisen tutkimuksen mukaan suurin positiivinen vaikutus 

tilannekuvan saamiseen sekä päätöksentekoon. Tilannekuvan ymmärrykseen sekä 

ennustamiseen pelillistämisellä on joko positiivinen tai neutraali vaikutus. Faktat näyttävät 
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helpottavan päätöksentekoa. Tilannekuvaan toivotaan lisää dynaamisia elementtejä sekä 

päätösvalmisteluja päätöksenteon helpottamiseksi. 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Ennakkoasetelmat olivat tutkimuksen tuloksena enemmän peliä suosivia kuin haittaavia, eikä 

organisaatiossa ollut vastustusta itse peliä kohtaan. Peli nähtiin jo ennen sen kehittämistä 

positiivisena asiana. Säännöillä, merkeillä ja tulostauluilla todettiin olevan suurin positiivinen 

vaikutus pelaajien motivaation ja osallistamisen kasvuun. 

 

Johdon haastatteluissa korostui toimitetun tiedon oikeellisuus. Eri vaiheisiin kytkettynä osa 

johdosta koki pelin parantavan kaikkia päätöksenteon osa-alueita, tilannekuvaa, ymmärrystä 

ja ennustamista sekä päätöksentekoa. Eniten positiivista vaikutusta oli tilannekuvan 

saamiseen (taso 1) ja päätöksentekoon. Vähiten positiivista vaikutusta oli tilannekuvan 

ymmärrykseen (taso 2). Ratkaisuehdotusta eli pelillistämistä voidaan nyt tutkia aiemmin 

esitettyjä ongelmia vasten (aiemmin näytetty kuvassa 8). Ongelmat olivat tiedon laadun 

aiheuttama takaisinkytkentä sekä päätöksenteon mallin hitaus. Johtopäätökset voidaan tämän 

jälkeen arvioida kokonaisuutta ajatellen, eli kuinka pelillistäminen vaikuttaa sekä tiedon 

tuottajiin että päätöksentekijöihin (aiemmin näytetty kuvassa 9).  

 

5.1 Johtopäätöksiä motivaatioon ja osallistamiseen liittyen 

 

Pelillistämisen vaikutuksen motivaatioon voidaan sanoa haastattelujen perusteella olevan joko 

neutraali tai motivaatiota kasvattava. Syiksi motivaation kasvuun ilmoitettiin merkit, 

tulostaulut ja tieto kilpailutilanteesta. Koska kyseistä pelaajaa kiinnostivat merkit, eli 

pelimaailma ja pelissä pärjääminen, voidaan pelaajan tyypiksi tunnistaa suorittaja. Ulkoisten 

tunnusmerkkien positiivisia vaikutuksia tukee myös muu tutkimus (Schlagenhaufer ja 

Alexander, 2014, s.8), joten tämä tulos vahvistaa aiempaa käsitystä. Motivaation näyttävät 

synnyttäneen sekä ulkoiset että sisäiset ajurit: ulkoisesti näkyvyys kilpailutilanteesta 

(sosiaalinen paine) ja sisäisesti tahto voittaa eli pärjätä pelissä. Toisen pelaajan kohdalla 

voidaan arvioida tämän pelaajatyypin olevan joko tutkija tai suorittaja, koska pelaaja oli 

kiinnostunut enemmänkin toiminnasta kuin vuorovaikutuksesta. Pelillistämisellä on myös 

todettu olevan positiivista vaikutusta motivaatioon (Alsawaier, 2018). 
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Tiedon lähteet ja prosessin näyttäminen pelin ruudulla saavat aikaan visuaalisen ilmeen, jolla 

tilannetieto saadaan läpinäkyväksi pelin muodossa. Visualisointi synnyttää ulkoisen 

motivaation pelaajissa, sillä he näkevät toistensa tilanteen. Pelillistämisen keinoin voidaan 

synnyttää pelaajissa sisäistä motivaatiota, mikäli he eivät ole jo valmiiksi työhönsä 

motivoituneita. Pelillistämisen avulla pystytään määrittämään peliin kriteerejä, joilla pelissä 

menestytään ja jotka palvelevat projektin päämäärää. Pelillistämisen lopputuloksena peli 

rohkaisee toimittamaan tietoa sekä oikea-aikaisesti että riittävän tarkasti. Tämä vaatii 

kuitenkin pelin sääntöjen kytkemistä tiedon oikeellisuuteen. Osallistaminen paranee sekä 

haastattelujen että kirjallisuustutkimusten perusteella (Looyestyn, 2017, s.2; Leite et al. 2016, 

s.816), ja tämän tutkimuksen voidaan sanoa vahvistavan sekä Leiten (2017) että Looyestyn 

(2018) tekemiä havaintoja motivaatiosta ja osallistamisesta. Osallistaminen vaikuttaa 

positiivisesti asioiden edistämiseen ja rohkaisee ihmisiä osallistumaan vahvemmin 

toimintaan. Pelillistämisen seurauksena motivoituneet ihmiset toimittavat laadukkaampaa 

tietoa, lähinnä pelissä olevista säännöistä johtuen, jolloin seurauksena on pienentynyt 

epävarmuus päätöksiin liittyen. Osallistamiseen pelillä havaittiin olevan vahvistava vaikutus 

molempien haastattelujen perusteella. Tämä havainto tukee sekä Leiten (2016, s.816) että 

Looyestyn (2017, s.15) tutkimuksia. Osallistaminen, eli tämän tutkimuksen määritelmän 

mukaan tahto edistää projektin tavoitteita, kasvoi. Tutkimuskysymykseen yksi liittyen sekä 

empiirisen että kirjallisuustutkimuksen johtopäätökset on koottu alla olevan taulukkoon 17. 
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Taulukko 17 Empiirisen ja kirjallisuustutkimuksen synteesi tutkimuskysymykseen yksi liittyen 

Haastattelukysymys Kirjallisuusosuus Lähde  
Empirian ja 
kirjallisuuden synteesi 

Pelillistämisen vaikutus 
motivaatioon 

Pelillistämisellä on 
motivaatiota kasvattava 
vaikutus 

(Alsawaier, 2018), 
(Leite, 2016)  
 

Pelillistäminen on joko 
neutraalia tai 
motivaatiota vahvistavaa. 
Vahvistava vaikutus 
johtuu pelin säännöistä ja 
kilpailutilanteesta.  

Pelillistämisen vaikutus 
osallistamiseen 
 

Pelillistäminen vahvistaa 
osallistamista 
 

(Looyestyn, 2017), 
(Alsawaier, 2018),  
(Leite, 2016) 
 

Pelillistäminen vahvistaa 
osallistamista. 
Osallistaminen johtuu 
pisteistä ja palkinnoista. 

Tutkimuskysymys: 
kuinka pelillistäminen 
vaikuttaa pelaajien 
motivaatioon, 
osallistamiseen ja 
tahtoon tuottaa dataa 

  Pelillä voidaan todeta 
olevan edellä 
mainittuihin 
attribuutteihin empiirisen 
tutkimuksen sekä 
kirjallisuustutkimuksen 
perusteella olevan joko 
neutraali tai positiivinen 
vaikutus. Eniten 
positiivista vaikutusta on 
osallistamiseen. 
Positiiviset seuraukset 
johtuvat palkinnoista, 
merkeistä, säännöistä, 
tulostaulusta ja 
kilpailutilanteesta.  

 

Tutkimuksen johtopäätös on nähtävissä yllä olevan taulukon oikeassa alakulmassa. 

Taulukosta voidaan todeta, että pelillistämisellä on joko neutraali tai positiivinen vaikutus 

motivaatioon ja osallistamiseen. Syinä voidaan pitää aiemmin esitettyjä pelin sääntöjä sekä 

ulkoisen motivaation syntymistä kilpailutilanteesta johtuen, mutta myös sisäisen motivaation 

syntyä pelin palkinnoista ja merkeistä johtuen.   

 

5.2 Johtopäätöksiä päätöksentekoon liittyen 

 

Pelillistäminen näytti vaikuttavan positiivisesti tilannekuvan vahvistumiseen. Tämä vaikuttaa 

johtuvan pelin esille tuomasta visuaalisuudesta ja grafiikasta sekä toisaalta siitä, että tiedon 

voi kohdistaa oikein. Kilpailuasetelma koettiin myönteisenä tilannekuvaa vahvistavana 

tekijänä. Toisaalta pelin seurauksena ymmärrys tai ennuste tulevasta tilasta ei näyttänyt 
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vahvistuneen kuin vain yhdessä tapauksessa. Ymmärryksen osalta ilmeni hankaluuksia erottaa 

tilannetiedon oikeellisuus ja tilanteen ymmärtäminen asiayhteyksistään. Tätä asiaa olisi voinut 

selkeyttää jatkotutkimuskysymyksillä, erottelemalla ymmärrys ja laadukas tieto toisistaan. 

Ymmärtämisen voi myös tulkita siten, että pelimekaaniset elementit, kuten merkit, eivät lisää 

mahdollisuutta ymmärtää esitettyä tietoa. Tulevan tilan ennustamiseksi grafiikalla nähtiin 

olevan positiivista vaikutusta, ja sen koettiin helpottavan ennustamista. Osa havainnoista 

keskittyi aiemman vaiheen ja pohjalla olevan suunnitelman kireyteen, mikä viitannee siihen 

kysymykseen, voidaanko ennustetta ylipäätään laatia, jos sen taustalla vaikuttava suunnitelma 

on kireä. Yhden haastateltavan vastaus oli se, ettei ennustusta tehdä tiedon perusteella. 

Vastaavasti sama vastaaja ei käytä koko järjestelmää, joten hän ei saa siitä muihinkaan 

vaiheisiin hyötyjä. Päätöksenteon kannalta pelin havaittiin selkeästi vahvistavan 

päätöksentekoa. Itse päätöksenteon kannalta todettiin päätöksenteon olevan helpompaa pelin 

kanssa siinä tapauksessa, että tiedon oikeellisuus on kunnossa. Yksi vastaajista ei tee 

päätöksiä tilannekuvan perusteella, joten hän ei voi saada järjestelmästä sen tuomia etuja.  

 

Tulevaisuuden elementeiksi kaivattiin havainnollisuutta ja animointeja staattisiin kuvaajiin 

liittyen. Toinen havainto koski päätöksentekoon valmistelevien toimintojen lisäämistä ja 

päätösten mallintamista, eli päätöksen ennustamista tai sen seurauksien arviointia. Tätä voi 

tulkita siten, että halutaan mitata systeemin muutosta Endsleyn mallin mukaisesti. Peliin 

toivottiin päätöksiä helpottavia toimintoja. Peli luo kyllä edellytyksiä päätöksenteolle, mutta 

taakka päätöksestä valmisteluineen jää edelleen päättäjälle itselleen. Peliin ei suunniteltu 

päätöksenteon suunnittelua ja toimeenpanoa valmistelevia toimintoja, ja tämä jättää 

jatkotutkimusta varten aukon.  

 

Tiedon oikeellisuus näytti nousevan esille haastatteluissa, ja toisaalta se oli myös 

tutkimuskysymyksiin johtaneiden teorioiden lopputulos ja oikeastaan koko tutkimuksen 

lähtökohtiin vaikuttava merkittävä seikka. Mikäli tieto on oikein, päätösten vaikutuksia 

pystytään arvioimaan paremmin erityisesti silloin, jos pystyy palaamaan päätöshetkeen. 

Vaikka tiedon laatua ei kysytty haastatteluissa, esiintyi se monta kertaa haastateltavien 

vastauksissa. Tieto laadusta nousi keskiöön, ja tästä voidaan tehdä vertailuja vastaaviin 

johtopäätöksiin kuin mihin Naydenova on päässyt (2021, s.95). Naydenovan tutkimuksessa 
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esitetään, että puutteellisen tiedon seurauksena johtaminen kehittyy intuition suuntaan. 

Tällöin järjestelmän tiedot eivät enää palvele johtamista.  

 

On riski päätöksenteon kannalta, jos tieto on vajavaista ja joudutaan päättämään epävarmassa 

tilanteessa asioita, joiden vaikutusta ei aina täysin ymmärretä. Jos taas verrataan Höltän 

malliin (2009, s.77) on epävarmassa tilanteessa joko selvitettävä lisää asiasta epävarmuuden 

vähentämiseksi tai tehtävä päätös puutteellisella tiedolla. Vaihtokauppa tehdään siten tilanteen 

selvittämisen ja päätösten mahdollisten negatiivisten vaikutusten välillä. Ristiriidattomuuden 

nostaminen tärkeimmäksi prioriteetiksi korostaa tiedon laatua, mutta se voi toisaalta myös 

estää vaikuttavien päätösten tekemisen silloin, kun se toimii ainoana päätöksenteon kriteerinä. 

Se voi jopa johtaa päätöksenteon muuttumisen reaktiiviseksi, kuten Hölttä asiaa on sivunnut 

ja kuten tutkimusongelmassa kuvattiin (Kuva 8). (Hölttä, 2009, s.77).  

 

Asiaa kuitenkin korostettiin haastatteluissa, ja kyseessä on Simonin (1965) mallista 

johdettuun päätöksenteon malliin verraten tärkeä asia, koska tiedon keräämisestä alkaa koko 

päätöksenteon prosessi. Yksi ongelma lienee se, että liittyvät pelimekaniikat eivät kerro 

yksittäisen data-alkion laadullista attribuuteista mitään, vaan oikeastaan ne kertovat datan 

tuottajien toiminnasta pelin sääntöjen puitteissa. Jatkotutkimuksessa voidaan myöhemmin 

selvittää, mitkä laadulliset attribuutit ovat päättäjälle tärkeimpiä.  

 

Haastatteluista ilmenee, että päätöksenteossa pelillistäminen auttaa visualisointien ja grafiikan 

avulla. Tilanne selkeytyy entisestään, mikäli tiedon laatua pelissä mitataan, kuten myös tässä 

tutkimuksessa tehtiin. Johdon mukaan peli parantaa tilannekuvaa ja päätöksentekoa, mutta 

välivaiheiden, eli ymmärryksen ja ennustamisen suhteen vastaukset vaihtelivat. 

Pelillistäminen ei näyttänyt vahvistavan suurimmalla osalla tilanneymmärrystä. Myöskään 

projektin tulevan tilan ennustamiseen ei pelillistämisellä näyttänyt olevan suurta merkitystä, 

vaikka osalla se parani. Peli näyttää parantavan päätöksentekoa, vaikka tilanteen ymmärrys ja 

ennuste tulevasta tilasta eivät paranekaan. Siten peli eroaa Endsleyn tilannekuvamallista.  

 

Samaan loppupäätelmään ovat päässeet myös Rumeser ja Emsley (2018, s.35) sekä Grund ja 

Meier (2016) omissa tutkimuksissaan, joten tämän tuloksen voi vahvistaa tukevan heidän 

havaintojaan päätöksentekoa koskien. Heillä ei tosin ollut pelissään käytössä 
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tilannekuvajärjestelmää. Empiirisen ja kirjallisuustutkimuksen perusteella tehtiin synteesi, 

jonka johtopäätökset on esitetty alla olevassa taulukossa 18. 

 

Taulukko 18 Empiirisen ja kirjallisuustutkimuksen synteesi tutkimuskysymykseen kaksi liittyen 

Haastattelututkimuks
en osa-alueet 

Kirjallisuustutkimuksen 
synteesi 

Lähteet  
Empirian ja kirjallisuuden 
synteesi 

Miten pelillistäminen 
vaikuttaa eri 
tilannekuvan osa-
alueisiin? 

Kirjallisuustutkimuksen 
mukaan simulointi, 
kognitiivisen kuorman 
väheneminen ja 
motivaation kasvun myötä 
päätökset paranevat.  

(Rumeser ja 
Emsley, 2018) 
 

Visuaalisuus, grafiikka sekä 
kilpailutilanne näyttää auttamaan 
tilannekuvan saamisessa. 
Kognitiivinen kuorman 
pienentyminen ja motivaation 
kasvun myötä päätöksenteko 
paranee.  

Miten pelillistäminen 
vaikuttaa 
päätöksentekoon? 

Kirjallisuustutkimuksen 
mukaan simuloinnista on 
hyötyä, jolla voidaan 
parantaa 
päätöksentekotaitoja. 

(Rumeser ja 
Emsley, 2018) 
(Grund ja 
Meier, 2016) 

Pelillistämisellä on varmennettu 
oikea tilannetieto ja faktat tuotu 
selkeästi esille. Simulointi auttaa 
päätöksentekotaitojen 
kehittymiseen. Pelillä voi 
harjoitella päätöksentekoa.  

Tutkimuskysymys 
kaksi: Kuinka 
pelillistäminen 
vaikuttaa eri 
tilannekuvan osa-
alueisiin ja 
päätöksentekoon? 

  Päätöksenteonprosessiin 
vaikuttaa pelin tuomat 
visuaaliset ja graafiset elementit 
sekä kilpailutilanne, joka 
paljastaa laadullisia aspekteja 
ja tulevaa tilaa. Peli vähentää 
kognitiivista kuormaa ja 
parantaa motivaatiota. 
Simuloinneilla 
päätöksentekotaitoa voidaan 
opetella, jolloin päätöksenteosta 
tulee tehokkaampaa. 

 

Tämän aineiston perusteella pelillistäminen parantaa päätöksentekoa kognitiivisen kuorman 

vähenemisen, kilpailutilanteen luomisen ja simuloinnin kautta. Kognitiivisen kuorman 

oletetaan laskevan graafisen esityksen myötä, koska grafiikka vähentää aivojen tarvetta laskea 

ja yhdistellä asioita. Tämä parantaa itse tilannekuvaa, ymmärtämistä, ennustamista ja siitä, 

miten päätöksentekoon päästään. Itse päätöksentekoon liittyen haastatteluista kävi ilmi tarve 

järjestelmän päätöksenteon valmistelulle. Tämä kytkeytyy kirjallisuudesta löydettyyn 

tarpeeseen simuloida päätöksiä (Rumeser ja Emsley 2018). Päätöksentekoon liittyvää 

epävarmuutta voidaan poistaa tuomalla faktoja selkeästi esille ja tilannekuvan laadullisella 

analyysillä.  
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Tulevia pelejä varten olisikin päätöksentekoa varten toiveena rakentaa laatua parantavia 

toimintoja sekä sellaisia toimintoja, jotka auttavat valmistelemaan ja helpottamaan päätösten 

tekemistä. Aiemmin tunnistettu tutkimusvaje liittyy pelien ja tilannekuvamallin 

yhdistämiseen. Kirjallisuustutkimuksen perusteella suoraa vaikutusta nimenomaan Endsleyn 

(1995) malliin ja peleihin ei löytynyt.  

 

5.3 Tutkimuksen rajoitteita  

 

Tutkimuksen ensimmäinen yleistettävyyttä rajoittava seikka on se, että nykyinen toimintatapa 

on rakennettu projektin aikana ja sen rakentamishetken tarpeiden määrittämänä. Tämän 

vuoksi kuvaus tilannekeskuksen toiminnasta perustuu osaltaan omaan näkemykseeni. 

Tilannekeskuksen prosessi on rakennettu yhtä, kertaluontoista ja uniikkia projektia varten, 

vastaten nimenomaisesti sen tarpeisiin, ja tämä varmasti rajoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä. 

Mikäli jossain toisessa projektissa johtamisen tapa poikkeaa merkittävästi tässä tutkimuksessa 

kuvatusta, ei tutkimuksen tuloksia voida suoraan yleistää.  

 

Tutkimuksen laatuun ja arvoon vaikuttivat pieni otanta eri toimijoista tämän mittaluokan 

projektista. Tiedon syöttäjien määrää olisi ollut hyvä kasvattaa ottamalla mukaan 

suunnittelijoita, osaprojektien vetäjiä sekä urakoitsijoita. Jopa viranomainen olisi voinut 

osallistua, sillä heillä on julkisiin hankkeisin iso merkitys. Isomman otannan myötä 

tutkimuksen luottavuus sekä yleistettävyys olisivat myöskin kasvaneet. Varsinaisia 

päätöksenteon malleja olisi voinut tutkia syvällisemmin esimerkiksi kysymällä, miten 

päätöksentekoon vaikuttavat vaikkapa tiedon ikä ja tarkkuus, ja tunnistaa näin tiedon laadulle 

asetettuja attribuutteja. Haastattelututkimus itsessään asettaa hieman rajoitteita otannan ollessa 

pelaajien osalta vain kaksi pelaajaa. Tutkimusta tehtäessä laajempi otanta olisi ollut tarpeen, 

mutta toisaalta asetetut rajoitteet sekä hankaluudet artifaktin luomisessa asettivat sellaiset 

rajoitteet, ettei laajemman seurantajärjestelmän laadukas rakentaminen annetun aikarajan 

puitteissa olisi ollut mahdollista. 

Haastattelujen perusteella pelin ominaisuuksiin kohdistettiin lievää kritiikkiä. Yhdelle 

pelaajalle syntyi paljon työtä tiedon volyymin vuoksi. Tiedon määrä koettiin ongelmaksi, ja 

siksi ohjelmaan olisikin syytä pohtia vielä yksinkertaisimpia tapoja päivittää suuria volyymeja 

tietoa. Diplomityöntekijä joutui verifioimaan datan, sillä organisaatiosta ei löytynyt tähän 
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osuuteen sopivaa henkilöä. Verifioinnista saadut pisteet ja niiden vaikutus kuitenkin jätettiin 

pois tutkimuseettisistä syistä. Verifioinnilla on kuitenkin merkitystä, sillä onhan se keino 

nostaa tiedon laatua tilanteessa, jossa tiedon laatua tulisi tarkastella. Osa johdon vastauksista 

liittyi laatuun ja sen oikeellisuuteen. On mahdollista, että verifioinnin korostaminen olisi 

tuonut erilaisia vastauksia tähän kysymykseen.  

Ongelmana oli saada taustalla oleva järjestelmän osa toimimaan, sillä toimenpide vaati 

muutoksia jo olemassa olevaan järjestelmään, eikä nykyinen suunnitelmamalli järjestelmästä 

tukenut haluttuja muutoksia. Artifaktin tekeminen venyi kestoiltaan myös sen takia, että 

alussa tehdyt määrittelyt eivät kattaneet koko tarvittavaa muutosavaruutta taustalla olevaan 

järjestelmään, ja näin ollen osa suunnitelluista ratkaisuista jouduttiin keksimään työn aikana. 

Ongelmia oli myös ohjelmaan syötetyn tiedon laadun suhteen, sillä testausvaiheessa havaittiin 

paljon kaksoiskappaleita, jotka antoivat väärän kuvan hankkeesta ja jotka näin ollen olisivat 

omalta osaltaan haitanneet dataan liittyvää päätöksentekoa. 

 

Yksi mainittavista asioista oli peliohjelman eräänlainen redundanttisuus. Ohjelmaa jouduttiin 

käyttämään toisen järjestelmän (virtuaaliympäristössä olevan laskentataulukon) kanssa, ja 

tämä tuli esille myös haastatteluissa. Usean järjestelmän rinnakkainen käyttö johtaa toisen 

jäämiseen taka-alalle ja laskee redundanttisen järjestelmän käyttöön liittyvää motivaatiota. 

Tällä voi olla vaikutusta myös datan luotettavuuteen ja laatuun, koska se herättää kysymyksen 

siitä, mikä on varmasti luotettavinta tietoa. Peliä kehotettiin käytettävän viikoittain, koska 

dataa tuli saada tutkimusta ja projektin tilannetta varten. Tämä on kuitenkin voinut olla 

tutkimusta vääristävä tekijä, sillä tällöin pelaajia on ohjattu pelaamaan ulkoisen motivoinnin 

keinoin. Pelin käyttöön liittyvä motivaatio johtuu siis jostakin muusta (luultavammin 

tehtävien koetusta prioriteettijärjestyksestä) kuin itse pelistä. Yksi tutkimuksen rajoitteista 

lieneekin se, onko tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä paljon muita asioita pöydällä, 

jotka mahdollisesti vääristävät tuloksia joko negatiiviseen suuntaan (paljon korkeamman 

prioriteetin asioita) tai positiiviseen suuntaan (peliä ehtii pelaamaan). Ennakkoon tehdyn 

kyselytutkimuksen perusteella peliin suhtauduttiin joko neutraalisti tai positiivisesti. Tästä voi 

tulla vääristymää, mikäli asia hyväksytään yleisesti, koska silloin sosiaalinen paine voi johtaa 

asian näyttämiseen liian positiivisessa valossa. Vastaava tilanne olisi syntynyt, mikäli 

pelillistämiseen olisi suhtauduttu negatiivisesti; peliin olisi suhtauduttu kriittisemmin, ja näin 

ollen tulokset eivät välttämättä olisi olleet samoja.  
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Omat havaintoni hankkeen tilannekuvasta tukevat tätä tutkimusta. Usein tiedon ollessa 

laadullisesti huonoa, eli se ei joko sovi tarkoitukseensa tai on ajallisesti vanhaa, päätöksenteko 

ohjautuu intuition suuntaan; joko muita vaihtoehtoja ei ole tai tietoa ei ehditä korjata. Tämä 

osaltaan aiheuttaa toiminnan eriytymisen dataohjattavauudesta intuition suuntaan. Datan 

saatavuuden kannalta tulisi mennä mahdollisimman lähelle itse tiedon omistajaa. 

Suunnittelijoilla olisi tässä tapauksessa ollut paras tieto käyttöönotosta, mutta 

suunnitteluryhmän monimuotoisuuden ja aikataulun vuoksi heidän työtään ei haluttu häiritä 

tutkimuksella. Asioiden mittaaminen vierestä havainnoimalla johtaa väistämättä virheisiin, 

koska tietoa siirtyy pöydältä toiselle, ja siten virheen mahdollisuus kasvaa sekä inhimillisistä 

syistä että prosessin monimutkaisuuden vuoksi. Toisaalta ulkopuolisen toimijan tekemä 

mittaus auttaa pienentämään mahdollista asioiden harhaa esimerkiksi ylipositiivisen 

edistymän suhteen. 

  

Yksi rajoite on varmasti myös diplomityön tekijän rooli organisaatiossa. Tämä voi vääristää 

tutkimuksen tuloksia verrattuna siihen, jos haastattelija olisi ulkopuolinen tekijä. Oma roolini 

tilannekeskuksen päällikkönä, eli henkilönä, joka vastaa koko hankkeen tilannetiedosta, voi 

myös vääristää tutkimuksen tuloksia. Toivonkin, että olen avannut metodiikan, tutkimuksen 

kysymykset ja tulokset riittävän selkeästi, jotta vastaava tutkimus voidaan toistaa jossain 

muussa hankkeessa riippumattomien osapuolten toimesta.  
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 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää suuren mittaluokan eli arvoltaan yli yhden miljardin euron 

hankkeen projektinhallinnassa käytettäviä pelillistämisen mahdollisuuksia ja toimintatapoja. 

Tapaustutkimuksessa kiinnitettiin huomiota datan laatuun ja tilannetietoon ja sitä kautta 

päätöksentekoon liittyviin epävarmuuksiin. Pelillistetyn projektin seurantaprosessin avulla 

selvitettiin kahta tutkimusongelmaa, jotka molemmat johtavat ratkaisemattomana 

päätöksenteon reaktiivisuuteen.  

 

Pelillistämistä voidaan käyttää tiedon läpinäkyvyyden lisäämiseen, koska tiedon tuottamiseen 

osallistuvat pelaajat näkyvät tulostaululla. Pelissä on tunnistettu tässä tutkimuksessa prosessi, 

jota mitattiin ja jonka tilannetieto saatettiin kaikkien projektissa toimivien nähtäville.  

Pelissä olevia sääntöjä hyväksi käyttäen voidaan määrittää tiedon oikea-aikaisuus laatimalla 

peliin säännöt, joilla pelissä pärjätään, kun toimittaa tietoa ajoissa. Tuoreella tiedolla pelaajat 

pääsevät parempiin pistemääriin, samalla palvellen päätöksenteon tarpeita.  

 

Projektin tilannetiedon luotettavuutta voidaan parantaa laatimalla projektin seurannasta peli ja 

siihen sääntöjä, jotka mittaavat luotettavuutta. Pelissä olevien pelimekaanisten elementtien 

tulee kertoa tiedon luotettavuudesta selkeästi ja läpinäkyvästi. Tällä alueella onkin vielä 

kehitettävää tutkimuksen pohjalta. Päätöksentekoa koskien pelin avulla voidaan kytkeä 

päätöksenteon malli ja peli yhteen. Tutkimuksessa kytkentä tapahtui liittämällä pelissä olevien 

pisteiden ansainta päätösdatan tarpeisiin ja lisäämällä ensimmäiset vaiheet 

päätöksentekoprosessissa osaksi peliä. Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla koko 

päätöksenteon prosessin pelillistäminen aina datan hankinnasta valintaan ja päätöksien 

mittaamiseen.  

 

Ihmisten motivaatiota voi kasvattaa pelillistämisen avulla entisestään, mikäli ihmiset eivät ole 

jo valmiiksi motivoituneita, eikä pelillistämisellä näyttänyt tämän tutkimuksen perusteella 

olleen sen suhteen negatiivisia vaikutuksia. Pelillistämisen voi selkeästi sekä kirjallisuuden 

että haastattelujen perusteella lisätä ongelmien omistamista. Päätöksenteon prosessissa 

havaittiin myös positiivisia vaikutuksia, sillä päätöksenteko paranee graafisen esitystavan 

myötä. Tutkimuksen lopputuloksena muodostettiin synteesit, jotka löytyvät liitteestä 5. 
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Synteesin tuloksena tutkimuskysymyksiin pystyttiin vastaamaan. Vastaukset löytyvät 

taulukosta 19.  

 

Taulukko 19 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tutkimuskysymykset yksi (TK1) ja kaksi (TK2)  Empiirisen ja kirjallisen tutkimuksen synteesi.  

TK1) Kuinka pelillistäminen vaikuttaa pelaajien 
motivaatioon, osallistamiseen ja tahtoon tuottaa 
oikein dataa tilannekuvaan liittyen? 

Pelillä voidaan todeta olevan kysymyksissä mainittuihin 
attribuutteihin empiirisen tutkimuksen sekä 
kirjallisuustutkimuksen perusteella joko neutraali tai 
positiivinen vaikutus. Eniten positiivista vaikutusta on 
osallistamiseen. Vaikutusta näyttää olevan merkeillä, 
säännöillä ja tulostaululla.  

TK2) Kuinka pelillistäminen vaikuttaa eri 
tilannekuvan osa-alueisiin ja päätöksentekoon? 

Päätöksenteonprosessiin vaikuttaa pelin tuomat 
visuaaliset ja graafiset elementit sekä kilpailutilanne, 
joka paljastaa tiedon laadullisia aspekteja ja tulevaa 
tilaa. Peli vähentää kognitiivista kuormaa ja parantaa 
motivaatiota. Simuloinneilla tai muilla 
pelimekanismeilla voidaan parantaa 
päätöksentekotaitoja, jolloin päätöksenteosta tulee 
tehokkaampaa.  

 

Muulle tutkimukselle tämän tutkimuksen kontribuutio on se, että aiemmin ei ole tämän 

mittaluokan projektissa tehty vastaavaa pelillistämistutkimusta, joka liittyisi 

projektinhallintaan ja päätöksentekoon. Tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoa herättäviä, 

sillä pelillistämisellä on positiivista vaikutusta sekä päätöksentekijöihin että tiedon tuottajiin. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa yrityksissä. Projektinhallintaan 

erikoistuneet yritykset hyötyvät tutkimuksesta, sillä motivaation ja osallistamisen 

kasvattaminen on tiedon lähteille tärkeää. Päättäjiä taas kiinnostavat päätöksenteon prosessin 

tarpeet ja niiden kehittäminen. Pelillistäminen voi olla lupaava kehityksen suunta sekä datan 

tuottajien että päättäjien kannalta. Tutkimus vahvistaa jo olemassa olevia käsityksiä 

pelillistämisen positiivisista vaikutuksista motivaatioon, osallistamiseen ja päätöksentekoon.  

 

6.1 Tutkimusteemoja jatkotutkimusta varten 

 

Tutkimuksessa on tunnistettu jatkotutkimustarpeita tutkimuksen aikana. Yhteenvetona 

jatkotutkimista varten tunnistettiin neljä teemaa, joita voitaisi myöhemmin tutkia tarkemmin 
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1) Päätöksenteon suunnittelu ja valintavaiheen sekä näihin liittyvän pelillistämisen 

tutkiminen – miten pelillistämisen avulla voidaan helpottaa näiden vaiheiden 

päätöksentekoa? 

2) Datan laadullisten attribuuttien tutkiminen päätöksenteon kannalta – mitkä attribuutit 

ovat merkitykseltään tärkeimpiä päätöksenteon kannalta?  

3) Kustannukset ja hyödyt. Millaiset ovat päätöksentekoon liittyvien pelillistämistoimiin 

kustannukset ja hyödyt?  

4) Optimaalisen päätöksentekoikkunan tutkiminen. Miten pelillistämisen avulla voidaan 

määrittää päätöksenteon kannalta optimaalinen päätöksentekoikkuna?  

 

Päätöksentekoon liittyvään suunnittelu- ja valintavaiheeseen on selkeästi tutkimuksen 

tuloksena tullut tarvetta. Laadullisten attribuuttien epämääräisyys tulisi selvittää 

jatkotutkimuksessa, millaisia tarpeita on syytä korostaa ja mitkä voidaan jättää vähemmälle 

huomiolle. Tutkimuksen alussa oli epäselvää pelillistämisestä saatavista hyödyistä, sen seikan 

selvittäminen jää jatkotutkimusta varten avoimeksi asiaksi. Panostusten ja hyötyjen 

tutkiminen voisi olla yksi jatkotutkimusaihe, jota olisi tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

hyvä selvittää. Päätöksenteon yhteydessä ei ole selkeää, kuinka nopeasti päätöstä tarvitaan. 

Päätösikkunan sopivan aikanäkökulman selvittäminen jatkotutkimuksin olisi hyödyllistä, 

koska se auttaa päättäjää asioiden priorisoinnissa.  

 

6.2 Loppusanat  

 

Pelin tekeminen ja siihen kohdistuva tutkimus on ollut haastava ja suuritöinen. Suurimpana 

työmäärältään mainittakoon sovelluskehitys, jossa lähdettiin tekemään olemassa olevaan 

järjestelmään uusia toimintoja, joita ei projektissa ollut määritetty. Tähän kului erityisen 

paljon aikaa, kun törmättiin erilaisiin laadullisiin ongelmiin. Näitä olivat prototyypin 

kehityksen ongelmat, järjestelmän muutosten toimeenpano sekä myöhäisessä vaiheessa 

ilmenneet käytettävyyden ja itse ohjelmiston testaukseen liittyvät hankaluudet. Sovellukselle 

käytettävissä olevan tutkimusikkunan kireä aikataulu aiheutti oman haasteensa. Mikäli 

testausvaihe olisi ehtinyt päättyä ennen sovelluksen valmistumista, ei koko tutkimusta olisi 

voinut suorittaa. Tutkimusmenetelmien tuntemattomuus sekä kirjallisuustutkimuksesta 
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löydetyt aukot tähän viitekehykseen liittyen aiheuttivat myös sen, että haasteita riitti 

kirjoittamisen aikana. 

 

Työ on herättänyt organisaatiossa mielenkiintoa ja johto sekä pelaajat ovat suhtautuneet tähän 

positiivisesti. On myös pelin ulkopuolelle jääneitä, projektissa toimivia henkilöitä, jotka ovat 

esittäneet kiinnostuksensa tätä tutkimusta kohtaan. Entä jos kaikkiin päätöksiin, alkaen datan 

lähteistä, liittyisivät myös sisäisen motivaation ajurit ulkoisten lisäksi? Voisiko maailmaan 

mahtua johtamistapa, jossa itse työ on jo niin hauskaa, että sitä tehtäisi muutenkin? Potentiaali 

on mielestäni valtava. Pelillistämisen avulla voitaisi muun muassa simuloida ja mallintaa 

projektien tärkeimpiä päätöksiä ennakkoon, harjoitella kriisitilanteita ja valmentaa niihin 

varautumista sekä korostaa tiedon tuottamisen tärkeyttä. Pelien avulla yritykset voisivat 

kilpailla keskenään, ja siten yrityksien sisällä voitaisiin saavuttaa yhteenkuuluvuuden tunnetta 

ja henkilöstön korkeampaa motivaatiota. Kilpailu näkyy nyt yrityksien tuloslaskelmissa ja 

taseissa, mutta ehkäpä pelillistämisen kautta tähän löydetään jotain muitakin keinoja. 

Voitaisiin perustaa erilaisia edistymäliigoja, joissa mitataan tuloksen arvon menetelmällä eri 

rakennusalan yrityksen kykyä rakentaa nopeammin. Seurauksena on koko yrityksen 

tehokkuuden paraneminen ja sen näkyminen tuloksessa.  Tehokkaaseen toimintaan liittyy 

myös tehokas päätöksenteko, ja kun sen ja ihmisten motivoinnin yhdistää, löytyy uusia tapoja 

johtaa. Uskon että organisaatioissa, joissa työn teko on hauskaa eikä pelkkää käskyjen 

noudattamista, hyvinvointi ja yrittäminen näkyvät varmasti myös tuloksessa. Pelillistäminen 

vaatii panostuksia, että siitä saatuja hyötyjä voidaan saavuttaa. Toivoisinkin, että pääsisin 

jossain vaiheessa tekemään jatkokehitystä asiaan liittyen. Jos löydän työlle muutakin 

mielekkyyttä kuin palkan tai rangaistuksen pelon, olen mielestäni onnistunut muuttamaan 

maailmaa hieman paremmaksi.  
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Liite 3. Kyselytutkimuksen tulokset    

    

 

Uskon että pelillistäminen voi olla keino lisätä tiedon luotettavuutta 

Taulukko 20 Ennakko-odotukset luotettavuuteen 

K1: Uskon että pelillistäminen voi 

olla keino lisätä tiedon luotettavuutta 
n Prosentti 

Täysin eri mieltä 0 0,0% 

Jokseenkin eri mieltä 2 15,4% 

En samaa enkä eri mieltä 4 30,7% 

Jokseenkin samaa mieltä 4 30,8% 

Täysin samaa mieltä 3 23,1% 

 

Taulukko 21 Ennakko-odotukset pelillistämisen vaikutuksesta motivaatioon 

K2: Uskon että pelillistäminen lisää 

motivaatiota 
n Prosentti 

Täysin eri mieltä 0 0,0% 

Jokseenkin eri mieltä 2 15,4% 

En samaa enkä eri mieltä 1 7,7% 

Jokseenkin samaa mieltä 9 69,2% 

Täysin samaa mieltä 1 7,7% 

 

Taulukko 22 Ennakko-odotukset siitä, että pelillistäminen sekoittaa asioita  

K3: Uskon että pelillistäminen sekoittaa 

asioita 
n Prosentti 

Täysin eri mieltä 0 0,0% 

Jokseenkin eri mieltä 7 53,8% 

En samaa enkä eri mieltä 3 23,1% 

Jokseenkin samaa mieltä 3 23,1% 

Täysin samaa mieltä 0 0,0% 

 

 

 

 

 



Liite 4. Haastattelututkimuksen tulokset    

   (jatkuu) 

 

 

Pelaajille suoritetussa tutkimuksessa saatiin avoimilla haastattelukysymyksillä seuraavia 

tuloksia.  

Taulukko 23 Pelaajille tehty kysely pelin taakasta ja motivaatiosta 

K1. Kuinka pelillistäminen lisäsi taakkaani ja motivaatiotani 

V1: Seurantaa piti tehdä muutenkin. Siinä mielessä ei tarvinnut tehdä. Olin jo valmiiksi 
motivoitunut. En näe, että motivaatio kasvaa, vaikka tieto pelistä olisi olemassa. 

V2: Koska pelin samaa asiaa kuvaavat suureet olivat sekä Excelissä niin peliin syötettävä 
data oli työnä päällekkäistä. En osaa sanoa muiden osuudesta. Peli pystyy motivoimaan 
täyttämään edistymää, kun siihen liittyy pelin tuottama mielihyvä kilpailutilanteen vuoksi. 

 

Taulukko 24 Lisäsivätkö pelielementit datan hyödyllisyyttä ja motivaatiotani 

K2. Lisäsivätkö pelielementit datan hyödyllisyyttä ja motivaatiotani 

V1: Jos olen valmiiksi motivoitunut, ei pisteillä ja merkeillä ole merkitystä. Saadaan ulos, 
paljonko edistymää on ja voidaan tehdä sen perusteella päätöksiä. Uskon että tilannekuvan 
laatu paranee, jos datan syöttäjä saadaan motivoitumaan. 
V2: Olen sitä mieltä, että pelissä syntynyttä edistymätietoa käytetään projektin 
ohjauksessa. Ja pystytään siten vaikuttamaan pelissä olevan edistymätiedon mukaisesti 
projektin haluttuun lopputulokseen. Mielestäni peli lisäsi datan hyödyllisyyttä ja datan 
laatua. Pelin säännöt motivoivat täyttämään säännöllisesti ja sikäli tuore tieto lisää datan 
hyödyllisyyttä. 

 

Taulukko 25 Kuinka pelillistäminen vaikutti osallistamiseen (tahtoon edistää aktiivisesti asioita) 

K3. Kuinka pelillistäminen vaikutti osallistamiseen (tahtoon edistää aktiivisesti asioita) 

V1: Osallistamiseni taso oli jo valmiiksi hyvä. Tieto pelistä ei lisännyt omaa motivaatiotani, 
oma osallistaminen oli jo korkealla tasolla koska roolini puolesta joudun hoitamaan näitä 
asioita. 
V2: En joutunut patistamaan itseäni. Pelin säännöt ja kilpailu motivoi täyttämiseen. Tiedon 
lähteitä joutui patistamaan, koska tiedon lähteet eivät käyttäneet samaa alustaa, ja tietoa oli 
vaikea saada. Raportoinnin koin ylimääräiseksi, koska tiedon tuottaminen oli päällekkäistä 
olemassa olevan tavan kanssa. Toimin osana kohdetta, joten koin että peli oli motivoivaa. 
Suunnittelijoilta ei saanut sen paremmin tietoa. 
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Taulukko 26 Pelillistämisen vaikutus läpinäkyvyyteen, osallistamiseen ja johdon koettuun suhteeseen 

K4. Kuinka pelillistäminen lisäsi tiedon läpinäkyvyyttä ja osallistamista sekä muutti omaa 

ja johdon suhdetta 

V1: Lisäähän se läpinäkyvyyttä ja osallistamista, jos peliin osallistuu enemmän tiedon 
syöttäjiä. Ei välttämättä aina sama ihminen, joka kerää. Pelillistäminen ei varsinaisesti 
auttanut kohdistamaan ongelmaa. En nähnyt johdon ja oma suhteeni paranevan. 
V2: Mielestäni lisäsi tiedon läpinäkyvyyttä. Pelillistäminen ei varsinaisesti lisännyt eikä 
vähentänyt ongelmien kohdistamista. Pelin muodossa johdon ja oma suhteeni parani, koska 
tieto on ajantasaista, joten vanha tieto ei ole enää niin arvokasta. 

 

Taulukko 27 Pelillistämisen koettu vaikutus tarkoituksenmukaisuuteen ja selkeyteen, sekä tahtoon edistää 

asioita 

K5. Kuinka pelillistäminen lisäsi työkalujen tarkoituksenmukaisuutta ja selkeyttä, sekä 

osallistamistani asioiden edistämiseen ja sitä kautta koettua tiedon luotettavuutta.  

V1: Käyttöliittymä oli hyvä, ja on selkeää, että mitä mennään kentälle katsomaan ja 
testaamaan. Pelillistäminen lisäsi osallistamistani asioiden edistämiseen. 
V2: Koska pelissä oli säännöt niin työkaluihin tuli lisää tarkoituksenmukaisuutta. Pelin 
säännöt ja käyttöliittymä pakottaa toimimaan tietyllä tavalla ja näin ollen virheen 
mahdollisuus pienenee. Peli lisäsi osallistamistani asioiden edistämiseen (kilpailutilanne 
pisteiden ja palkintojen muodossa). 

 

Taulukko 28 Pelillistämisen kokemus taakkana ja tahtona tuottaa dataa 

K6. Kuinka pelillistäminen lisäsi taakkaani ja kuinka pelillistäminen lisäsi tahtoani edistää 

tavoitteita tuottamalla dataa (osallistaminen)  

V1: Pelillistäminen ei lisännyt taakkaani, eikä lisännyt motivaatiotani. Pelillistäminen ei 
mielestäni häirinnyt. Tahtoni ei kasvanut pelillistämisen myötä. 
V2: Peli itsessään ei lisännyt taakkaani vaan se vähentää, jos peli on tehty yksinkertaisesti. 
Peli ei itsessään lisää taakkaa, vaan samojen asioiden päällekkäisyys. Peli lisäsi selkeästi 
motivaatiotani. Peliä en kokenut ylimääräisenä, peli on itsessään mielenkiintoinen. Pelissä 
olevat säännöt, kilpailutilanne, leaderboard ja palkinnot lisäsivät tahtoani tuottaa dataa. 
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Johdolle suoritetussa tutkimuksessa saatiin avoimilla haastattelukysymyksillä seuraavia 

tuloksia.  

 

1. Tutkimuskysymys; Miten pelillistäminen auttoi minua saamaan tilannekuvan? 

Kun katsot pelissä syntynyttä dataa, sekä tilannetietoa, että leaderboardia niin; 

 

Taulukko 29 Johdon vastaukset tutkimuskysymykseen tilannekuvan saamisesta 

K1: Miten pelillistäminen auttoi minua saamaan tilannekuvan? 

Sain hyvän tilannekuvan, mielenkiintoisella tavalla. Näkymä ja visuaalisuus on hyvä 

Pelillistäminen ei antanut tilannekuvaan lisää infoa. Siihen tuli lisää tietoa, että kuka 
toimittaa tietoja. 
Datan pohjalta tehty grafiikka on havainnollista ja kiinnittää huomiota kriittisiin 
poikkeamiin perussuunnitelma/toteutuma. 
Peli luo tietynlaisen kilpailutilanteen mikä on aina positiivista. Tilannekuvan laatua, eli 
pisteytystä oikeasta tiedosta voisi painottaa enemmänkin. 

Pylväsdiagrammi hyvin, taulukkomuotoa voisi kehittää havainnollisemmaksi, piirakka? 

 

2. Miten pelillistäminen auttoi minua ymmärtämään projektin tilannekuvan? Paraniko 

ymmärrykseni? 

Kun katsot pelissä syntynyttä dataa, sekä tilannetietoa, erityisesti kohdekohtaista ennustetta ja 

leaderboardia niin; 

Taulukko 30 Johdon vastaukset tilannekuvan ymmärtämisestä 

K2: Miten pelillistäminen auttoi minua ymmärtämään projektin tilannekuvan? 

Paraniko ymmärrykseni? 

V1.Ymmärrykseni parani hyvin 

V2.En saanut pelistä oikein mitään irti. Ymmärrys ei parantunut. 

V3.Koska en itse ole osallistunut peliin, niin tähän kysymykseen vaikea vastata. 

V4.Tilannekuvan ymmärtämistä ei tämä mielestäni parantanut, Tilannekuvan oikeellisuutta 
tällä voi varmistaa. 
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3. Miten Pelillistäminen auttoi minua ennustamaan projektin tulevan tilan paremmin? 

Kun katsot pelissä syntynyttä dataa, sekä tilannetietoa, erityisesti kohdekohtaista ennustetta ja 

leaderboardia niin; 

Taulukko 31 Johdon vastaukset projektin tulevasta tilasta 

K3: Pelillistäminen auttoi minua ennustamaan projektin tulevan tilan paremmin? 

V1.Ennustaminen on selvästi helpompaa 

V2.Ei vaikutusta 

V3.Grafiikan perusteella pystyy arvioimaan tulevan kehityksen ja erityisesti jos ennuste on 
mahdotonta toteutua. 
V4. Pelissä joutuu varmistamaan pisteistä saadakseen tilannetiedon oikeellisuutta, jota 
kautta olettamukset jäävät pois ja tieto on varmistettua. 
V5. Pelillistäminen on yksi osa tilannekuvan luomista. Pitää huomioida, että perusaikataulu 
teossa on eri lähtökohtia: joku tekee kunnianhimoiseksi joku vähemmän 
kunnianhimoiseksi. Historiasta ennustamiseen liittyy aina riskejä, joka ei huomioi 
deadlinen lähestymistä. Projektin alussa, kun ei ole kiire, niin normikaverit eivät kiirehdi, 
vaan kiire aikaan saadaan ottamalla alussa löysät pois. Siihen taas voi olla monia syitä. 

 

4. Miten pelillistäminen auttoi minua tekemään päätöksiä? 

Kun katsot pelissä syntynyttä dataa, sekä tilannetietoa, erityisesti kohdekohtaista ennustetta ja 

leaderboardia niin; 

Taulukko 32 Johdon vastauksia pelillistämisestä päätöksenteon apuna 

K4: Miten pelillistäminen auttoi minua tekemään päätöksiä? 

V1. Faktat ovat selvempiä, helpompi tehdä päätöksiä 

V2. En tee päätöksiä tilannekuvan perusteella 

V3. Kriittiset haasteet tulevat hyvin esille, jolloin päätökset tehdään oikean tilannekuvat 
perusteella. 
V4. Päätöstenteolle on enemmän pohjaa, jos pelillistämisellä on varmennettu oikea 
tilannetieto. 

V5. Hyvin, kun huomioi em. rajoitteet 
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5. Miten pelillistäminen auttoi minua arvioimaan päätökseni vaikutuksia? 

Kun katsot pelissä syntynyttä dataa, sekä tilannetietoa, erityisesti kohdekohtaista ennustetta 

ja leaderboardia niin; 

Taulukko 33 Johdon näkemyksiä päätösten vaikutusten arvioinnissa 

K5: Miten pelillistäminen auttoi minua arvioimaan päätökseni vaikutuksia? 

V1.Faktat on selvempiä, helpompi tehdä päätöksiä 

V2. En tunnista päätöksiä, joilla olisi vaikutuksia tilannekuvaan. 

V3. Voidaan palata aiempiin päätöksiin, jolloin nähdään jälkeenpäin tehtyjen päätösten 
vaikutukset. 
V4. Pelin ja pisteiden varmistamisen kautta tulee kullekin selvä tavoite voittaa kisa ja 
varmistaa oikea tieto, mihin päätöksiä peilataan ja joista arvioidaan tulevaa suuntaa 

V5. Kohtuullisesti. Joiltain osin on aina epävarmuus datan oikeellisuudesta. 

 

6. Millaisia elementtejä tai toimintoja toivot näkeväsi tulevaisuudessa, jotka auttavat 

sinua tekemään parempia päätöksiä? 

Taulukko 34 Johdon vastauksia tulevista muutoksista järjestelmään 

K5: Millaisia elementtejä tai toimintoja toivot näkeväsi tulevaisuudessa, jotka 

auttavat sinua tekemään parempia päätöksiä? 

V1. Visualisoinnin havainnollisuus ja animointi voisi tulevaisuudessa lisätä vielä 
mielenkiintoa, että näkymää tulevaisuuteen staattisiin kuvaajiin verrattuna. 
V2. Päättäminen on helppoa, jos asiat ovat hyvin valmisteltuja. Lisäksi päättämistä 
nopeuttaa valmiiksi pureskellut päätösehdotukset, joita on myös laajasti perusteltu. Vielä 
yksi uusi ulottuvuus päätöksenteon helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi olisi se, että on 
pystynyt päättäjille kuvaamaan/ennustamaan kunkin päätöksen jatkoseuraamukset 
pitemmälle ajalle eteenpäin. 
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Taulukko 35 Tutkimuskysymyksen yksi synteesi 

Haastattelukysymys Vastaaja 1 Vastaaja 2 Empiirisen tutkimuksen synteesi Kysymysalue Lähde Kirjallisuusosuus Empirian ja kirjallisuuden 
synteesi (tutkimuksen tulos)

K1. Kuinka pelillistäminen lisäsi 
taakkaani ja motivaatiotani

Seurantaa piti tehdä muutenkin. Siinä mielessä ei 
tarvinnut tehdä. Olin jo valmiiksi motivoitunut. En näe, 
että motivaatio kasvaa, vaikka tieto pelistä olisi olemassa.

Koska pelin samaa asiaa kuvaavat suureet olivat sekä 
Excelissä niin peliin syötettävä data oli työnä 
päällekkäistä. En osaa sanoa muiden osuudesta. Peli 
pystyy motivoimaan täyttämään edistymää, kun siihen 
liittyy pelin tuottama mielihyvä kilpailutilanteen vuoksi.

Peliä ei koettu taakkana, pelillä on 
motivaatioon joko neutraali tai kasvattava 
vaikutus. Motivaation kasvu johtui 
kilpailutilanteesta. 

K2. Lisäsivätkö pelielementit 
datan hyödyllisyyttä ja 
motivaatiotani

Jos olen valmiiksi motivoitunut, ei pisteillä ja merkeillä 
ole merkitystä. Saadaan ulos, paljonko edistymää on ja 
voidaan tehdä sen perusteella päätöksiä. Uskon että 
tilannekuvan laatu paranee, jos datan syöttäjä saadaan 
motivoitumaan.

Olen sitä mieltä, että pelissä syntynyttä edistymätietoa 
käytetään projektin ohjauksessa. Ja pystytään siten 
vaikuttamaan pelissä olevan edistymätiedon mukaisesti 
projektin haluttuun lopputulokseen. Mielestäni peli lisäsi 
datan hyödyllisyyttä ja datan laatua. Pelin säännöt 
motivoivat täyttämään säännöllisesti ja sikäli tuore tieto 
lisää datan hyödyllisyyttä.

Peli koettu neutraaliksi tai hyödylliseksi. Pelillä 
on joko neutraali tai positiivinen vaikutus 
motivaatioon ja datan laatuun. Säännöt 
auttoivat lisäämään hyödyllisyyttä.

K3. Kuinka pelillistäminen 
vaikutti osallistamiseen (tahtoon 
edistää aktiivisesti asioita)

Osallistamiseni taso oli jo valmiiksi hyvä. Tieto pelistä ei 
lisännyt omaa motivaatiotani, oma osallistaminen oli jo 
korkealla tasolla koska roolini puolesta joudun hoitamaan 
näitä asioita.

En joutunut patistamaan itseäni. Pelin säännöt ja kilpailu 
motivoi täyttämiseen. Tiedon lähteitä joutui patistamaan, 
koska tiedon lähteet eivät käyttäneet samaa alustaa, ja 
tietoa oli vaikea saada. Raportoinnin koin ylimääräiseksi, 
koska tiedon tuottaminen oli päällekkäistä olemassa 
olevan tavan kanssa. Toimin osana kohdetta, joten koin 
että peli oli motivoivaa. Suunnittelijoilta ei saanut sen 
paremmin tietoa.

Pelillä oli osallistamiseen joko neutraali tai 
positiivinen vaikutus. Vaikutus johtui pelissä 
olevista säännöistä ja kilpailusta. 

K4. Kuinka pelillistäminen lisäsi 
tiedon läpinäkyvyyttä ja 
osallistamista sekä muutti omaa ja 
johdon suhdetta

Lisäähän se läpinäkyvyyttä ja osallistamista, jos peliin 
osallistuu enemmän tiedon syöttäjiä. Ei välttämättä aina 
sama ihminen, joka kerää. Pelillistäminen ei varsinaisesti 
auttanut kohdistamaan ongelmaa. En nähnyt johdon ja 
oma suhteeni paranevan.

Mielestäni lisäsi tiedon läpinäkyvyyttä. Pelillistäminen ei 
varsinaisesti lisännyt eikä vähentänyt ongelmien 
kohdistamista. Pelin muodossa johdon ja oma suhteeni 
parani, koska tieto on ajantasaista, joten vanha tieto ei ole 
enää niin arvokasta.

Pelin seurauksena läpinäkyvyys lisääntyi. Pelin 
seurauksena johdon ja tiedon toimittajien 
suhde joko pysyi ennallaan tai parani tiedon 
ajantasaisuudesta johtuen. 

K5. Kuinka pelillistäminen lisäsi 
työkalujen 
tarkoituksenmukaisuutta ja 
selkeyttä, sekä osallistamistani 
asioiden edistämiseen ja sitä 
kautta koettua tiedon 
luotettavuutta. 

Käyttöliittymä oli hyvä, ja on selkeää, että mitä mennään 
kentälle katsomaan ja testaamaan. Pelillistäminen lisäsi 
osallistamistani asioiden edistämiseen.

Koska pelissä oli säännöt niin työkaluihin tuli lisää 
tarkoituksenmukaisuutta. Pelin säännöt ja käyttöliittymä 
pakottaa toimimaan tietyllä tavalla ja näin ollen virheen 
mahdollisuus pienenee. Peli lisäsi osallistamistani 
asioiden edistämiseen (kilpailutilanne pisteiden ja 
palkintojen muodossa).

Pelillistämisellä on osallistamiseen kasvattava 
vaikutus. Osallistamisen vaikutus johtuu 
pisteistä ja palkinnoista, sekä 
kilpailutilanteesta. 

K6. Kuinka pelillistäminen lisäsi 
taakkaani ja kuinka 
pelillistäminen lisäsi tahtoani 
edistää tavoitteita tuottamalla 
dataa (osallistaminen) 

Pelillistäminen ei lisännyt taakkaani, eikä lisännyt 
motivaatiotani. Pelillistäminen ei mielestäni häirinnyt. 
Tahtoni ei kasvanut pelillistämisen myötä.

Peli itsessään ei lisännyt taakkaani vaan se vähentää, jos 
peli on tehty yksinkertaisesti. Peli ei itsessään lisää 
taakkaa, vaan samojen asioiden päällekkäisyys. Peli lisäsi 
selkeästi motivaatiotani. Peliä en kokenut ylimääräisenä, 
peli on itsessään mielenkiintoinen. Pelissä olevat säännöt, 
kilpailutilanne, leaderboard ja palkinnot lisäsivät tahtoani 
tuottaa dataa.

Pelillä on motivaatioon neutraali tai vahvistava 
vaikutus. Pelillä on tahtoon joko neutraali tai 
positiivinen vaikutus. Pelissä olevat 
tulostaulut, kilpailutilanne ja palkinnot lisäävät 
tahtoa. 

1)Kuinka pelillistäminen 
vaikuttaa pelaajien 
motivaatioon, osallistamiseen ja 
tahtoon tuottaa oikein dataa 
tilannekuvaan liittyen? 

Pelillä voidaan todeta olevan em. 
Attribuutteihin empriisisen tutkimuksen 
perusteella joko neutraali tai positiivinen 
vaikutus. Eniten positiviivista vaikutusta on 
osallistamiseen. 

Pelillistämisellä on 
motivaatiota ja 
osallistamista 
kasvattava vaikutus

Pelillä voidaan todeta olevan 
kysymyksissä mainittuihin 
attribuutteihin empiirisen 
tutkimuksen sekä 
kirjallisuustutkimuksen 
perusteella joko neutraali tai 
positiivinen vaikutus. Eniten 
positiivista vaikutusta on 
osallistamiseen. Vaikutusta 
näyttää olevan merkeillä, 
säännöillä ja tulostaululla. 

Pelillistämisen 
vaikutus 

motivaatioon

Pelillistämisellä on 
motivaatiota 

kasvattava vaikutus

(Alsawaer, 
2018) 

(Leite, 2016) 

Pelillistäminen on joko 
neutraalia tai motivaatiota 
vahvistavaa. Osallistamiseen 
on selkeä vahvistus. 

Pelillistämisen 
vaikutus 

osallistamiseen

Pelillistäminen 
vahvistaa 

osallistamista

(Looyestyn, 
2017)

(Alsawaer, 
2018)

(Leite, 2016)

Pelillistäminen vahvistaa 
osallistamista 
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Taulukko 36 Tutkimuskysymyksen kaksi synteesi 

 

Haastattelukysymykset Vastaaja 1 Vastaaja 2 Vastaaja 3 Vastaaja 5 Vastaaja 5 Empiirisen tutkimuksen synteesi Tutkimuskysymys Lähteet Kirjallisuusosuus
Empiirisen ja kirjallisen tutkimuksen synteesi 
(tutkimuksen tulos)

K1: Miten pelillistäminen 
auttoi minua saamaan 
tilannekuvan?

Sain hyvän tilannekuvan, 
mielenkiintoisella tavalla. 
Näkymä ja visuaalisuus on hyvä

Pelillistäminen ei antanut 
tilannekuvaan lisää infoa. Siihen 
tuli lisää tietoa, että kuka 
toimittaa tietoja.

Datan pohjalta tehty grafiikka on 
havainnollista ja kiinnittää 
huomiota kriittisiin poikkeamiin 
perussuunnitelma/toteutuma.

Peli luo tietynlaisen 
kilpailutilanteen mikä on aina 
positiivista. Tilannekuvan laatua, 
eli pisteytystä oikeasta tiedosta 
voisi painottaa enemmänkin.

Pylväsdiagrammi hyvin, 
taulukkomuotoa voisi kehittää 
havainnollisemmaksi, piirakka?

Visuaalisuus ja grafiikka auttavat 
saamaan tilannekuvan. Kilpailutilanne 
näyttää auttamaan tilannekuvan 
saamisessa

K2: Miten pelillistäminen 
auttoi minua ymmärtämään 
projektin tilannekuvan? 
Paraniko ymmärrykseni?

Ymmärrykseni parani hyvin En saanut pelistä oikein mitään 
irti. Ymmärrys ei parantunut.

Koska en itse ole osallistunut 
peliin, niin tähän kysymykseen 
vaikea vastata.

Tilannekuvan ymmärtämistä ei 
tämä mielestäni parantanut, 
Tilannekuvan oikeellisuutta tällä 
voi varmistaa.

Ei vastausta Ymmärrykseen joko neutraali tai 
positiivinen vaikutus. Grafiikka auttoi 
ymmärtämään asian.

K3: Pelillistäminen auttoi 
minua ennustamaan 
projektin tulevan tilan 
paremmin?

Ennustaminen on selvästi 
helpompaa

Ei vaikutusta Grafiikan perusteella pystyy 
arvioimaan tulevan kehityksen ja 
erityisesti jos ennuste on 
mahdotonta toteutua.

Pelissä joutuu varmistamaan 
pisteistä saadakseen 
tilannetiedon oikeellisuutta, jota 
kautta olettamukset jäävät pois ja 
tieto on varmistettua.

Pelillistäminen on yksi osa 
tilannekuvan luomista. Pitää 
huomioida, että perusaikataulu 
teossa on eri lähtökohtia: joku 
tekee kunnianhimoiseksi joku 
vähemmän kunnianhimoiseksi. 
Historiasta ennustamiseen liittyy 
aina riskejä, joka ei huomioi 
deadlinen lähestymistä. Projektin 
alussa, kun ei ole kiire, niin 
normikaverit eivät kiirehdi, vaan 
kiire aikaan saadaan ottamalla 
alussa löysät pois. Siihen taas 
voi olla monia syitä.

Ennustamiseen joko neutraali tai 
positiivinen vaikutus. Vaikutus johtuu 
grafiikasta. 

K4: Miten pelillistäminen 
auttoi minua tekemään 
päätöksiä?

Faktat ovat selvempiä, helpompi 
tehdä päätöksiä

En tee päätöksiä tilannekuvan 
perusteella

V3. Kriittiset haasteet tulevat 
hyvin esille, jolloin päätökset 
tehdään oikean tilannekuvat 
perusteella.

Päätöstenteolle on enemmän 
pohjaa, jos pelillistämisellä on 
varmennettu oikea tilannetieto.

Hyvin, kun huomioi em. 
rajoitteet

Päätöksentekoon selkeästi positiivinen 
vaikutus, peli tuo faktat esille. 

K5: Miten pelillistäminen 
auttoi minua arvioimaan 
päätökseni vaikutuksia?

Faktat on selvempiä, helpompi 
tehdä päätöksiä

En tunnista päätöksiä, joilla olisi 
vaikutuksia tilannekuvaan.

Voidaan palata aiempiin 
päätöksiin, jolloin nähdään 
jälkeenpäin tehtyjen päätösten 
vaikutukset.

Pelin ja pisteiden varmistamisen 
kautta tulee kullekin selvä 
tavoite voittaa kisa ja varmistaa 
oikea tieto, mihin päätöksiä 
peilataan ja joista arvioidaan 
tulevaa suuntaa

Kohtuullisesti. Joiltain osin on 
aina epävarmuus datan 
oikeellisuudesta.

Pelillä on joko vahvistava tai neutraali 
vaikutus päätöksien vaikutusarviossa. 
Vaikutus johtuu visualisoinnista.

K5: Millaisia elementtejä tai 
toimintoja toivot näkeväsi 
tulevaisuudessa, jotka 
auttavat sinua tekemään 
parempia päätöksiä?

Visualisoinnin havainnollisuus 
ja animointi voisi 
tulevaisuudessa lisätä vielä 
mielenkiintoa, että näkymää 
tulevaisuuteen staattisiin 
kuvaajiin verrattuna.

Päättäminen on helppoa, jos 
asiat ovat hyvin valmisteltuja. 
Lisäksi päättämistä nopeuttaa 
valmiiksi pureskellut 
päätösehdotukset, joita on myös 
laajasti perusteltu. Vielä yksi 
uusi ulottuvuus päätöksenteon 
helpottamiseksi ja 
nopeuttamiseksi olisi se, että on 
pystynyt päättäjille 
kuvaamaan/ennustamaan kunkin 
päätöksen jatkoseuraamukset

Toivotaan lisää visuaalisuutta ja 
grafiikkaa. Päätöksenteon eri vaiheita 
voisi mallintaa. 

TK2 )  Kuinka 
pelillistäminen vaikuttaa eri 
tilannekuvan osa-alueisiin ja 
päätöksentekoon?

Pelillistämisellä näyttää olevan empiirisen 
tutkimuksen suurin positiivinen vaikutus 
tilannekuvan saamiseen, sekä 
päätöksentekoon. Tilannekuvan 
ymmärrykseen sekä ennustamiseen on 
positiivinen tai neutraali vaikutus. 
Tilannekuvaan toivotaan päätöksenteon 
helpottamiseksi lisää dynaamisia 
elementtejä, sekä päätösvalmisteluja. 

Pelien avulla tehtävä 
simulointi, 
kognitiivisen 
kuorman 
väheneminen ja 
päätöksenteon 
harjoittelu 
parantavat 
päätöksentekoa ja 
päätöksentekotaitoa.

Päätöksenteonprosessiin vaikuttaa pelin 
tuomat visuaaliset ja graafiset elementit sekä 
kilpailutilanne, joka paljastaa laadullisia 
aspekteja ja tulevaa tilaa. Peli vähentää 
kognitiivista kuormaa ja parantaa motivaatiota. 
Simuloinneilla päätöksentekotaitoa voidaan 
opetella, jolloin päätöksenteosta tulee 
tehokkaampaa.

Kirjallisuustutkimuks
en mukaan 
simulointi, 
kognitiivisen 
kuorman 
väheneminen ja 
motivaation kasvun 
myötä päätökset 
paranevat. 

Kirjallisuustutkimuks
en mukaan 
simuloinnista on 
hyötyä, jolla voidaan 
parantaa 
päätöksentekotaitoja

(Rumeser ja 
Emsley, 
2018)

(Rumeser ja 
Emsley, 
2018)
(Grund ja 
Meier, 2016)

Visuaalisuus, grafiikka sekä kilpailutilanne 
näyttää auttamaan tilannekuvan saamisessa. 
Kognitiivinen kuorman pienentyminen ja 
motivaation kasvun myötä päätöksenteko 
paranee. 

Pelillistämisellä on varmennettu oikea 
tilannetieto ja faktat tuotu selkeästi esille. 
Simulointi auttaa päätöksentekotaitojen 
kehittymiseen. Pelillä voi harjoitella 
päätöksentekoa. 

Miten pelillistäminen 
vaikuttaa eri 
tilannekuvan osa-
alueisiin?

Miten pelillistäminen 
vaikuttaa 
päätöksentekoon?


