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Tässä tutkielmassa keskitytään historiallisten pelien ja niiden opettavaisuuden 

tarkastelemiseen sekä historiallisille peleille tarkoitetun arviointikehikon laatimiseen ja 

käyttämiseen. Alun teoriaosassa päämääränä on pohjustaa tutkielman aihetta ja luoda 

perusta varsinaiselle arviointikehikolle. Tämän jälkeen laaditun kehikon avulla 

arvioidaan kolmea historiallista peliä, jotka ovat Civilization 4, The Oregon Trail ja 

Snellman.  

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta todettiin, että historialliset pelit voivat sisältää 

paljon erilaista opettavaista sisältöä, kuten historiallista tietoa menneiden aikojen 

tapahtumista. Ne voivat kuitenkin sisältää myös valheellista ja epätarkkaa tietoa, joten 

niiden sisältöön ei voida täysin luottaa. Tämän vuoksi niiden pelaajilta vaaditaan omaa 

historiallista tietoutta ja lähdekriittisyyttä.  

Arviointikehikkoa laadittaessa huomattiin, että muiden tutkijoiden tekemät 

havainnot peleistä ja niiden ominaisuuksista on syytä ottaa huomioon omassa 

kehikossa. Muuten kehikko saattaa jäädä puutteelliseksi. Lisäksi on tärkeää tarkastella 

aiempia arviointikehikkoja, koska niistä saadaan selville olennaisia seikkoja liittyen 

pelien arvioimiseen. Tässä tutkielmassa käsiteltiin kolmea muuta arviointikehikkoa, 

joista Herringtonin ja Oliverin kehikko liittyy oppimiseen, Sweetserin ja Wyethin flow-

teoriaan ja Bondin ja Bealen pelien hyviin ominaisuuksiin.  

Lopullista arviointikehikkoa pystyttiin käyttämään onnistuneesti valittuihin 

peleihin, vaikka kehikossa on vielä parannettavaa. Positiivista on, että useimmat 

kehikon kategorioista soveltuivat hyvin jokaiseen peliin. Tietyissä kategorioissa on 

kuitenkin vielä korjattavaa, sillä ne joko eivät sovi historiallisille peleille tai niihin 

liittyvät kriteerit eivät ole tarpeeksi selkeitä.  

Arviointikehikon avulla saatiin selville, että valituissa peleissä on suuria eroja. 

Eniten eroavaisuuksia havaittiin Civilization 4:n ja Snellmanin välillä, joista ensiksi 

mainittu ei noudata historiaa yhtä tarkasti kuin jälkimmäinen mutta sisältää enemmän 

hyvän pelin ominaisuuksia. Nämä erot selittyvät osittain sillä, että Civilization 4:n 

kaltaiset pelit on tarkoitettu kaupallisille markkinoille, kun taas Snellman ja muut 

opetuspelit on suunnattu koulujen käyttöön.  

 

Avainsanat ja -sanonnat: Historialliset pelit, opetuspelit, opettavaisuus, oppiminen, 

arviointikehikko.  
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1. Johdanto 

Tietokonepelien hyviä ominaisuuksia on tutkittu vasta suhteellisen vähän aikaa, vaikka 

pelit ovat olleet osa monen ihmisen elämää jo usean vuoden ajan. Tämä voi johtua 

yleisestä harhakäsityksestä, jonka mukaan kaikki pelit olisi tarkoitettu vain 

viihdekäyttöön eikä niillä olisi minkäänlaisia opettavaisia hyötyjä. Näitä virheellisiä 

käsityksiä ovat vahvistaneet monet vanhemmista tutkimuksista, joissa on keskitytty vain 

yksinkertaisiin toimintapeleihin, joissa on paljon vähemmän opettavaista sisältöä kuin 

kehittävimmissä strategia- tai ongelmanratkaisupeleissä [Squire, 2003]. 

Ihmisten väärät mielikuvat peleistä voivat johtua siitäkin, että julkisuudessa eniten 

esillä olevat pelit ovat usein suuren budjetin kaupallisia tuotantoja, joissa on pyritty 

lisäämään viihteellisyyttä opetuksellisuuden kustannuksella. Kaikki pelit eivät 

kuitenkaan ole niiden kaltaisia, sillä jopa monet muut kaupalliset pelit voivat olla oikein 

käytettynä hyvin opettavaisia [Charsky and Mims, 2008]. Kaupallisten pelien lisäksi on 

olemassa myös vähemmän esillä olevia opetuspelejä, joissa pääpaino on oppimisessa ja 

opetuksessa. Ne eroavatkin kaupallisista peleistä siinä, että niissä ei karsita pois 

opetuksellista sisältöä pelillisistä syistä. Kaupallisten pelien ja opetuspelien välissä ovat 

vielä edutainment-pelit, jotka ovat samalla sekä viihteellisiä että opettavaisia.  

Opettavaisen pelin kehittäminen ei eroa merkittävästi hyvän pelin kehittämisestä, 

koska molemmilla on samoja vaatimuksia [Gee, 2003]. Kummassakin tapauksessa 

pelissä pitää olla riittävästi haastetta, jotta pelaamisen aikana jouduttaisiin keskittymään 

kunnolla. Liian helpot pelit eivät vaadi keskittymistä, joten niiden sisältö voi jäädä 

vähälle huomiolle. Pelin pitäisi myös olla tarpeeksi kiinnostava, jotta sen pariin haluaisi 

palata aina uudelleen. Huonommat pelit eivät saa aikaan samanlaista tunnetta, joten 

siksi ne unohtuvat nopeasti. Pelattavuus kuuluu olennaisesti myös kaikkiin peleihin, 

sillä sen perusteella yleensä määräytyy, kuinka hauskalta ja miellyttävältä pelaaminen 

tuntuu.  

Opetuksellisessa mielessä yksi kiinnostavimmista pelien ryhmistä ovat historialliset 

pelit, koska ne pohjautuvat historiallisiin tapahtumiin ja voivat siten pitää sisällään 

runsaasti tietoa menneisyydestä. Nämä pelit voivat olla aihepiirinsä vuoksi 

parhaimmillaan todella opettavaisia, mutta niistä voidaan myös oppia aivan virheellisiä 

asioita, jos niiden tekijät eivät ole perehtyneet historiaan. Tämän vuoksi yleensä 

pelaajan vastuulla on ottaa selvää pelin sisällöstä ja siitä, kuinka hyvin siinä 

noudatetaan historiaa. Tähän kuitenkin vaaditaan riittävästi historiallista ymmärrystä.     

Historiallisia pelejä arvioitaessa täytyy ottaa huomioon useita seikkoja. Arvioinnissa 

on ensinnäkin kiinnitettävä huomiota pelin historialliseen sisältöön, koska se vaikuttaa 

suuresti pelin opetukselliseen arvoon. Jos historiallista sisältöä on vain vähän tai se on 

osittain keksittyä, pelin opetuksellisuus kärsii merkittävästi. Toiseksi on syytä 

tarkastella pelin ja pelaajan välistä vuorovaikutusta, joka ilmenee siinä, miten pelissä 
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välitetään historiallista tietoa pelaajalle ja kuinka hän käyttää historiallista 

ymmärrystään sen tulkitsemiseen.  Kolmanneksi pitää muistaa arvioida myös pelillisiä 

ominaisuuksia, joita ovat muun muassa haastavuus ja kiehtovuus. Ne kuuluvat 

olennaisesti kaikentyyppisiin peleihin ja vaikuttavat pelikokemuksen miellyttävyyteen. 

Tässä tutkielmassa tarkoituksena on selvittää: 

1)  Mitä historialliset pelit ovat ja mitä niistä voidaan oppia? Yksittäiset 

historialliset pelit ovat olleet erilaisten tutkimusten aiheena jo pitkään, mutta 

niitä ei ole juurikaan tarkasteltu kokonaisena ryhmänä. Tämä on suuri puute, 

sillä aiheessa on paljon käsiteltävää. 

2)  Minkälainen arviointikehikko sopii historiallisille peleille? Luonnollisesti pelin 

historiallisuus asettaa kehikolle tiettyjä vaatimuksia, jotka on syytä huomioida 

kriteerejä laadittaessa. Ainakin osan kriteereistä on liityttävä historiallisuuteen, 

sillä muuten historiallisen sisällön tarkkuutta on mahdotonta arvioida.    

3) Miten historialliset opetus- ja edutainment-pelit eroavat historiallisista 

kaupallisista peleistä? Voitaisiin olettaa, että opetuspelit ovat historiallisesti 

tarkempia kuin kaupalliset pelit, mutta muitakin eroja ja yhtäläisyyksiä niiden 

välillä luultavasti on.  

Tutkielma etenee siten, että ensin luvussa 2 käsitellään tarkemmin historiallista 

ymmärrystä, jota tarvitaan historiallisten lähteiden tulkitsemiseen. Nämä lähteet voivat 

olla kirjojen tai artikkeleiden lisäksi myös pelejä, joten luku liittyy olennaisesti 

tutkielman aiheeseen. Luvussa 3 keskitytään historiallisia pelejä koskeviin kysymyksiin, 

kuten niiden erilaisiin luokittelutapoihin ja kehitysvaiheisiin. Näiden tunteminen on 

tärkeää, jotta on mahdollista saada parempi kuva siitä, minkälaisia historiallisia pelejä 

on olemassa. Luku 4 tarkastelee esimerkkien kautta, minkälaisia ominaisuuksia 

opettavaisilla peleillä on tai ainakin pitäisi olla. Tässä luvussa käsiteltyjen neljän 

ominaisuuden lisäksi on olemassa myös monia muita opettavaisia ominaisuuksia, mutta 

niitä kaikkia ei pystytä tämän tutkielman puitteissa käsittelemään.  

Luku 5 pohjustaa tutkielman pääaihetta, joka on historiallisten pelien arvioiminen 

arviointikehikkoa käyttämällä. Ensin alaluvussa 5.1 keskitytään muiden tutkijoiden 

laatimiin kehikoihin ja pohditaan niiden hyviä sekä huonoja puolia. Tämän jälkeen 

alaluvussa 5.2 laaditaan historiallisille peleille oma arviointikehikko, jonka perustana on 

aiempien teorialukujen sisältö. Luvussa 6 tarkastelun kohteena ovat kolme historiallista 

peliä, jotka valitaan käyttämällä tiettyjä valintakriteerejä. Näiden kolmen pelin sisältöä 

ja ominaisuuksia arvioidaan luvun 6 alaluvuissa. Lopuksi pelejä vielä verrataan 

toisiinsa. Luvussa 7 esitellään loppupäätelmät arvioinnin tuloksista ja pohditaan, miten 

kehikkoa pystytään vielä parantamaan. Viimeisenä luku 8 pitää sisällään tutkielman 

yhteenvedon ja mietteitä siitä, kuinka hyvin tutkielman alussa asetetut tavoitteet 

täyttyivät.  
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2. Historiallinen ymmärrys 

Historiallisten lähteiden – olivat ne sitten paperisia tai sähköisiä – tarkastelemiseen 

tarvitaan aina historiallista ymmärrystä. Muuten niiden tarkoitusperästä ja 

oikeellisuudesta on mahdotonta saada varmuutta. Historiallisesta ymmärryksestä on 

apua myös pelattaessa historiallisia pelejä, koska monet niistä ovat hyviä historiallisia 

tietolähteitä, joita voidaan hyödyntää perinteisten tekstilähteiden tapaan. Pelien ja 

muiden lähteiden tulkitseminen ja ymmärtäminen pitää sisällään monia eri vaiheita, 

kuten kriittisyys lähteitä kohtaan ja samaistuminen niissä esiintyviin historiallisiin 

hahmoihin. Näitä vaiheita ovat käsitelleet laajemmin Seixas [1993] sekä van Drie ja van 

Boxtel [2007].   

2.1. Historiallisen ymmärryksen määritelmä 

Historian oppiminen ei tarkoita pelkästään sitä, että opetellaan ulkoa kirjoista löytyviä 

päivämääriä ja henkilöiden nimiä [van Drie and van Boxtel, 2007]. Ne ovat hyödyllistä 

faktatietoa, jota koulussakin tarvitaan, mutta siitä huolimatta on paljon tärkeämpää 

oppia oikeasti ymmärtämään historiaa. Vasta sitten pystytään itsenäisesti 

muodostamaan omia käsityksiä menneisyydestä käyttäen hyödyksi saatavilla olevaa 

lähdemateriaalia [Seixas, 1993]. Tätä taitoa kutsutaan historialliseksi ymmärrykseksi.  

Charsky ja Barbour [2010] määrittelevät historiallisen ymmärryksen siten, että 

henkilö kykenee analysoimaan ja tulkitsemaan menneisyyden tapahtumia ja löytämään 

selityksiä niille. Heidän mukaansa historiallista ymmärrystä pystytään kehittämään 

monella tapaa. Esimerkkinä he käyttävät koulun oppilaita, joiden ymmärrys kehittyy 

niin luokkahuoneessa kuin sen ulkopuolellakin. Luokassa oppilaat seuraavat historian 

opettajien luentoja ja niiden avulla oppivat ymmärtämään paremmin historiaa. Luokan 

ulkopuolella he turvautuvat historiallisiin elokuviin ja peleihin, joiden kautta he voivat 

myös parantaa tietämystään. Charskyn ja Barbourin mukaan etenkin pelien pelaaminen 

on hyvä tapa kehittää historiallista tietämystään, koska peleistä pystytään tekemään 

historiallisesti tarkkoja. Näitä historiallisiin tapahtumiin pohjautuvia historiallisia pelejä 

käsitellään enemmän luvussa 3. 

Historiallinen ymmärrys kehittyy muiden kykyjen tapaan hiljalleen – mutta miten 

kehitystä voitaisiin nopeuttaa? Wineburgin [2001] mukaan historian opettajilla on 

mahdollisuus vaikuttaa ymmärryksen kehitykseen, koska he ovat oppilaiden kanssa 

tekemisissä ja juuri opettajilta lapset ja nuoret saavat suuren osan historian tiedostaan. 

Wineburg kuvaa, kuinka hyvät opettajat pystyvät parantamaan oppilaidensa 

historiallista ymmärrystä käyttämällä hyödyksi erilaisia opetustekniikoita. He voivat 

esimerkiksi järjestää luokassa historiallisiin tapahtumiin liittyviä väittelyitä, jotka 

edistävät oppilaiden itsenäistä ajattelua ja pohdintaa. Näiden väittelyiden aiheita he 

myös pohjustavat aikaisemmilla tunneilla, jotta varsinaisessa väittelytilanteessa kaikilla 

olisi enemmän sanottavaa ja aiheeseen liittyviä mielipiteitä.  
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2.2. Historiallisen ymmärryksen osat 

Historiallisen ymmärryksen saavuttaminen ei ole nopea prosessi. Siihen kuuluu monta 

osaa, jotka kaikki pitäisi pystyä hallitsemaan. Sekä Seixas [1993] että van Drie ja van 

Boxtel [2007] ovat listanneet mielestään tärkeimmät osatekijät, jotka kuuluvat 

tavallisten oppilaiden historialliseen ymmärrykseen. Seixasin lista koostuu seuraavista 

kohdista: 

1) Oppilaiden pitää pystyä tunnistamaan historiallisesti merkittävimmät 

tapahtumat ja tekemään selvä ero niiden ja vähemmän tärkeiden hetkien välillä. 

Sen lisäksi heidän on tiedettävä, miksi juuri nämä tietyt tapahtumat olivat 

historiallisesti tärkeitä. Tässä on otettava huomioon myös kulttuuriset seikat, 

sillä eri kulttuureissa vallitsevat aivan erilaiset käsitykset siitä, mikä on 

historiallisesti tärkeää.  

2) Heidän on luotettava omaan historian tietämykseensä. Kun oppilas uskoo 

tietämyksensä olevan vahva, hän pystyy erottamaan oikean tiedon väärästä 

esimerkiksi lukiessaan kirjoja tai pelatessaan historiallisia pelejä. Jos oppilas ei 

usko omiin kykyihinsä, hän joutuu turvautumaan useammin asiantuntijoiden 

apuun.  

3) Oppilaiden on pystyttävä samaistumaan historiallisiin henkilöihin. Historian 

ymmärtämisen kannalta on tärkeää, että oppilas kykenee samaistumaan 

menneiden aikojen ihmisiin ja pystyy ymmärtämään heidän tekemiään 

valintoja. Tähän kuuluu olennaisesti myös se, että oppilaat ymmärtävät 

valintojen mahdolliset seuraukset ja osaavat arvioida niiden merkitystä.   

Seixasin [1993] lista pitää sisällään vain nämä kolme kohtaa, mutta niissä tiivistyvät 

hyvin historiallisen ymmärryksen kannalta tärkeimmät asiat. Etenkin kaksi ensimmäistä 

kohtaa ovat hyvin olennaisia, koska ne liittyvät historiallisen tiedon analysoimiseen. 

Suuresta tietomäärästä on hyvä pystyä tunnistamaan kaikista keskeisimmät asiat, jotta 

voidaan keskittyä niiden opettelemiseen. Samalla on kuitenkin pystyttävä välttämään 

virheellistä tietoa, jota osa lähteistä sisältää. Se on vaikeaa, koska luotettavankin 

näköiset lähteet voivat toisinaan olla väärässä. Siksi on pyrittävä käyttämään 

mahdollisimman monta eri lähdettä ja aina tarkasti arvioitava niiden luotettavuutta.   

Lähteiden luotettavuuteen vaikuttaa suuresti niiden alkuperä, minkä Seixas [1993] 

huomasi omassa tutkimuksessaan. Hän haastatteli useita monikulttuurisia nuoria, jotka 

kertoivat omia näkemyksiään historiallisista tapahtumista. Osa heistä suhtautui hieman 

epäilevästi kirjoitettuihin lähteisiin, koska he uskoivat, että niiden kirjoittajat eivät 

tarkastelleet historiaa täysin puolueettomasta näkökulmasta. Tämänkaltaiset 

ennakkoluulot eivät ole aiheettomia, sillä varsinkin omaa kotimaata ei aina ole helppo 

käsitellä aivan neutraalisti. Haastatteluissa yllättävintä oli se, että nuoret asennoituivat 

heidän perheenjäsentensä tai tuttaviensa kertomiin historian tarinoihin aivan eri tavalla 

kuin kirjoitettuihin lähteisiin. He pitivät tarinoita totena, koska he tunsivat niiden 
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kertojan, eivätkä uskoneet hänen valehtelevan. Tarinoissa oli luultavasti paljon tottakin, 

mutta osa niiden sisällöstä saattoi olla keksittyä. Nuoret eivät kuitenkaan kiinnittäneet 

siihen huomiota, koska he eivät osanneet suhtautua niihin yhtä kriittisesti kuin muihin 

lähteisiin.   

Van Drien ja van Boxtelin [2007] lista historiallisen ymmärryksen sisältämistä 

osista on huomattavasti laajempi kuin Seixasin [1993], sillä se sisältää kuusi erilaista 

kohtaa. Nämä kohdat ovat: 

1) Historiallisten kysymysten esittäminen. Oikeanlaisten kysymysten kautta 

oppilaat pystyvät helpommin pohtimaan historiallisia tapahtumia ja keksimään 

niille syitä ja selityksiä. He voivat esimerkiksi esittää itselleen kysymyksen: 

”Minkä takia ensimmäinen maailmansota syttyi”? Näin laajoihin kysymyksiin 

ei voida vastata pelkästään muutamalla sanalla, joten oppilaat joutuvat 

pakostikin rakentamaan mielessään laajempaa vastausta.  

2)  Lähteiden käyttäminen. Lähteet ovat tärkeässä asemassa kaikilla 

tieteenaloilla, joten niitä tarvitaan myös historiassa. Koulussa oppilaat ovat 

eniten tekemisissä kirjallisten lähteiden kanssa, koska niitä on helposti 

saatavilla. He voisivat myös käyttää lähteinä kuvia ja esineitä, joita tutkimalla 

olisi mahdollista saada aivan toisenlaista tietoa. Jotta oppilaat voivat käyttää 

lähteitä onnistuneesti, heidän täytyy osata tunnistaa niiden oikeellisuus. 

Varsinkin sekundääristen lähteiden sisältämä tieto voi olla toisinaan 

virheellistä, joten siksi niihin ei pitäisi koskaan suhtautua liian luottavaisin 

mielin.   

3)  Kontekstisidonnaisuus. Historiaa tarkasteltaessa on aina pidettävä mielessä 

se, että satoja tai tuhansia vuosia sitten maailma oli hyvin erilainen paikka. 

Silloin elintaso oli huonompi, teknologia oli alkeellisempaa ja ihmiset 

suhtautuivat asioihin toisin kuin nykyään. Tämän vuoksi historiallisia 

tapahtumia ei voida tarkastella nykypäivän näkökulmasta, vaan ne on aina 

kyettävä sijoittamaan oikeaan aikaan ja paikkaan. Vasta sitten niitä pystytään 

käsittelemään oikein. Tämä kuitenkin vaatii sen, että oppilaalla on tarpeeksi 

tietoa kyseisestä aikakaudesta, jotta hän osaa sijoittaa tapahtumat oikeaan 

kontekstiin.   

4)  Argumentointi. Oppilaan on pystyttävä perustelemaan esittämänsä väitteet 

historiallisesta tapahtumasta, jotta myös muut uskoisivat ne. Se onnistuu vain 

käyttämällä monia luotettavia lähteitä väitteidensä tukena. Niihin pitää 

kuitenkin aina suhtautua tarpeeksi kriittisesti, koska historiaa voidaan tutkia 

monesta eri näkökulmasta, joten eri lähteet voivat kuvata saman tapahtuman 

hyvin eri tavoin.  
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5) Olennaiset käsitteet. Olennaisilla käsitteillä tarkoitetaan historiassa niitä 

käsitteitä, joilla on suurta historiallista merkitystä. Näitä ovat muun muassa 

hallitusmuotojen, aatteiden ja aikakausien nimet. Monilla oppilailla on niiden 

kanssa suuria vaikeuksia, koska ne ovat hyvin abstrakteja kokonaisuuksia, 

joiden selittäminen ei ole kovin yksinkertaista. Esimerkiksi demokratian 

määritteleminen onnistuu vain käyttämällä toisia yhtä abstrakteja ja vaikeita 

termejä. Käsitteiden määritelmiin vaikuttaa myös kyseessä oleva ajanjakso, 

sillä demokratialla oli antiikin Kreikassa erilainen merkitys kuin nykypäivänä. 

6)    Metodologiset käsitteet. Tässä yhteydessä metodologisilla käsitteillä 

tarkoitetaan niitä keinoja, joita historioitsijat käyttävät tutkiessaan historiallisia 

ajanjaksoja ja tapahtumia. Niihin kuuluvat muun muassa lähteiden ja muiden 

aineistojen käyttö. Tämä osio on oppilaille tärkeä etenkin siksi, että sen 

hallitsemalla opitaan tarkastelemaan paremmin historian ajanjaksoja ja 

löytämään niissä tapahtuvia muutoksia.   

Van Drie ja van Boxtel [2007] ovat tarkastelleet historiallista ymmärrystä hyvin 

laajasti. Heidän listassaan on monta sellaista kohtaa, joita ei heti yhdistetä 

historialliseen ymmärrykseen tai edes pidetä tärkeänä. Silti ne ovat tarkemmin 

ajateltuna hyvinkin merkittäviä. Yksi näistä kohdista on historiallisten kysymysten 

esittäminen. Se on niin automaattinen prosessi, että sitä ei useinkaan edes huomata 

ajatella, vaikka sitä tehdäänkin jatkuvasti pohdittaessa lähdemateriaalin sisältämää 

tietoa. Listan kaksi viimeistä kohtaa ovat myös kiinnostavia, koska niissä on luokiteltu 

ymmärrykseen kuuluvat käsitteet kahteen ryhmään. Olennaiset käsitteet ovat näistä 

varsin itsestään selviä, sillä niiden kanssa joudutaan tekemisiin tutkittaessa historiallisia 

lähteitä. Metodologisten käsitteiden ymmärtäminen on sen sijaan paljon vaikeampaa, 

koska historian tutkiminen pitää sisällään hyvin monenlaisia eri menetelmiä, joista osa 

saattaa olla monille vieraita.  

Vaikka Seixas [1993] ja van Drie ja van Boxtel [2007] ovatkin tarkastelleet 

historiallista ymmärrystä eri näkökulmista, on heidän laatimissaan listoissaan myös 

samoja piirteitä. Molemmissa painotetaan lähdekriittisyyden merkitystä, mikä on 

lähteiden tarkastelun kannalta tärkeä taito. Jos lähteisiin ei pystytä suhtautumaan 

tarpeeksi kriittisesti, niiden tarkastelu jää liian vajavaiseksi. Molemmissa listoissa 

nousee esille myös tapahtumien konteksti. Tuhansia vuosia sitten yhteiskunta oli 

erilainen kuin nykyään, mikä vaikutti suuresti tapahtumien kulkuun. Siksi on 

ymmärrettävä, että nykypäivän maailmassa samat tapahtumat eivät etenisi samalla 

tavalla.  
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3. Historialliset pelit 

Historiallisiksi peleiksi voidaan kutsua kaikkia niitä pelejä, joilla on historiallinen pohja 

ja joissa historiallisuudella on tärkeä asema [MacCallum-Stewart and Parsler, 2007]. 

Muita rajoitteita niillä ei ole, joten ne voivat käsitellä kaikenlaisia aiheita ja kuulua 

moniin eri lajityyppeihin. Niissä suosittuja aiheita ovat yleensä ihmiskunnan historian 

tärkeimmät hetket, kuten suuret sodat ja muut merkittävät tapahtumat.  

Historialliset pelit eivät ole kaikista vanhimpia pelejä, vaikka niitäkin on tehty jo 

monta kymmentä vuotta. Historiallisista peleistä ensimmäiset ilmestyivät 1970-luvulla, 

mutta niihin aikoihin pelit olivat vielä todella yksinkertaisia [Egenfeldt-Nielsen, 2005].  

Nykyään tilanne on jo toinen, sillä historialliset pelit ovat paljon kehittyneempiä ja niitä 

on niin suuri määrä, että ne voidaan helposti luokitella eri ryhmiin. Erilaisia 

luokittelutapoja ovat kehitelleet Garcia [2006] ja Martin [1993], jotka käyttävät 

luokitteluperiaatteina pelin käsittelemän ajanjakson laajuutta ja sitä, kuinka tarkasti peli 

noudattaa historian kulkua. Historiallisten pelien opettavaisuuteen vaikuttaa paljon se, 

mihin näistä ryhmistä peli kuuluu, mutta silti pelkästään niihin ei pidä luottaa. Saman 

ryhmän sisällä voi nimittäin olla sekä viihteellisiä että opettavaisia pelejä.   

3.1. Yleistä 

Pelit voidaan jakaa elokuvien tai kirjojen tapaan eri lajityyppeihin eli genreihin niiden 

ominaispiirteiden perusteella [Apperley, 2006]. Tunnetuimpia ja suosituimpia pelien 

lajityyppejä ovat mm. toiminta, strategia, simulaatio ja seikkailu [Peterson et al., 2008; 

Apperley, 2006]. Kaikki nämä genret ovat olleet olemassa jo pitkän aikaa ja niitä ovat 

käyttäneet sekä tutkijat että pelijournalistit [Egenfieldt-Nielsen et al., 2008], joten niistä 

on olemassa useita kattavia määritelmiä. Määritelmissä voi kuitenkin olla suuriakin 

eroavaisuuksia, koska tutkijat eivät aina ole yksimielisiä lajityyppien eroista [Peterson 

et al., 2008]. Esimerkiksi Apperleyn mielestä urheilupelit kuuluvat simulaatiogenreen, 

kun taas Peterson ja muut muodostavat niistä aivan oman lajityyppinsä. Määrittelemistä 

vaikeuttaa sekin, että jokainen genre voi koostua useasta alalajista. Esimerkiksi 

strategiagenre voidaan jakaa vuoropohjaisiin ja reaaliaikaisiin peleihin, jotka ovat 

pelitahdiltaan hyvin erilaisia [Apperley, 2006]. 

Historialliset pelit eivät varsinaisesti muodosta omaa lajityyppiään, koska niille ei 

aseteta tiukkoja vaatimuksia [MacCallum-Stewart and Parsler, 2007]. Tästä johtuen 

historialliset pelit voivat sisältää niin toimintaa kuin strategiaakin. MacCallum-Stewart 

ja Parsler kutsuvatkin historiallisuutta enemmän teemaksi kuin lajityypiksi. Heidän 

määritelmänsä mukaan historialliset pelit ovat sellaisia, jotka alkavat tietystä 

historiallisesta ajankohdasta ja joissa historiallisuus liittyy jollakin tapaa itse peliin. 

Tämä määritelmä saisi olla tarkempikin, sillä nyt se sopii moniin sellaisiinkin peleihin, 

joita ei pidetä kovin historiallisina. Esimerkiksi 1990-luvulle tai 2000-luvun alkuun 
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sijoittuvat pelit eivät ehkä vielä ole erityisen historiallisia, koska niiden käsittelemistä 

tapahtumista on kulunut vasta vähän aikaa.  

3.2. Luokittelua 

Historialliset pelit voidaan jakaa eri kategorioihin niiden sisällön perusteella. García 

[2006] luokittelee ne kahteen ryhmään, joista ensimmäiseen kuuluvat sellaiset pelit, 

jotka sijoittuvat tiettyyn historialliseen hetkeen, kuten toiseen maailmansotaan. Ne 

keskittyvät vain muutamiin tärkeimpiin tapahtumiin, mutta tekevät sen huolella ja 

mahdollisimman tarkasti. Toisen ryhmän pelit käsittelevät laajempia ajanjaksoja, joten 

ne voivat sisältää historiaa satojen tai tuhansien vuosien ajalta. Tämän vuoksi niissä ei 

voida kuvata yksittäisiä tapahtumia yhtä tarkasti kuin ensimmäisen ryhmän peleissä, 

mutta niistä on mahdollista saada parempi kokonaiskäsitys aihealueesta.  

Martinin [1993] historiallisten pelien luokituksessa on yhteensä neljä kategoriaa, 

joiden edustajat eroavat toisistaan siinä, miten niissä esitetään historialliset tapahtumat. 

Uusintapeleissä (re-run) tapahtumat noudattavat aina historian kulkua ja ne myös 

tapahtuvat oikeassa järjestyksessä. Niissä pelaajan tehtävänä on asettua historiallisesti 

tärkeän henkilön rooliin ja pyrkiä tekemään oikeita päätöksiä. Lopuksi selviää, pystyikö 

parempaan kuin henkilö itse. Ideaalityyppisissä (ideal-type) peleissä tapahtumat ovat 

keksittyjä, mutta niiden ympäristö on historiallisesti tarkka. Ne ikään kuin muistuttavat 

fiktiivisiä historiallisia romaaneja, joista välittyy todentuntuinen kuva menneiden 

aikojen ihmisten elämästä.  

Martin [1993] mainitsee kolmannen kategorian olevan vaihtoehtoista 

(counterfactual) historiaa noudattavat pelit, joissa on mahdollista muuttaa oikeiden 

tapahtumien kulkua ja päästä kokemaan aivan toisenlaista historiaa. Niissä oikeat ja 

väärät tapahtumat sekoittuvat helposti toisiinsa, joten siksi on tarpeellista hallita peliin 

liittyvän aikakauden historia. Muuten voidaan luulla keksittyjä tapahtumia todeksi. 

MacCallum-Stewartin ja Parslerin [2007] mielestä kaikkien historiallisten pelien pitäisi 

sisältää jonkin verran vaihtoehtoista historiaa, koska se tekee niistä 

mielenkiintoisampia. Liian tarkasti historiaa noudattavissa peleissä pelaaja ei pysty 

toimimaan vapaasti, mikä voi haitata hänen viihtymistä niiden parissa. Tämän 

kategorian tunnetuimpia edustajia ovat luultavasti Civilization-sarjan pelit [Squire and 

Barab, 2004]. Martinin viimeinen kategoria on nimeltään metodipelit, joissa menneiden 

aikojen tapahtumia tarkastellaan arkeologien ja historioitsijoiden näkökulmasta. Niissä 

tavoitteena on hankkia vihjeitä tutkimalla arkeologisia kaivauksia ja juttelemalla 

muiden hahmojen kanssa, joten ne muistuttavat vähän vanhoja seikkailupelejä. Tämän 

kategorian peleillä on ehkä vähiten kaupallista potentiaalia, mutta ne onkin tarkoitettu 

lähinnä opetukselliseen käyttöön, jossa niistä saadaan erilaisempia elämyksiä kuin 

monista muista historiallisista peleistä.   

Taulukkoon 1 on kirjattu ne historiallisten pelien ryhmät, joita Garcia [2006] ja 

Martin [1993] ovat käyttäneet omissa luokitteluissaan. Ryhmästä ilmoitetaan ensin sen 
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nimi, jota seuraa sen lyhyt määritelmä. Kaikista ryhmistä paitsi uusintapeleistä 

mainitaan lisäksi vielä yksi tai useampi esimerkkipeli. Taulukossa ei ole uusintapeleistä 

esimerkkejä, koska ne ovat todella harvinaisia.  

 

Nimi Ominaispiirteet Esimerkkejä peleistä 

Pelit, jotka sijoittuvat 

yhteen historialliseen 

hetkeen [Garcia, 2006] 

• Tapahtumat liittyvät vain 

yhteen tarkasti käsiteltyyn 

historialliseen hetkeen, kuten 

sotaan 

Call of Duty, Medal of 

Honor 

 

Pelit, jotka käsittelevät 

laajaa ajanjaksoa 

[Garcia, 2006] 

• Eivät keskity yksittäisiin 

tapahtumiin, vaan käyvät läpi 

kokonaisia aikakausia ja 

niiden tärkeimpiä hetkiä   

Civilization 

 

 

 

Uusintapelit [Martin, 

1993] 

• Historiallisia tapahtumia 

noudatetaan hyvin tarkasti 

• Pelaajilla ole mahdollisuutta 

tehdä tapahtumiin suuria 

muutoksia.  

 

 

Ideaalipelit [Martin, 

1993] 

• Pelimaailma on 

historiallisesti tarkka 

• Tapahtumat ovat osittain 

keksittyjä 

Assassin’s Creed, 

Snellman 

 

Vaihtoehtoista historiaa 

edustavat pelit [Martin, 

1993]  

• Ovat alussa historiallisesti 

tarkkoja 

• Pelin edetessä pelaajilla on 

mahdollisuus muuttaa 

historian kulkua 

Civilization 

Metodipelit [Martin, 

1993]  

• Pelaaja omaksuvat 

arkeologin tai historioitsijan 

roolin ja ratkaisevat 

arvoituksia tutkimalla 

muinaisia kaivauksia 

Egyptian Tomb Adventure, 

The Mysteries of 

Catalhoyok 

 

Taulukko 1: Historiallisten pelien eri luokittelutapoja. 

3.3. Historiallisten ja opettavaisten pelien historia 

Yksi varhaisimmista historiallisista peleistä on vuonna 1971 valmistunut The Oregon 

Trail, jossa seurataan Amerikan uudisraivaajien matkaa maan halki [Egenfeldt-Nielsen, 

2005]. 1980-luvulla historialliset tapahtumat ilmaantuivat sotapeleihin, joista 

MacCallum-Stewart ja Parsler [2007] mainitsevat vuonna 1981 ilmestyneen Eastern 
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Frontin. Siinä komennetaan saksalaisten joukkoja toisen maailmansodan aikana 

käyttäen yksinkertaistettua karttanäkymää. 

Ensimmäiset historialliset pelit olivat vielä hyvin rajoittuneita alkeellisen 

teknologian vuoksi, mutta 1990-luvulla ne kehittyivät jo paremmiksi. Silloin 

MacCallum-Stewartin ja Parslerin [2007] mukaan historialliset pelit jakautuivat kahteen 

ryhmään: sotapeleihin ja Sim Cityn kaltaisiin rakentelu- ja hallintapeleihin. 

Suositummaksi ryhmäksi nousivat sotapelit, sillä ilmeisesti monen pelaajan mielestä 

juuri sodat olivat kiinnostavimpia hetkiä historiassa. Niiden suosio on pysynyt korkealla 

myös 2000-luvulla, sillä monet nykypäivän historiallisista peleistä sijoittuvat sotien 

keskelle tai sitten niissä on tavoitteena vallata koko maailma. Tällaisia pelejä ovat mm. 

Medal of Honor, Civilization [García, 2006], Call of Duty ja Total War [MacCallum-

Stewart and Parsler, 2007]. 

Opettavaisten pelien historia alkoi samoihin aikoihin historiallisten pelien kanssa, 

sillä ensimmäiset kunnolliset opetuspelit ilmestyivät 1970-luvun alussa ja niiden 

aiheena oli usein matematiikka ja luonnontieteet [Egenfeldt-Nielsen, 2005]. Monet 

peleistä olivat yksinkertaisia ja perustuivat tehtävien toistoon, joten ne olivat ajoittain 

yksitoikkoisia. Vasta kymmenen vuotta myöhemmin opetuspelit kehittyivät niin paljon, 

että niihin oli mahdollista saada enemmän vaihtelua. 1980-luvun opetuspeleistä 

suosittuja olivat mm. simulaatiotyyppinen Rocky’s Boots ja opettavainen seikkailupeli 

Where in the World is Carmen Sandiego.  

1980-luvulla opetuspeleistä alettiin käyttää ensimmäistä kertaa termiä edutainment 

[Egenfeldt-Nielsen, 2005]. Termi muodostuu sanoista education ja entertainment, joten 

sillä tarkoitetaan viihteellisiä ja opettavaisia pelejä [Kiili, 2005]. Sitä voidaan kuitenkin 

käyttää myös televisio-ohjelmista tai leluista puhuttaessa, joten se ei ole ainoastaan 

pelejä määrittelevä termi. Egenfeldt-Nielsenin mukaan ensimmäinen edutainment-peli 

on vuonna 1984 ilmestynyt Seven Cities of Gold, jossa ohjataan Uudelle mantereelle 

saapuvia eurooppalaisia tutkimusmatkailijoita. Sen hyvä menestys kannusti toisia 

kehittäjiä tekemään vastaavanlaisia pelejä, joissa opettavainen ja viihteellinen sisältö 

olisivat tasapainossa toistensa kanssa. Edutainmentin kukoistus ei kuitenkaan kestänyt 

kauan, sillä jo 1990-luvulla sen suosio vähentyi merkittävästi. Tähän oli syynä pelien 

heikko laatu ja se, että ne eivät lopulta olleetkaan niin opettavaisia kuin oli alun perin 

ollut tarkoituksena.  Samalla myös opetuspelien maine huononi, koska niitäkin alettiin 

pitää yhtä kehnoina.  

Opetuspelien ja edutainmentin huono maine aiheutti sen, että monet kaupallisten 

pelien kehittäjistä halusivat erottua niistä selvästi 1990-luvulla [Egenfeldt-Nielsen, 

2005]. He eivät halunneet kutsua pelejään opettavaisiksi, koska he pelkäsivät, että 

mahdolliset ostajat ajattelisivat niidenkin olevan yhtä heikkolaatuisia. Tästä huolimatta 

osa heidän peleistään oli jopa opettavaisempia kuin oikeat opetuspelit, mikä ei edes 

ollut kehittäjien tavoitteena. Tällaisia pelejä olivat Egenfeldt-Nielsenin mukaan mm. 
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Sim City ja Civilization, joiden uusimmat versiot ovat yhä tänä päivänäkin suosittuja ja 

hyviä esimerkkejä sellaisista kaupallisista peleistä, jotka ovat sisällöltään opettavaisia.  

Edutainmentin rinnalle syntyi muitakin opettavaisia pelejä kuvaavia termejä, kuten 

edugames ja edugaming, joissa korostuu pelimäisyys [Kiili, 2005]. Alan kirjallisuudessa 

niitä kuitenkin käytetään paljon vähemmän kuin tunnetumpaa edutainment-käsitettä, 

koska ne eivät ole vielä olleet olemassa kovin pitkää aikaa. Toinen uudempi käsite on 

nimeltään hyötypelit (serious games), jota käytetään erityisesti Yhdysvalloissa ja 

Pohjoismaissa [Egenfeldt-Nielsen, 2005]. Niiden suosio on lisääntynyt 2000-luvulla 

huomattavasti, minkä vuoksi niitä käytetään ja tutkitaan yhä enemmän. Kiilin mukaan 

hyötypelit eroavat tavallisista kaupallisista peleistä ja opetuspeleistä siten, että ne usein 

käsittelevät yhteiskunnalle tärkeitä aiheita, kuten terveydenhoitoa ja koulutusta. Tämän 

vuoksi niitä pelaamalla voidaan oppia erilaisia yhteiskunnan toimintaan liittyviä asioita, 

mikä on monella tapaa hyödyllistä. Hyötypeleillä on siis todella osuva nimi. Niiden 

hyödyllisyyden ovat huomanneet myös useat organisaatiot, minkä vuoksi esimerkiksi eri 

maiden puolustusvoimat käyttävät niitä sotilaidensa koulutukseen.  

2000-luku on vaikuttanut myönteisesti opettavaisiin peleihin, sillä niiden maine on 

hiljalleen palautunut entiselleen [Egenfeldt-Nielsen, 2005]. Enää ne eivät ole yhtä 

heikossa asemassa kuin 1990-luvulla, jolloin niitä ei juurikaan arvostettu. Egenfeldt-

Nielsenin mukaan tähän on neljä syytä: 

1) Yleinen tietoisuus tietokonepeleistä on lisääntynyt, minkä vuoksi ihmiset 

suhtautuvat niihin avoimemmin ja positiivisemmin kuin ennen. Tämä näkyy 

siten, että esimerkiksi opettajat käyttävät opettavaisia pelejä opetuksen tukena 

enemmän ja vanhemmat voivat hankkia niitä lapsilleen.    

2)  Peleistä on olemassa enemmän tutkimusaineistoa, joten pelaamisen 

mahdolliset vaikutukset ovat paremmin selvillä. Etenkin pelien opettavaisuutta 

on tutkittu paljon 2000-luvulla, mikä on ollut merkittävä edistysaskel.  

3)  Teknologia on kehittynyt huomattavasti, mikä on mahdollistanut visuaalisesti 

näyttävämpien pelien kehittämisen. Samalla myös opettavaiseen käyttöön 

tarkoitettujen pelien kehityskustannukset ovat laskeneet, joten niiden 

tekeminen ei ole enää yhtä kallista.  

4) Oppimiskäytännöt ovat muuttuneet siten, että oppimista ei enää tapahdu 

pelkästään koulussa, vaan myös kotona. Siksi opettavaisille peleille on 

enemmän tarvetta, koska niitä voi jokainen pelata omassa kodissaan kaikessa 

rauhassa. Niiden pitää kuitenkin olla tarpeeksi kiinnostavia, jotta muut 

ajanviettotavat eivät syrjäytä niitä.    

Egenfeldt-Nielsenin [2005] luettelemat syyt ovat kaikki mahdollisia selityksiä 

opettavaisten pelien paremmalle suosiolle. Siihen on vaikuttanut etenkin tietoisuuden 

lisääntyminen peleistä, koska pitkän aikaa monilla ihmisillä oli aivan vääränlaisia 
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mielikuvia peleistä ja niiden vaikutuksista [Prensky, 2007]. Heillä ei ollut niistä 

omakohtaisia kokemuksia, joten siksi he eivät myöskään ymmärtäneet pelejä tai niiden 

pelaajia. Tämä taas johti siihen, että he suhtautuivat tarpeettoman negatiivisesti peleihin 

liittyviin asioihin.  On tietenkin totta, että peleihin liittyviä harhakäsityksiä on yhä 

olemassa nykypäivänäkin, mutta ainakaan niitä ei ole enää yhtä paljon kuin ennen.   

3.4. Historiallisten pelien opettavaisuus 

Historiallisia pelejä on olemassa suuri määrä, mutta läheskään kaikki niistä eivät ole 

kovin opettavaisia tai historiallisesti tarkkoja [MacCallum-Stewart and Parsler, 2007]. 

MacCallum-Stewartin ja Parslerin mukaan syynä tähän voi olla se, että kaupallisten 

pelien kehittäjien ensisijaisena tavoitteena on tehdä pelistä mahdollisimman viihdyttävä, 

jotta siitä pidettäisiin ja se menestyisi hyvin. Kehittäjille historiallisuus on vähemmän 

tärkeä ominaisuus, koska se tuskin lisää pelin myyntiä. Toisinaan kehittäjät voivat myös 

vahingossa jättää peliin puutteellista tai täysin väärää historiatietoa [Fostikov, 2006]. 

Jos tekijät eivät ole perehtyneet tarpeeksi syvällisesti aikakauden asioihin, 

tämänkaltaisia virheitä voi sattua. Historian vääristeleminen ei kuitenkaan aina johdu 

tekijöiden tietämättömyydestä, vaan joskus sen takana voivat olla eettiset syyt 

[MacCallum-Stewart and Parsler, 2007]. Esimerkiksi orjuutta ja Amerikan intiaanien 

kohtelua käsitellään peleissä aina hyvin hienovaraisesti, koska ei haluta suututtaa 

tiettyjä ihmisryhmiä. Se ei ole historiallisesti oikein, mutta kaupallisesti se on paras 

vaihtoehto.  

Kun halutaan löytää kaikista opettavaisimmat historialliset pelit, on syytä ensin 

tarkastella pelien eri lajityyppejä ja niiden sopivuutta opetukselliseen käyttöön. Peterson 

ja muut [2008] ovat jakaneet lajityypit kolmeen ryhmään niiden opettavaisuuden 

perusteella. Nämä ryhmät ovat:  

• opettavaiset pelit,   

• opettavaiset ja viihteelliset pelit, ja 

• viihdepelit.  

Petersonin ja muiden [2008] mukaan opettavaisten pelien ryhmään kuuluvat genret 

ovat strategia-, simulaatio- ja ongelmanratkaisupelit. Lajityypeistä strategia ja 

simulaatio ovat erityisen suosittuja historiallisten pelien tekijöiden keskuudessa. Niitä 

edustavat mm. Civilization, Age of Empires [MacCallum-Stewart ja Parsler, 2007] ja 

lukuisat Tycoon-pelit [Fostikov, 2006]. Alexandra Fostikovin [2006] mukaan Railroad 

ja Transport Tycoonista voidaan oppia esimerkiksi rautateiden ja muiden 

kulkuyhteyksien historiaa, kun taas Civilizationista saadaan tietoa politiikasta ja 

kansojen kehityksestä. Näiden lajityyppien peleillä saattaa siis olla paljon opetuksellista 

sisältöä. Historialliset ongelmanratkontapelit ovat harvinaisia, mutta niitäkin on 

olemassa etenkin opetuspelien ryhmässä. Hyviä esimerkkejä näistä ovat Charskyn ja 

Barbourin [2010] mainitsemat metodipelit, joissa ratkaistaan arkeologisia ongelmia. 
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Kaupallisempaa puolta edustavat 1990-luvulla ilmestyneet Indiana Jones -pelit, joissa 

historiallisuuden teema on vahvasti läsnä [Fostikov, 2006].  

Petersonin ja muiden [2008] opettavaisten ja viihteellisten pelien ryhmä pitää 

sisällään kaikki edellisen ryhmän lajityypit, mutta täydentää niitä seikkailu-, rooli- ja 

urheilupeleillä. Historiallisia seikkailupelejä ehkä parhaiten edustaa 2000-luvun 

puolivälin jälkeen alkunsa saanut Assassin’s Creed -sarja, joka on päässyt jo 

kolmanteen osaansa. Sarjan ensimmäinen osa sijoittuu ristiretkien aikaiseen 

Jerusalemiin ja muutamiin muihin Lähi-idän kaupunkeihin, jotka on mallinnettu tarkasti 

vastaamaan sen ajan todellisuutta [El-Nasr et al., 2008]. Sen tarina ei noudata täysin 

oikeita tapahtumia, mutta siinä esiintyy todellisia henkilöitä. Se on siis hyvä esimerkki 

Charskyn ja Barbourin [2010] kuvaamista ideaalityyppisistä peleistä, joissa ympäristöt 

ovat historiallisia mutta tapahtumat eivät.  

Historialliset roolipelit ovat hyvin harvassa, sillä jostain syystä niitä ei tehdä juuri 

koskaan. Syynä voi olla se, että pelaajat haluavat roolipeleihinsä enemmän fantasiaa 

kuin historiaa. Se ainakin selittäisi sen, miksi monet suosituimmista lajityypin peleistä 

sijoittuvat fantasiamaailmaan. Yksi historiallinen roolipeli on kuitenkin Yhdysvaltain 

itsenäisyyssotaan pohjautuva Revolution, jossa pelaajat ohjaavat kylän asukkaita ja 

käyvät läpi yhdessä sodan hetkiä [Squire and Jenkins, 2003]. Myös virtuaalimaailma 

Second Lifessa on jonkin verran historiallista sisältöä. Siinä pelaaja voi käydä antiikin 

Roomassa tai muissa historiallisesti merkittävissä paikoissa ja esittää kuuluvansa siihen 

aikakauteen.  

Urheilupeleistä on luultavasti vaikeinta löytää historiallisuutta, koska lähes aina ne 

keskittyvät nykyhetken joukkueisiin ja niiden pelaajiin. Ne voivat tosin sisältää myös 

muutamia lajin kuuluisimpia joukkueita vuosien varrelta, joita voidaan ohjata 

normaaliin tapaan. Niiden mukanaolo lisää peliin tietynlaista historiallisuutta, sillä 

vanhojen joukkueiden vaiheista riittää paljon kerrottavaa. Yksinään ne eivät vielä 

kuitenkaan tee pelistä oikeasti historiallista, koska niillä on peleissä vain pieni osuus. 

MacCallum-Stewartin ja Parslerin [2007] historiallisten pelien määritelmässä vaaditaan 

nimenomaan, että historiallisuus liittyisi peliin vahvasti.  

Petersonin ja muiden [2008] viimeiseen viihdepelien ryhmään kuuluvat 

toimintapelit, joilla heidän mielestään on vähiten opettavaista sisältöä. Heidän 

määrittelemänsä toimintapelien joukko pitää sisällään niin räiskintä- kuin 

tasohyppelypelit, joten se on laajuudeltaan paljon suurempi kuin muut lajityypit. Tämän 

vuoksi siihen kuuluu myös kattava määrä historiallisia pelejä, joita ovat esimerkiksi 

toista maailmansotaa käsittelevä Battlefield 1942 [Charsky and Barbour, 2010] ja Call 

of Duty [MacCallum-Stewart and Parsler, 2007]. Vaikka Petersonin ja muiden mukaan 

toimintapelit ovat kaikista vähiten opettavaisia, Charskyn ja Barbourin mielestä niitä 

pelaamalla voidaan hyvinkin oppia jotain uutta ja hyödyllistä. Esimerkiksi Battlefield 
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1942:ssa pelaajat voivat puhua keskenään pelin tapahtumista ja samalla kehittää 

historiallista tietämystään. 

Hieman erilainen näkökulma historiallisten pelien opettavaisuuteen on peräisin 

Charskylta ja Barbourilta [2010], jotka ovat tarkastelleet aihetta historiallisen 

ymmärryksen kautta. Historiallista ymmärrystä ja siihen liittyviä osatekijöitä on 

käsitelty laajemmin luvussa 2. Charsky ja Barbour ovat jakaneet historialliset pelit 

neljään eri tasoon käyttäen Wineburgin [2001] laatimaa luokittelujärjestelmää. Heidän 

luokittelunsa on seuraavanlainen: 

• Tasot 1 ja 2. Kaksi ensimmäistä tasoa koostuvat Charskyn ja Barbourin [2010] 

mukaan pelkästään opettavaisista ja viihteellisistä edutainment-peleistä, joita 

käsiteltiin enemmän luvussa 3.3. Näitä yksinkertaisia pelejä pelaamalla 

oppilaat voivat oppia pääasiassa koulussakin tarvittavaa faktatietoa, mutta he 

eivät opi hallitsemaan suuria kokonaisuuksia ja laatimaan laajempia 

esseevastauksia. Tämän vuoksi näillä alimmilla tasoilla historiallinen 

ymmärrys on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa, eikä ole kehittynyt täyteen 

potentiaaliinsa.  

• Taso 3. Kolmannella tasolla oppilaat kykenevät jo ymmärtämään jonkin verran 

historiallisten tapahtumien merkityksiä, vaikka heillä on vielä paljon opittavaa. 

Tälle tasolle kuuluvat erityisesti historialliset strategiapelit, koska niissä 

tehdään usein tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan historian kulkuun. 

Myös Martinin [1993] uusintapelit ja vaihtoehtoista historiaa edustavat pelit 

sopivat tälle tasolle, koska ne käsittelevät historiallisesti tärkeitä teemoja.  

• Taso 4. Wineburgin [2001] alkuperäisessä luokituksessa neljännen tason 

historiallinen ymmärrys on jo niin kehittynyt, että oppilaat pystyvät 

käsittämään, minkälainen merkitys tietyillä tapahtumilla on historiassa.  

Charskyn ja Barbourin [2010] mielestä tällä korkeimmalla tasolla ovat 

roolipelit ja massiivimoninpelit. Heidän mukaansa roolipelit kehittävät 

tehokkaasti historiallista ymmärrystä, koska niihin on mahdollista luoda hyvin 

mukaansatempaavia tarinoita ja historiallisesti tarkkoja maailmoja. Ne auttavat 

oppilaita saamaan paremman käsityksen historian kulusta. Moninpelattavat 

roolipelit ovat vielä parempia apuvälineitä ymmärryksen saavuttamiseen, koska 

niissä oppilaat voivat työskennellä yhdessä samaan aikaan ja auttaa toisiaan 

ymmärtämään historiaa. Niiden etuna on myös se, että niissä opettajat voivat 

osallistua paremmin pelitilanteisiin ja opastaa oppilaitaan.  

Charsky ja Barbour [2010] käsittelevät myös näiden eri tasojen pelien sopivuutta 

kouluopetukseen. Kahteen ensimmäiseen tasoon kuuluvien edutainment-pelien avulla 

oppilaat eivät ikinä pysty saavuttamaan hyvää historian ymmärryksen taitoa, joten ne 

eivät yksin riitä monipuoliseen opetukseen. Charskyn ja Barbourin mielestä 

edutainment-pelejä käyttävien opettajien täytyy lisäksi järjestää luokassa esimerkiksi 
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väittelyitä ja antaa oppilaiden laatia esitelmiä, joissa käytetään hyödyksi peleistä 

saatavaa tietoa. Niiden avulla oppilaiden on mahdollista kehittää historian 

ymmärrystään paremmin kuin pelkkiä pelejä pelaamalla.  

Kolmannen ja neljännen tasojen pelit kehittävät suuresti historiallisen ymmärryksen 

taitoa, mutta nekin tarvitsevat tuekseen muita opetustekniikoita. Charskyn ja Barbourin 

[2010] mukaan niitä on hyvä käyttää erityisesti vaihtoehtoiseen historiaan perustuvien 

strategiapelien yhteydessä, koska niitä pelatessa oppilaiden pitää pystyä erottamaan 

oikeat tapahtumat vääristä. Opettajan rooli on tällöin hyvin tärkeä, sillä hän voi auttaa 

oppilaitaan ymmärtämään eron oikean ja väärän historian välillä.    

Charsky ja Barbour [2010] pääsivät sellaiseen lopputulokseen, että kaikkien tasojen 

lajityypeissä ja niiden peleissä on omat ongelmansa ja puutteensa. Siksi on vaikea 

saavuttaa kehittynyttä historian ymmärrystä käyttämällä pelkästään yhden tason pelejä. 

Tämän vuoksi he pohtivatkin mahdollisuutta yhdistää eri lajityypit toisiinsa, jolloin 

sama peli käsittäisi kaikki neljä ymmärryksen tasoa ja siten sopisi paremmin 

opetuskäyttöön. Lajityyppien yhdisteleminen ei ole täyttä utopiaa, vaan oikeastaan jo 

varsin yleistä nykyään. Monissa peleissä on aineksia useista eri lajityypeistä, minkä 

vuoksi niitä on vaikea sijoittaa yhteen tiettyyn genreen. Esimerkiksi Civilization-sarjan 

pelien luetaan usein kuuluvan strategiagenreen, mutta niissä on lisäksi monia 

roolipeleille tyypillisiä piirteitä, kuten kokemusta keräävät sotilaat. Myös Egenfeldt-

Nielsen ja muut [2008] huomasivat genreyhdistelyjen yleisyyden samalla kun he loivat 

omaa järjestelmäänsä lajityyppien luokitteluun.  

Charsky ja Barbour [2010] käsittelevät pääasiassa kaupallisia pelejä, joiden 

soveltuvuus opetuskäyttöön on yhä varsin kiistanalainen aihe. Osa tutkijoista pitää niitä 

varteenotettavana vaihtoehtona tavalliselle opetukselle, kun taas toiset eivät usko niillä 

olevan opetuksellista hyötyä. Tätä samaa aihetta käsittelevät myös Charsky ja Mims 

[2008], jotka ovat laatineet opettajille suunnatun ohjeiston siitä, miten kaupallisia pelejä 

pitäisi käyttää opetuksessa ja kuinka niihin olisi valmistauduttava. Heidän mielestään 

valmistautumisen kannalta on tärkeää, että opettajat tutustuvat peliin ja pelaavat sitä 

mahdollisimman perusteellisesti. Pelkkä pelaaminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan 

heidän pitää oppia hallitsemaan peliä mahdollisimman hyvin, jotta he kykenevät 

auttamaan oppilaitaan mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tämä vaatii paljon aikaa, sillä 

kaupalliset pelit ovat usein hyvin laajoja ja niissä pelkkien perusteiden oppimiseen 

saattaa kulua monta tuntia.  

Vaikka tietyillä kaupallisilla peleillä voikin olla opetuksellista sisältöä, kouluopetus 

ei voi kuitenkaan kostua pelkästään niiden pelaamisesta. Sen lisäksi tarvitaan perinteistä 

opetusta, jolla voidaan täydentää peleistä saatavaa tietoa ja korjata virheellisiä 

käsityksiä. Tämä kävi ilmi myös Charskyn ja Barbourin [2010] tutkimuksesta, jossa ei 

kuitenkaan ole eritelty erityisen hyvin niitä keinoja, joilla voidaan tukea pelien 

puutteita. Sen sijaan Charskylla ja Mimsilla [2008] ne ovat paremmin esillä ja niitä on 
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käsitelty kattavammin. Charsky ja Mims ovat jakaneet pelien käytön kolmeen 

vaiheeseen, joista jokaiseen liittyy muutamia keinoja, joilla pystytään parantamaan pelin 

opettavaisuutta ja oppilaiden suoritusta. Nämä vaiheet ovat: 

1)  Ensimmäinen ja ehkä kaikista tärkein vaihe on pelin opetteleminen. Siihen 

kuuluu useita eri kohtia, kuten pelin sääntöjen ja ohjaustavan opetteleminen. 

Tältä vaiheelta eivät pysty välttymään edes kokeneemmat pelaajat, koska 

heidänkin täytyy käyttää jonkin verran aikaa pelin harjoittelemiseen, jos se ei 

ole heille ennestään tuttu. Pelin huolellinen opetteleminen on kaikille oppilaille 

tärkeää, koska se helpottaa huomattavasti seuraavia vaiheita.  Charskyn ja 

Mimsin [2008] mukaan oppilaat voivat käyttää tässä apuna omia 

muistiinpanojaan, joihin he kirjaavat ylös pelin kannalta hyödyllisiä asioita. 

Esimerkiksi historiallisista peleistä he voivat laatia aikajanan pelin 

merkittävimmistä tapahtumista. Sen avulla he pystyvät paremmin 

ymmärtämään pelin käsittelemää aikakautta. Lopuksi tämän vaiheen osaamista 

voidaan testata yksinkertaisilla monivalintakysymyksillä, joiden avulla saadaan 

helposti selvitettyä, uskovatko oppilaat hallitsevansa pelin riittävän hyvin. Jos 

he luottavat kykyihinsä, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.  

2)  Charskyn ja Mimsin [2008] mukaan toisen vaiheen tarkoituksena on täydentää 

ja korjata pelin esittämää tietoa, jossa voi olla pahoja puutteita tai virheitä. 

Luokan opettaja on tässä vaiheessa avainasemassa, sillä hän voi vetää 

keskusteluja, joissa verrataan pelin tapahtumia oikeaan historian kulkuun ja 

pohditaan niiden eroja. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että oppilaat ovat 

tutustuneet peliin tarpeeksi hyvin ja ovat tietoisia sen käsittelemästä 

aihepiiristä. Muuten heidän on vaikea eritellä pelin sisältöä tarkemmin. 

Oppilailla pitää myös olla jonkin verran tietoa oikeasta historiasta, jotta he 

pystyvät tekemään vertauksia. Osaamisen testaaminen toisessa vaiheessa on 

hieman hankalampaa kuin ensimmäisessä, mutta ei vielä liian haastavaa, koska 

opittavia asioita on vain kohtuullinen määrä. Tämän vuoksi Charsky ja Mims 

ehdottavat, että testaamiseen käytetään lyhyitä avoimia kysymyksiä, joista 

saadaan riittävästi tietoa oppilaiden osaamisen tasosta.  

3) Kolmas vaihe vaatii oppilailta kaikista eniten osaamista, koska sen aikana he 

joutuvat tarkastelemaan peliä mahdollisimman kriittisesti. Kriittinen 

lähestymistapa saattaa kuitenkin olla monelle vielä vieras ja siksi aiheuttaa 

ongelmia. Siitä huolimatta heidän on hyvä oppia se, koska kehittynyt 

historiallinen ymmärrys edellyttää kriittistä suhtautumista kaikkiin lähteisiin 

[Seixas, 1993; van Drie and van Boxtel, 2007]. Charsky ja Mims [2008] 

vertaavat osuvasti tässä vaiheessa työskentelemistä elokuva-arvostelun 

kirjoittamiseen, jossa myös tarvitaan samanlaista kriittisyyttä. Siitä oppilailla 

on myös enemmän kokemusta, koska he ovat koulussa luultavasti analysoineet 
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elokuvia aiemminkin. Opettaja voikin käsitellä peliä vähän elokuvan tapaan ja 

vielä helpottaa oppilaiden urakkaa esittämällä heille muutamia johdattelevia 

kysymyksiä, joiden kautta he pystyvät tarkastelemaan peliä kriittisesti. Charsky 

ja Mims kertovat muutamia esimerkkejä tällaisista kysymyksistä, joita oli 

käytetty Civilization 3 -pelistä. Siihen liittyvät kysymykset käsittelivät muun 

muassa eri sivilisaatioiden nousua ja tuhoa sekä pelissä että oikeassa 

historiassa.  

Charskyn ja Mimsin [2008] laatima kolmen kohdan lista on yksi selkeä tapa 

helpottaa kaupallisten pelien käyttöönottoa tyypillisessä luokkaympäristössä. Siinä on 

otettu erityisen hyvin huomioon peleihin valmistautuminen sekä opettajien että 

oppilaiden näkökulmasta. Molemmat ryhmät tarvitsevat paljon aikaa valmistautumiseen 

etenkin silloin, jos heillä ei ole peleistä aiempaa kokemusta. Tärkeintä on tietenkin 

saada opettajat innostumaan peleistä, sillä muuten niitä ei oteta mukaan opetukseen ja 

oppilaat eivät pääse kokemaan tavallisesta poikkeavia oppitunteja, jotka voisivat olla 

monelle heistä ihan kiinnostavia. Luultavasti opettajat voisivat todennäköisemmin 

harkita pelien käyttöä, jos niiden hyödyistä olisi kiistattomia todisteita. Charsky ja 

Mims eivät kuitenkaan pysty sellaisia antamaan, koska heidän laatimansa ohjeisto ei 

välttämättä sovi kaikille opettajille ja kaikkiin opetusohjelmiin, mikä vähentää sen 

hyödyllisyyttä.  

Tämä luku keskittyi historiallisiin peleihin, jotka ovat tutkielmassa pääosassa. 

Luvussa käsiteltiin historiallisten pelien erilaisia luokittelutapoja, niiden historiaa ja 

lopuksi opettavaisuutta. Opettavaisuusteema jatkuu myös seuraavassa luvussa 4, jossa 

pohditaan tarkemmin, minkälaisia ominaisuuksia opettavaisilla peleillä on.   
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4. Hyvien ja opettavaisten pelien ominaisuuksia 

Jotta voidaan ymmärtää elektronisia pelejä paremmin ja käyttää niitä kouluopetukseen 

tai muuhun hyödylliseen tarkoitukseen, on tärkeää tietää, millaisia ominaisuuksia 

hyvällä ja opettavaisella pelillä on [Gee, 2003]. Kaikki pelit tarvitsevat juuri oikean 

määrän haastetta, jotta niiden pelaaminen ei olisi liian helppoa [Malone, 1980; Squire, 

2005; Gee, 2003]. Oikean haastavuustason löytäminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Pelin 

olisi syytä olla myös tarpeeksi kiinnostava, jotta sen parissa viihtyisi pidemmänkin 

aikaa [Malone, 1980; Ardito et al., 2007; Gee, 2003]. Pelaajan kiinnostusta voidaan 

ylläpitää monella eri tavalla, joista yksi on hyvin laadittu palaute [Fisch, 2005; Ardito et 

al., 2007]. Peliympäristön kiehtovuus on tärkeää etenkin opetuspeleissä, koska liian 

tavallisen näköiset pelit eivät välttämättä ole innostavia [Malone, 1980]. Lopuksi 

pelattavuus vaikuttaa suoraan pelikokemuksen miellyttävyyteen [Järvinen et al., 2002; 

Kücklich, 2004], joten siihenkin on panostettava.  

4.1. Haastavuus 

Haasteellisuus on peleissä tärkeä ominaisuus, koska oppiminen on tehokkainta silloin, 

kun joutuu ratkomaan juuri sopivan vaikeita ongelmia [Gee 2004]. Jotta peli olisi 

haasteellinen, siinä pitää olla jokin päätavoite [Malone, 1980]. Malone esittää, että 

yksinkertaisissa peleissä tavoitteet on pidettävä mahdollisimman selkeinä, jotta ne 

varmasti ymmärretään. Vaativimmissa peleissä tavoitteista on hankalampi saada 

riittävän selkeitä, mutta niissäkin pelaajille pitäisi antaa jonkinlaisia vihjeitä 

mahdollisesta päämäärästä. Ylimääräistä haastetta saadaan lisätavoitteista, joita voivat 

olla esimerkiksi pisteiden kerääminen tai suoriutuminen tehtävistä mahdollisimman 

nopeasti.    

Haastavuutta ei kuitenkaan saa olla liikaa, sillä liian vaikeat pelit aiheuttavat vain 

turhautumisen tunteita pelaajissa eivätkä edistä oppimista [Squire, 2005]. Squire oli 

tehnyt havaintonsa tutkiessaan, miten koulun oppilaat suhtautuvat Civilization 3 -peliin, 

joka vaatii vaikeutensa vuoksi paljon perehtymistä. Ymmärrettävästi monella 

koululaisella ei ollut aikaa tai kiinnostusta opetella monimutkaista peliä, minkä takia 

heidän mielestään sen pelaaminen oli vaikeampaa kuin normaali luokkahuoneopetus 

koulussa. Siksi osa heistä päätti jättää pelaamisen sikseen ja jatkaa tavanomaisempaa 

opiskelua, koska se sopi heille paremmin. Oli kuitenkin myös niitä, jotka halusivat 

jatkaa peliin tutustumista, joten ilmeisesti korkeasta vaikeusasteesta ei ole haittaa 

kaikille.  

Hyvissä peleissä haastavuutta pitäisi siis olla tarpeeksi paljon, mutta ei liikaa. Juuri 

oikeanlaisen vaikeusasteen löytäminen ei ole helppoa, koska ihmisissä on eroja. 

Kokemattomat pelaajat eivät välttämättä halua yhtä paljon haastetta kuin muut, joten 

myös heidät pitää ottaa huomioon, eikä keskittyä pelkkiin ekspertteihin [Squire, 2005]. 

Erilaisten pelaajien huomioimiseen on monta keinoa, joista yksi yleisimmästä on 
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vaikeustasojen sääteleminen [Gee, 2004]. Se voidaan tehdä joko automaattisesti tai 

sitten pelaajalle annetaan mahdollisuus valita mieleinen vaikeustaso muutamasta 

vaihtoehdosta [Malone, 1980]. Erilaiset vaikeustasot mahdollistavat sen, että samasta 

pelistä voi nauttia mahdollisimman moni. Aloittelijat voivat pitää vaikeustason niin 

matalana, että he eivät koskaan joudu liian hankaliin tilanteisiin.  

Vaikka hyvä peli ei saisikaan olla liian haastava, voi liiallisesta vaikeudesta olla 

jotain hyötyäkin. Oikein haastavissa peleissä samoja kohtia joutuu kertaamaan aina 

uudelleen, jolloin niissä esitettävät asiat opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta [Squire, 

2005]. Kaikille tällainen oppimistyyli ei tietenkään sovi, koska jatkuviin 

epäonnistumisiin turhautuu helposti. Ainainen häviäminen alentaa myös omaa 

itseluottamusta, jonka seurauksena pelin jatkaminen muuttuu epätodennäköisemmäksi 

[Malone, 1980]. Siksi olisi hyvä kokea välillä onnistumisen tunteitakin.  

Vaikeusasteen säätely ei ole aivan täydellinen ratkaisu haastavuusongelmaan, koska 

siitä ei ole erityisesti apua kaikentyyppisissä peleissä. Vaativimpien lajityyppien, kuten 

strategia- ja roolipelien, edustajat ovat usein niin monimutkaisia, että pelkkä 

vaikeustason laskeminen ei tee niistä tarpeeksi helppoja aloittelijoille [Apperley, 2006]. 

Tästä johtuen kehittäjät joutuvat keksimään myös muita tapoja saadakseen 

haastavuuden laskemaan sopivalle tasolle. Geen [2004] mainitsemissa hyvissä peleissä 

aloittelijoita varten on yleensä tehty lyhyt tutoriaaliosio, jossa tavoitteet ovat normaalia 

yksinkertaisempia ja helpompia.  

Tutoriaalien ensisijaisena tarkoituksena on auttaa pelaajia oppimaan pelin kannalta 

olennaiset taidot, jotta he eivät joutuisi pahoihin vaikeuksiin heti alussa [Pagulayan et 

al.,  2003]. On myös mahdollista toteuttaa pelin ensimmäiset vaiheet siten, että niiden 

aikana annetaan tavallista enemmän ohjeistusta, jolloin varsinaista tutoriaalia ei tarvita 

ollenkaan [Gee, 2004]. Tämä jälkimmäinen tapa on usein ehkä toimivampi, koska se 

takaa sen, että ainakin kaikki kuulevat tai näkevät tarpeelliset ohjeistukset. Jos ohjeet 

ilmaantuisivat ruudulle vain erillisessä tutoriaalissa, kaikki tutoriaalin ohittaneet jäisivät 

niistä kokonaan paitsi.  

Haastavuus on siis olennainen osa hyvää peliä, koska se pakottaa pelaajat 

opettelemaan pelin kannalta olennaiset asiat, jotta he voisivat pärjätä siinä paremmin. 

Siitä on heille paljon hyötyä etenkin silloin, kun peli sisältää käyttökelpoista tietoa 

esimerkiksi historiasta tai politiikasta. Toisinaan peleissä haasteen tasoa pystytään 

nostamaan tai laskemaan tarpeen mukaan, mistä on apua etenkin aloittelijoille. He eivät 

tarvitse heti alussa liikaa haastetta, koska he ovat vasta opettelemassa alkeita. Alkeiden 

opettamiseen käytetään usein tutoriaaleja, joissa pelaajat voivat rauhassa edetä omaan 

tahtiinsa ja oppia välttämättömiä taitoja.     

4.2. Kiehtovuus 

Hyvät pelit ovat usein sellaisia, että ne motivoivat ihmisiä eri tavoin jatkamaan 

pelaamista ja oppimaan samalla uusia asioita [Ardito et al., 2007]. Pelintekijöille 
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ongelmallisinta on kuitenkin keksiä keinoja, joilla saadaan pelaajien motivaatio ja 

mielenkiinto pysymään korkealla koko pelin ajan [Gee, 2004]. Jos siinä ei onnistuta, 

peli jää helposti kesken. Fitschin [2005] artikkelissa esille tulleet houkutukset voivat 

kohottaa motivaatiota, koska ne ovat ikään kuin palkintoja hyvin tehdystä työstä. 

Vaikka niillä voikin olla tämän kaltaisia positiivisia vaikutuksia, niitä ei silti pitäisi 

käyttää liikaa, jos päätavoitteena on oppiminen.  

Muita motivaation lisäämisen keinoja ovat mm. Arditon ja muiden [2007] 

mainitsema välitön palaute ja aktiivinen osallistuminen. Palautteen merkitystä korostaa 

myös Fisch [2005], jonka mukaan vääristä vastauksista saatava palaute kannustaa 

yrittämään tehtävää uudelleen. Fischin mielestä oikeanlaisella palautteella on lisäksi 

myönteinen vaikutus oppimiseen. Kun oppijalle ilmoitetaan selkeästi, miksi hänen 

vastauksensa oli väärä, hän pystyy helpommin keksimään oikean ratkaisun tehtävään ja 

etenemään eteenpäin [Malone, 1980]. Hyvä palaute ei siis ole ikinä puutteellista ja 

epäselvää, koska siitä ei hyödy kukaan. Siinä ei myöskään saa antaa oikeita vastauksia 

ainakaan aivan heti, koska silloin oppijat eivät itse pääse yrittämään tehtävää uudelleen 

[Fisch, 2005].      

Malonen [1980] mielestä motivaation kannalta on tärkeää se, että peli on riittävän 

monimutkainen eikä liian yksinkertainen. Malone ei tosin tarkoita tällä 

monimutkaisuudella pelin vaikeustasoa, joten sillä ei ole tekemistä haastavuuden 

kanssa. Hän määrittelee termin siten, että se määräytyy pelaajan ymmärryksen mukaan.  

Vaikeasti ymmärrettävät pelit ovat yleensä liian monimutkaisia, koska niitä pelattaessa 

ei koskaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Riittävän monimutkaisissa peleissä tätä 

yllätyksellisyyttä on paljon vähemmän, mikä tekee niistä helpommin lähestyttäviä. Gee 

[2004] kommentoi monimutkaisuutta toteamalla, että monet hyvistä peleistä ovat 

monimutkaisia ja pitkiä. Siitä ei kuitenkaan hänen mielestään ole haittaa, koska pelaajat 

pitävät monimutkaisuudesta ja haluavat pelata sellaisia pelejä, jotka eivät ole liian 

yksinkertaisia.  

Square ja Barab [2004] havaitsivat tutkimuksessaan, että pelaajien motivaatiota 

voidaan kohottaa ehdottamalla heille uusia tehtäviä, joita he yrittävät suorittaa. Tässä 

tutkimuksessa opettajat ehdottivat oppilailleen, että he voisivat käydä lävitse 

Civilization 3 -pelin avulla vaihtoehtoisia kehityskulkuja historiassa. Oppilaat 

kiinnostuivat tästä heti ja ryhtyivät toteuttamaan monia ”mitä jos” -skenaarioita, kuten 

Amerikan valloittamisen afrikkalaisilla. Civilizationin kaltaiset vaihtoehtoista historiaa 

edustavat pelit soveltuvat tällaiseen käyttötarkoitukseen todella hyvin, koska niissä 

omaa toimintaa ei rajoiteta yhtä paljon kuin uskollisesti historian kulkua noudattavissa 

peleissä, joissa tapahtumat etenevät aina samalla tavalla [Charsky and Barbour, 2010]. 

Ympäristöllä voi olla paljonkin vaikutusta motivaatioon, sillä on tutkittu, että 

luokkahuoneessa oppilaiden motivaatio pelaamiseen oli normaalia alhaisempi 

[Robertson and Howells, 2008]. Oppilaat olisivat mieluummin pelanneet omassa 
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kodissaan, joka on heille tutumpi ympäristö kuin koulun luokka. Tämä on varmasti yksi 

selitys sille, miksi Squaren ja Barabin [2004] tutkimukseen osallistuneet oppilaat 

kärsivät ajoittain motivaation puutteesta. Oppilaille Civilization 3 -pelin pelaaminen 

tuntui ehkä liian pakotetulta, koska se oli olennainen osa kurssia useiden viikkojen ajan. 

Heillä oli myös paineita opetella pelaamaan peliä tarpeeksi hyvin kurssin aikana, joten 

olosuhteet eivät olleet heille suotuisat. Jos pelaaminen olisi tapahtunut heidän omassa 

kodissaan, heidän motivaatiotasonsa olisi saattanut olla korkeampi.  

Luokkahuoneessa tapahtuvassa peliin tutustumisessa ja pelaamisessa on se etu, että 

oppilaat voivat pelaamisen aikana ja sen jälkeen keskustella toistensa kanssa peliin 

liittyvistä aiheista [Square and Barab, 2004]. Tästä voi olla monelle apua, koska 

ryhmässä oppiminen voi olla monella tapaa tehokkaampaa kuin yksin tapahtuva 

oppiminen [Robertson and Howells, 2008]. Robertsonin ja Howellsin tutkimuksessa 

nuoret oppilaat suunnittelivat itse oman tietokonepelinsä käyttämällä Neverwinter 

Nights -pelin muokkaustyökaluja. Tutkijat havaitsivat, että oppilaat pystyivät hyvin 

työskentelemään yhdessä ja myös tarvittaessa neuvomaan toisiaan. Tämänkaltainen 

yhteistoiminta on omiaan motivoimaan oppilaita yrittämään parhaansa. 

Kouluympäristön toinen etu on jo aiemmin esillä ollut opettajan tai muun ohjaajan 

läsnäolo [Square and Barab, 2004]. Häneltä oppilaat voivat myös pyytää apua ongelmiin 

ja saada motivoivia neuvoja. Vaikka monet pelit sisältävätkin nykyisin tutoriaaliosioita 

[Gee, 2004], avuliaasta ohjaajasta voi silti olla paljon apua, koska hän osaa antaa hyviä 

ohjeita juuri oikeaan aikaan. Siihen ei tutoriaali tai muu peliin tehty ohjejärjestelmä 

pysty.  

Peleissä käytetyt motivaatiokeinot voidaan Malonen [1980] mukaan jakaa kahteen 

ryhmään, joista ensimmäiseen kuuluvat aisteihin vetoavat ominaisuudet, kuten pelin 

visuaalinen ulkonäkö ja äänimaailma. Näitä voidaan käyttää muutamalla eri tavalla, 

joista osa on vääriä ja osa oikeita. Malonen mielestä on väärää käyttää niitä pelkästään 

koristeena, jolloin niihin kyllästytään nopeasti alun jälkeen. Parempi tapa olisi valita 

grafiikka ja äänet siten, että ne sopivat pelin maailmaan ja sen tunnelmaan. Silloin ne 

pysyisivät kiinnostavina koko pelin ajan. Niitä ei myöskään saisi käyttää palkkiona 

tehtävistä, koska silloin ne vievät huomion pois tärkeimmistä asioista, kuten 

oppimisesta. Samaan johtopäätökseen päätyi myös Fisch [2005] omassa 

tutkimuksessaan. Grafiikka ja äänet sopivat luultavasti parhaiten tiedon esittämiseen, 

koska ne ovat siihen tarkoitukseen tehokkaampia esityskeinoja kuin pelkät numerot tai 

sanat. Malone [1980] käyttää tästä esimerkkinä klassista Breakout-peliä, jossa erilaisia 

ääniefektejä käyttämällä viestitetään pelaajalle osuiko pallo kohteeseen vai ei. 

Breakoutissa ja muissa nopeaa reaktiokykyä vaativissa peleissä pelaaja ei välttämättä 

ehdi lukea ruudulle ilmestyvää tekstiä, joten siksi niissä on hyvä esittää tarvittava tieto 

grafiikalla ja äänillä. 
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Toiseen motivaatiokeinojen ryhmään Malone [1980] on jakanut kaikki kognitiivisia 

taitoja hyödyntävät ominaisuudet. Näitä kognitiivisia taitoja ovat mm. havaitseminen, 

käsitteiden muodostaminen ja muistaminen, ja niitä tarvitaan niin oppimisessa kuin 

ongelmanratkaisussa [Fisher, 2005]. Malonen [1980] mukaan oppijan kognitiivista 

uteliaisuutta voidaan ruokkia antamalla hänelle juuri sopiva määrä tietoa, mutta ei liikaa 

tai liian vähän. Tämä motivoi oppijaa hankkimaan lisää tietoa, jotta hän pystyisi 

muodostamaan paremman kokonaiskäsityksen jostain asiasta. Malone havainnollistaa 

tätä käyttämällä esimerkkinä murhamysteerikirjan lukijaa, jolla on halu lukea kirja 

loppuun, jotta hän saa selville murhaajan henkilöllisyyden. Geen [2004] mukaan ei 

kuitenkaan vielä riitä, että tietoa on tarpeeksi paljon, vaan sitä pitää myös pystyä 

antamaan oikeaan aikaan ja sopivassa tilanteessa silloin kuin sitä tarvitaan. Monissa 

peleissä tämä on huomioitu siten, että kaikkia ohjeita ei anneta pelaajalle heti alussa, 

koska niistä ei välttämättä ole silloin vielä hyötyä. Osa ohjeiden vinkeistä voi olla 

tarpeellisia vasta pelin lopussa, joten niitä ei ole järkevää antaa liian aikaisin.  

Kiehtovuus ja flow. Oikeita motivaatiokeinoja käyttämällä on mahdollista saada 

pelaaja uppoutumaan peliin täysin ja pitämään hänen mielenkiintonsa korkealla koko 

pelisession ajan. Tällöin puhutaan flow-ilmiöstä, jonka kehitti Mihály Csíkszentmihályi 

[1975] 1970-luvun puolivälissä. Siitä lähtien sitä ovat tutkineet mm. Marc Prensky 

[2007], Jenova Chen [2007] ja Kristian Kiili [2005]. Prensky kuvaa ilmiötä sanomalla, 

että se on keskittynyt mielentila, jonka aikana aikaisemmin vaikeaksi koetut tehtävät 

muuttuvat helpommiksi ja kaikki tekeminen on hyvin miellyttävää. Prenskyn mukaan 

flow-tilaan pääseminen ei välttämättä edellytä pelaamista, sillä se voidaan saavuttaa 

myös urheillessa tai tehtäessä ihan minkälaisia töitä tahansa. Siksi siitä voi olla apua 

arkipäiväisissäkin asioissa.  

Chen [2007] toteaa, että flow-tilassa henkilön ajantaju ja murheet katoavat 

kokonaan keskittymiskyvyn parantuessa huomattavasti. Paremman keskittymisen myötä 

suorituskykykin kasvaa, jolloin ollaan kaikella tapaa optimaalisessa tilassa. Sellaisessa 

tilassa työskenteleminen on kaikista tehokkainta. Kiilin [2005] mielestä flown 

kokeminen tapahtuu yleensä silloin, kun keho tai mieli on aivan äärirajoilla kovan 

yrittämisen johdosta. Jos ei yritetä tarpeeksi, flow voi jäädä kokonaan kokematta. Kiili 

kuitenkin toteaa, että flow-tilaan pääsemiseen vaikuttavat suuresti myös yksilölliset 

tekijät. Tietyt henkilöt pääsevät siihen tilaan helpommin kuin toiset, joten pelkästään 

kova ahkeroiminen ei välttämättä aina riitä.  

Kun henkilö saavuttaa flown, Mihály Csíkszentmihályin [1992] mukaan hänen 

keskittymisensä kohdistuu täysin työn alla olevaan tehtävään. Csíkszentmihályi käyttää 

tästä esimerkkinä nuotteja seuraavaa viulun soittajaa, joka on täysin keskittynyt 

musiikin soittamiseen, ja vuorikiipelijää, joka ajattelee vain seuraavan askeleen 

ottamista jyrkänteellä. Molemmissa esimerkeissä henkilön suoritus epäonnistuu, jos hän 

menettää keskittymiskykynsä edes hetkeksi, joten siksi flow-tilassa pysyminen on 
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tärkeää. Monelle se on kuitenkin hankalaa, koska tehtävän vaikeustason pitäisi pysyä 

kokoajan tarpeeksi haastavana, jotta oma mielenkiinto säilyisi [Chen, 2007].   

Flow-tilan säilyttämiseen vaikuttaa eniten tekeillä olevan työn haasteellisuus, jonka 

merkitystä korostavat mm. Csíkszentmihályi [1992], Chen [2007], ja Prensky [2007]. 

Prensky kuitenkin painottaa, että peleistä on vaikea tehdä sopivan haasteellisia. Monesti 

ne ovat joko aivan liian haasteellisia, jolloin niitä pelattaessa vain turhautuu, tai liian 

helppoja, jolloin ne eivät vaadi riittävästi osaamista. Chenin mukaan sopivan 

haastavuustason löytäminen on vaikeaa myös siksi, että erilaisilla pelaajilla on erilaiset 

mieltymykset. Aloittelijat eivät välttämättä tarvitse paljoakaan haastetta, joten 

helpoimmissakin peleissä he voivat päästä flow-tilaan. Taidokkaammilla ja 

kokeneemmilla pelaajilla flow-tilan saavuttamisen kynnys on taas paljon korkeampi, 

minkä vuoksi heille suunniteltujen pelien täytyisi olla vaikeampia.  

Prenskyn [2007] mukaan flow-ilmiön voi kokea myös oppimisen aikana, jolloin 

uuden tiedon omaksuminen tehostuu keskittymiskyvyn kasvaessa. Sen on todettu 

tehostavan myös peleistä oppimista [Peterson et al., 2008]. Peleissä tätä ilmiötä voidaan 

käyttää hyväksi siten, että yritetään suunnata pelaajan kaikki keskittyminen pelin 

opetukselliseen sisältöön [Rosas et al., 2003]. Jos siinä onnistutaan, pelistä voi ainakin 

oppia jotain uutta ja hyödyllistä. Opettavaisissa peleissäkin on kuitenkin muistettava 

pitää haastavuustaso sopivana tai muuten flow jää monelta kokematta. Samaan 

tulokseen ovat päätyneet Kiili ja Lainema [2008], joiden mielestä opettavaisten pelien 

ensisijaisena tavoitteena olisi antaa pelaajalle sellaisia tehtäviä, jotka sopivat hänen 

taitotasolleen. He myös toteavat, että tehtävien pitää liittyä jollain tavalla pelin 

päätavoitteeseen, koska sekin vaikuttaa flow-tilan saavuttamiseen.  

Jones [1998] on tarkentanut Csíkszentmihályin [1992] laatimia flow-tilan 

tunnuspiirteitä, jotta niitä voitaisiin käyttää paremmin pelien ja opettavien 

oppimisympäristöjen yhteydessä. Nämä on listattu taulukkoon 2. Taulukko on laadittu 

siten, että vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa ovat Csíkszentmihályin flow-tilan 

kahdeksan ominaispiirrettä, keskellä ovat niiden ilmentymät peleissä Jonesin mukaan ja 

oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa ovat niiden ilmentymät oppimisympäristöissä.  
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Flow-tilan tunnuspiirre Ilmeneminen peleissä Ilmeneminen 

oppimisympäristöissä 

1. Tehtävän suorittaminen on 

mahdollista (se ei saa olla 

liian helppoa tai vaikeaa) 

 

• Peli on jaettu erilaisiin 

kenttiin, joiden 

läpäiseminen on 

päätavoitteena 

• Harjoitukset liittyvät 

aihepiiriin ja sisältävät 

tiettyjen taitojen 

harjaannuttamistehtäviä 

2. Tehtävään pystytään 

keskittymään 

• Pelimaailma on 

uskottava ja kiehtova 

• Työkalut, tavoitteet ja 

esillä olevan informaatio 

liittyvät toisiinsa  

3. Tehtävässä on selkeät 

tavoitteet 

• Pelissä tavoitteena voi 

olla selviytyminen, 

pisteiden ja esineiden 

kerääminen tai pulmien 

ratkaiseminen 

• Oppimisympäristö 

sisältää omia ongelmia, 

joita pitää ratkaista 

4. Tehtävästä saadaan 

välitöntä palautetta. 

• Ammutut kohteet 

kuolevat 

• Löydetyt vihjeet 

ilmestyvät taskuun 

• Oikeanlaisilla työkaluilla 

käyttäjät saavat 

ohjelmasta palautetta ja 

saavuttavat tavoitteensa 

5. Arkipäivän huolet ja 

murheet katoavat, kun 

uppoudutaan tehtävään 

• Mielikuvituksellinen 

ympäristö helpottaa 

todellisuudesta 

pakenemista 

• Kun ympäristön 

visuaalinen ulkonäkö 

pysyy samana, käyttäjät 

pystyvät keskittymään 

paremmin tehtävään 

6. Tilanne pysyy omassa 

hallinnassa 

• Pelaaja oppii 

käyttämään hiirtä ja 

näppäimistöä 

samanaikaisesti 

• Oppija pysyy itse 

hallinnassa koko ajan 

• Ei käytetä ennalta 

määrättyjä reittejä 

7. Oman minäkuvan arviointi 

vähenee flow-tilan aikana, 

mutta vahvistuu sen 

jälkeen 

• Pelissä simuloidaan 

elämää ja kuolemaa, 

mutta niissä ei 

kuitenkaan kuolla 

oikeasti 

• Minäkuva vahvistuu, kun 

tehtävien suorittaminen 

on mahdollista ja ne 

eivät ole liian vaikeita   

8. Ajantaju katoaa • Pelissä vuodet voivat 

kulua tunneissa, 

taistelut voivat olla 

ohitse minuuteissa 

• Informaation jakaminen 

palasiksi helpottaa 

käyttäjiä jatkamaan 

eteenpäin  

Taulukko 2: Flow-tilan tunnuspiirteet ja niiden ilmentymät peleissä ja 

oppimisympäristöissä Jonesin [1998] mukaan. 
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Taulukosta 2 käy ilmi, että peleissä on olemassa paljon sellaisia ominaisuuksia, 

jotka mahdollistavat pääsyn flow-tilaan. Monet näistä, kuten esimerkiksi tehtävän 

haasteellisuus ja pelimaailman kiehtovuus, ovat lisäksi sellaisia ominaisuuksia, että ne 

tekevät pelistä nautittavamman ja tehostavat sen opettavaisuutta [Malone, 1980]. 

Kaikkia tunnuspiirteitä ei välttämättä löydy jokaisesta pelistä, mutta Chenin [2007] 

mukaan flow-tilan saavuttamiseen ei välttämättä edes tarvita kaikkia mainittuja piirteitä, 

joten siitä ei pitäisi olla suurta haittaa. Hän ei kuitenkaan mainitse piirteiden 

optimimäärää, koska siihen luultavasti vaikuttaa moni muu asia.  

Jonesin [1998] mainitsemissa pelien ja oppimisympäristöjen ominaisuuksissa on 

yllättävän suuria eroja. Hänen mukaansa oppimisympäristöissä on tärkeää, että niissä 

käytettävät työkalut ovat sopivia ja niiden ympäristöjen ulkonäkö pysyy samana. 

Peleissä taas hän korostaa sitä, että ympäristöjen pitää olla mielikuvituksellisen 

näköisiä. Niissä on kuitenkin myös muutamia samoja piirteitä, kuten palautteen iso 

merkitys. Sekä peleissä että oppimisympäristöissä kuuluu saada oikeanlaista palautetta, 

josta käyttäjä saa apua tehtävien tekemiseen.  

On siis tärkeää, että peli pysyy kiinnostavana pitkään. Hyville peleille on yleensä 

yhteistä se, että niihin ei kyllästy hetkessä, vaan niitä jaksaa pelata useampaan kertaan 

[Gee, 2007]. Jotta pelistä saataisiin mahdollisimman mielenkiintoinen, sille pitää 

asettaa tiettyjä vaatimuksia. Näitä ovat mm. riittävä monimutkaisuus [Malone, 1980], 

tehtävistä pitää saada kelvollista palautetta [Ardito et al., 2007; Fisch, 2005; Malone, 

1980], grafiikkaa ja ääniä on käytettävä oikein, [Fisch 2005; Malone, 1980] ja tiedon 

määrää on rajoitettu siten, että sitä ei anneta kerralla liikaa [Malone, 1980; Gee, 2007]. 

Henkilön mielenkiintoa peliä kohtaan voidaan lisätä myös järjestämällä hänelle oma 

ohjaaja, jolta saadaan tarvittaessa apua ja uusia tehtäviä, joiden suorittamiseen voidaan 

käyttää peliä hyväksi [Square and Barab, 2004]. Lisäksi on havaittu, että samassa tilassa 

olevat kanssaoppijat pystyvät motivoimaan toisiaan ja pitämään toistensa mielenkiinnon 

yllä tekemällä yhteistyötä [Robertson and Howells, 2008].  

Kun pelaaja pysyy kiinnostuneena koko pelisession ajan, hän voi saavuttaa flow-

tilan [Kiili, 2005]. Flow-tilassa hänen keskittymisensä paranee ja hän pystyy 

suuntaamaan kaiken huomionsa nykyiseen tehtäväänsä [Csíkszentmihályin, 1992], josta 

on apua monenlaisissa tehtävissä ja uuden oppimisessa [Pretsky, 2001]. Flow-tilassa 

pysymiseen vaikuttaa pääasiassa tehtävän vaikeustaso, jonka pitää olla omaan 

taitotasoon nähden riittävän haasteellinen [Chen, 2007; Prensky 2007]. Peleissä 

flowhon vaikuttavat myös mm. palautteen taso ja peliympäristön kiehtovuus [Jones, 

1998].  

4.3. Pelimaailman mielenkiintoisuus 

Malonen [1980] mukaan hyvien pelien pitää perustua mielikuvitukseen, jotta pelin 

maailma tai sen ympäristö olisi mahdollisimman kiehtova ja mielenkiintoinen. Ne eivät 

siis saisi muistuttaa liikaa todellista maailmaa. World of Warcraft, Halo ja monet muut 
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nykyajan myydyimmistä peleistä sijoittuvat jonkinlaiseen mielikuvitusmaailmaan 

[Evans and Barbour, 2007], joten tätä ominaisuutta yhä arvostetaan.  

 Malone [1980] ei kuitenkaan alun perin tarkoittanut mielipiteellään sitä, että 

kaikkien pelien tapahtumapaikkana pitäisi olla vieras planeetta tai jotain muuta yhtä 

radikaalia. Hänen ajatuksensa asiasta olivat paljon maltillisempia ja ne kohdistuivat 

pääasiassa opetuspeleihin, jotka alkuaikoina olivat hyvin yksinkertaisia ja sisälsivät 

pelkästään tavallisia koulutehtäviä [Fisch, 2005]. Esimerkkinä Malone [1980] käyttää 

ideoita muutamista mielikuvituksellisemmista opetuspeleistä, joissa ympäristöt voivat 

olla hieman tavallisesta poikkeavia mutta silti uskottavia. Matematiikkaa opettavassa 

pelissä pelaajat voisivat olla ajoradalla ja ohjata kilpa-autoja, jotka liikkuisivat 

eteenpäin aina silloin, kun onnistuu ratkaisemaan laskentatehtäviä. Tämän kaltaisessa 

pelissä tavoitteena olisi oppimisen lisäksi maaliin pääseminen, joten sen pelaaminen ei 

välttämättä tuntuisi työläältä opiskelulta.  

Mielikuvituksen käyttö on etenkin oppimispeleissä tärkeää, koska ne käsittelevät 

ehkä joidenkin mielestä tylsiä aiheita. Siinä ei kuitenkaan aina onnistuta, mikä voi olla 

yksi syy siihen, että oppimispelit eivät ole suosittuja luokkahuoneiden ulkopuolella 

[Moshirnia, 2007]. Mielikuvitusta voisi hyödyntää ympäristöjen lisäksi myös tehtävissä, 

jotka voisivat sisältää tavallisten kysymysten sijaan luovuutta vaativia 

ongelmanratkaisutilanteita, kuten piirtämistä ja tarinoiden kirjoittamista [Din, 2006]. 

Kaikenlaisia kouluaineita ei voida opettaa käyttämällä näin luovia keinoja, sillä 

esimerkiksi matematiikassa täytyy aina laskea laskuja, mutta joihinkin aineisiin ne 

sopisivat täydellisesti.   

Mielikuvitusta voidaan käyttää myös väärin, sillä etenkin vanhimmissa 

opetuspeleissä pääosassa olivat usein tehtävien ratkaisusta seuranneet animaatiot eikä 

varsinainen opetuksellinen sisältö [Fisch, 2005]. Tämän seurauksena oppijoiden 

mieleen jäivät pelkästään juuri nämä animaatiot opetuksellisen sisällön sijaan, mikä ei 

suinkaan ollut tarkoitus. Fischin mukaan näiden houkutusten käytöstä on oppimiselle 

ainoastaan haittaa, koska niistä muodostuu pelaamisen koko päätavoite. Malonen 

[1980] kehittämässä autoesimerkissä on myös käytössä yhdenlainen houkutus, joka on 

auton ajaminen maaliin asti. Siinäkin on vaarana se, että pelaajia kiinnostaa vain 

maaliin pääseminen mahdollisimman nopeasti eikä matematiikkaongelmien 

ratkaiseminen. Se ei ole oppimisen kannalta hyvä asia, joten kyseisessä esimerkissä on 

vielä parantamisen varaa.   

Fisch [2005] käsittelee näitä houkutuksia laajemminkin ja kertoo, miten niiden 

haittavaikutuksilta voidaan välttyä. Hänen mukaansa opettavaisen sisällön pitäisi olla 

pelissä keskeisessä asemassa ja jollain tavalla liittyä pelitilanteisiin. Esimerkkinä hän 

käyttää Sim City -sarjan pelejä, joissa rakennetaan kaupunkeja ja opitaan samalla, miten 

niiden infrastruktuuri toimii. Pelissä omat valinnat vaikuttavat suoraan siihen, 

minkälaiseksi kaupunki muodostuu, joten omasta infrastruktuuritietämyksestä on apua. 
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Kun pelissä tarvittavat taidot liittyvät olennaisesti sen aihepiiriin, puhutaan Malonen 

[1980] mukaan sisäisestä kuvitelmasta (intrinsic fantasy). Hänen mielestään tällaiset 

pelit ovat kaikista hyödyllisimpiä, koska niistä opitaan, miten pelistä opittuja taitoja 

voidaan käyttää oikeassa maailmassa. Ulkoisessa kuvitelmassa (extrinsic fantasy) 

tilanne on päinvastainen, sillä siinä aiheella ja käytettävillä taidoilla ei ole samanlaista 

yhteyttä. Ne voivat siis olla hyvin erilaiset, mistä on haittaa koko oppimiskokemukselle.   

Malonen [1980] ideoima autopeli on hyvä esimerkki ulkoisesta kuvitelmasta.  Siinä 

ei nimittäin ole yhteistä linkkiä opetuksellisen sisällön ja pelin aihepiirin välillä, sillä 

autot ja matematiikka eivät liity toisiinsa millään tavalla. Vaikka pelaaja tietäisikin 

matematiikasta kaiken oleellisen, hän voi silti olla täysin toivoton autojen suhteen. Siksi 

olisi parasta valita pelin aihe siten, että sillä olisi jotain tekemistä opittavien asioiden 

kanssa. Muuten käy niin, että pelin opetuksellinen sisältö unohtuu huomion keskittyessä 

aivan toissijaisiin houkutuksiin [Fisch, 2005]. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että mielikuvitusta käyttämällä saadaan peleistä 

paljon mielenkiintoisimpia. Kaupallisissa peleissä tämä näkyy siten, että monet niistä 

sijoittuvat tavallisesta poikkeaviin ympäristöihin, joissa melkein kaikki on mahdollista. 

Opetuspeleissä mielikuvitusta voidaan hyödyntää esimerkiksi siten, että tehtävistä 

tehdään luovempia ja vältetään liian perinteisiä ja koulumaisia tehtäviä. Tehtävät on 

hyvä myös suunnitella siten, että ne liittyvät pelin aihepiiriin. Muuten voi syntyä 

Fitschin [2005] kuvaama houkutusvaikutus, mikä johtaa siihen, että pelaajia kiinnostaa 

vain oikeista vastauksista saatavat palkinnot eikä oppiminen.   

4.4. Pelattavuus 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa termi pelattavuus (playability) sekoitetaan joskus 

termiin pelillisyys (gameplay), ja niitä käytetään toistensa synonyymeinä, vaikka ne 

eivät tarkoita täysin samaa. Korhonen ja Koivisto [2007] erottavat nämä kaksi termiä 

omassa mobiilipelien arviointimallissaan siten, että pelillisyys on siinä yksi 

pelattavuuden osatekijä. Heidän mallissaan pelattavuuden muut osatekijät ovat pelin 

käytettävyys, johon kuuluvat käyttöliittymän sulavuus ja ohjainten toimivuus, ja 

mobiilisuuteen liittyvät piirteet. Vaikka malli onkin suunniteltu vain mobiilipeleille, 

siinä olevat osatekijät mobiilisuutta lukuun ottamatta käyvät myös tavallisten 

tietokonepelien arviointiin. Mallista myös ilmenee hyvin pelillisyyden ja pelattavuuden 

ero. 

Pelattavuuden ja pelillisyyden eroavaisuuksia ovat käsitelleet myös Järvinen ja muut 

[2002]. He käyttävät termiä pelillisyys, kun kyseessä on varsinainen pelitilanne, jossa 

pelaaja tutustuu pelin ympäristöön ja sääntöihin. Samalla pelaaja myös oppii uusia 

taitoja ja strategioita, joita hän tarvitsee pelissä. Nacke ja muut [2009] kutsuvat 

pelillisyyttä samaan tapaan sellaiseksi prosessiksi, jossa henkilö pelaa peliä ja on 

vuorovaikutuksessa sen kanssa.  Järvinen ja muut nimittävät pelattavuutta laadulliseksi 

termiksi, jota käytetään sekä pelien suunnittelussa että arvioimisessa. Kun siitä 
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puhutaan suunnittelun yhteydessä, tarkoitetaan niitä suunnitteluohjeita, joiden avulla 

pelillisyydestä saadaan halutunlainen. Arvioinnissa sitä käytetään käytettävyyden 

tapaan, jolloin se koostuu erilaisista pelillisyyden arvioimiseen käytettävistä kriteereistä. 

Tämän määritelmän ongelmana on kuitenkin sen liiallinen teknisyys ja se, että siinä ei 

oteta huomioon pelaajan omia tuntemuksia [Kücklich, 2004]. Eri ihmisillä on erilaisia 

mieltymyksiä pelien suhteen, joten sama peli voi olla yhden mielestä pelattavuudeltaan 

erinomainen ja toisen mielestä keskitasoa heikompi. Sánchez ja muut [2009] kutsuvat 

tätä pelattavuuden osaa henkilökohtaiseksi pelattavuudeksi, joka on hyvin 

subjektiivinen käsite.  

Yksi varhaisimmista pelillisyyden määritelmistä on peräisin Chris Crawfordilta 

[1982]. Hänen mukaansa pelillisyyden taso määräytyy pelin tahdin ja siinä tarvittavien 

kognitiivisten ponnistelujen mukaan. Tämän vuoksi pelillisyyden taso on 

heikoimmillaan silloin, kun peli on tahdiltaan liian nopea ja vaatii liikaa kognitiivisten 

taitojen käyttämistä. Sellaisten pelien pelaaminen on yksinkertaisesti liian vaikeaa. 

Pelillisyyden tasoa saadaan nostettua joko hidastamalla tahtia, jolloin tuloksena voi olla 

shakin kaltainen hidas mutta älyllisesti haastava peli, tai vähentämällä kognitiivista 

kuormitusta, mikä johtaa esimerkiksi tetristä muistuttavaan nopeatempoiseen 

reaktiopeliin.  Järvisen ja muiden [2002] mielestä Crawfordin määritelmä on kuitenkin 

puutteellinen, koska sitä ei voida soveltaa kaikkien lajityyppien peleihin. Esimerkkinä 

he käyttävät massiivisia nettiroolipelejä, joissa sosiaaliset taidot ovat tärkeämmässä 

asemassa kuin kognitiiviset taidot. He ovat tämän suhteen aivan oikeassa, sillä 

Crawfordin määritelmä on jo niin vanha, että se ei enää päde moniin nykypäivän 

peleihin.  

Egenfieldt-Nielsenin ja muiden [2008] määritelmä pelillisyydestä on huomattavasti 

uudempi kuin Crawfordin [1982], joten sillä saattaa olla enemmän käyttöä nykypäivänä. 

Heidän mukaansa termillä kuvataan yleensä sitä, miltä pelin pelaaminen tuntuu, onko 

pelikokemus miellyttävä vai ei. Heidän mielestään tähän kokemukseen ei kuitenkaan 

kuulu grafiikka ja äänet, vaan ainoastaan säännöt, joiden varaan peli on rakennettu. 

Tämän vuoksi pelillisyyden arvioiminen saattaa olla vaikeaa, koska usein huomio 

kiinnittyy ensimmäisenä pelin grafiikkaan ja muihin ulkoisiin ominaisuuksiin eikä pelin 

toimivuuteen liittyviin asioihin. Ne tulevat tutuksi vasta sitten, kun on pelannut peliä 

riittävän pitkään. Egenfieldt-Nielsenin ja muiden sekä Järvisen ja muiden [2002] 

pelillisyyden määritelmissä on yhteistä se, että molemmissa korostetaan pelin sääntöjen 

merkitystä. Se onkin viisasta, sillä hyvin laaditut säännöt ovat tärkeä osa peliä.  

Fabricatore ja muut [2002] kuvailevat pelattavuuden samankaltaisesti kuin 

Korhonen ja Koivisto [2007], joten heidänkin määritelmässään pelattavuuteen kuuluu 

olennaisesti pelin käytettävyys. Se määräytyy sen mukaan, kuinka helposti peliä 

pystytään hallitsemaan ja ymmärtämään. Jos peliä ei ymmärrä ja sen ohjaaminen on 
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vaikeaa, sen pelattavuus on heikko. Heikko pelattavuus johtaa turhautumiseen ja siihen, 

että pelistä ei enää nauti [Yue and Zin, 2009].  

Monet tutkijat, kuten Järvinen ja muut [2002], Fabricatore ja muut [2002] sekä 

Korhonen ja Koivisto [2007], väittävät käytettävyyden liittyvän keskeisesti 

pelattavuuteen, koska huono käytettävyys johtaa huonoon pelattavuuteen. Kücklichin 

[2004] mukaan hyvä käytettävyys ei kuitenkaan välttämättä johda hyvään 

pelattavuuteen. Syy tähän on se, että pelattavuudella ja käytettävyydellä on hyvin 

erilaisia vaatimuksia. Esimerkiksi hyvään käytettävyyteen saattaa kuulua se, että kaikki 

toiminnot ovat alusta lähtien näkyvillä, kun taas hyvä pelattavuus vaatii sitä, että 

toimintojen määrää rajoitetaan. Muuten tuloksena tuloksena on liian vaativa peli, jossa 

toimintojen suuri määrä saa kokemattomat pelaajat turhautumaan. Tämän vuoksi 

peleissä toimintojen näkyvyyttä monesti rajoitetaan alussa, jotta pelaaminen ei olisi liian 

haastavaa [Gee, 2004].   

Kücklich [2004] toteaa, että pelattavuus vaikuttaa siihen, kuinka pitkään jokin peli 

pysyy pelaajan mielestä kiinnostavana. Hyvä pelattavuus olisi siis yhtä kuin pelin pitkä 

elinikä. Tämän vuoksi Kücklichin [2004] mielestä pelattavuus liittyy olennaisesti 

uudelleenpelattavuuteen (replayability). Tällä termillä ilmaistaan sitä, pysyykö peli 

mielenkiintoisena vielä sen jälkeen, kun se on jo kertaalleen päästy läpi. Prensky [2007] 

pitää sitä yhtenä hyvän pelin ominaisuutena, koska silloin peli voidaan läpäistä todella 

moneen kertaan ennen kuin siihen kyllästytään. Kücklichin [2004] mukaan pelin 

tyypillä on paljon vaikutusta uudelleenpelattavuuteen, sillä tarinavetoisissa peleissä on 

yleensä vähemmän uudelleenpeluuarvoa kuin Tetriksen kaltaisissa yksinkertaisissa 

peleissä, jotka voivat pysyä kiinnostavina useita vuosia.     

Pelattavuuden osat. Pelattavuus voidaan jakaa neljään eri osaan, jotka ovat 

Järvisen ja muiden [2002] mukaan funktionaalinen, strukturaalinen, audiovisuaalinen ja 

sosiaalinen pelattavuus. Funktionaaliseen pelattavuuteen lukeutuvat kaikki 

pelillisyyteen vaikuttavat toiminnalliset tekijät, kuten pelin ohjaus. Ohjauksen 

toimivuus vaikuttaa suoraan pelin nautittavuuteen, joten sen merkitys on suuri ja siksi 

sitä ei pidä jättää vähälle huomiolle. Hyvälle funktionaaliselle pelattavuudelle on 

välttämätöntä, että ohjaus on toteutettu yksinkertaisesti ja sen oppiminen on helppoa 

[Kücklich, 2004]. Juuri täydellisen ohjattavuuden saavuttaminen on kuitenkin vaikeaa, 

koska erilaisia ohjaimia on monta ja ne kaikki vaativat omanlaisensa ohjaustavan.  

Järvinen ja muut [2002] mainitsevat muutamia erilaisia ohjaimia, joista tutuimpia ovat 

matkapuhelimissa olevat näppäimet ja videopelikonsolien ohjaimet. Näiden lisäksi on 

olemassa myös tanssimattojen ja rattien kaltaisia erikoisempia peliohjaimia.   

Strukturaaliseen pelattavuuteen kuuluu Järvisen ja muiden [2002] mielestä pelin 

sisältämät säännöt. Kaikissa peleissä keskeisintä on se, kuinka pelaaja on 

vuorovaikutuksessa sääntöjen kanssa ja toimii niiden asettamien ehtojen mukaan. 

Strukturaalisessa pelattavuudessa on siis paljon samoja piirteitä kuin Egenfieldt-
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Nielsenin ja muiden [2008] pelillisyyden määritelmässä. Strukturaalista pelattavuutta 

voidaan parantaa tekemällä säännöistä vapaampia ja lisäämällä pelaajan ja 

pelimaailman välistä vuorovaikutusta, mutta silloin ohjattavuus saattaa muuttua 

monimutkaisemmaksi ja funktionaalinen pelattavuus kärsiä [Kücklich, 2004].  Jotta 

pelattavuus säilyisi hyvänä, täytyy molempien osien olla tasapainossa keskenään. 

Järvinen ja muut [2002] vielä lisäävät, että pelin lajityyppi usein määrittelee sen, miten 

peli rakentuu. Esimerkiksi seikkailupelien rakenne noudattaa tekijöiden ennalta 

määrättyä suunnitelmaa, kun taas roolipeleissä se on paljon vapaampi ja pelaajan 

muokattavissa.  

Järvinen ja muut [2002] kutsuvat pelattavuuden kolmatta osaa audiovisuaaliseksi 

pelattavuudeksi, joka koostuu pelin graafisesta ulkoasusta ja äänistä sekä musiikista. On 

hieman yllättävää, että heillä audiovisuaalisuus kuuluu pelattavuuteen, kun taas 

esimerkiksi Korhosen ja Koiviston [2007] määritelmässä sitä ei ole. Se ei myöskään ole 

osa Egenfieldt-Nielsenin ja muiden [2008] tai Crawfordin [1982] pelillisyyden 

määritelmää. Järvinen ja muut perustelevat valintaansa sanomalla, että pelin visuaalinen 

ulkonäkö ja äänimaailma muokkaavat merkittävästi pelikokemusta, mikä on usein aivan 

totta. Ne ovat kuitenkin sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat pelien mainoksissa 

ensimmäisinä esillä ja joihin käytetään paljon rahaa. Audiovisuaaliseen pelattavuuteen 

kuuluu grafiikan ja äänien lisäksi myös pelissä käytetty kuvakulma [Kücklich, 2004], 

joka on yleensä joko kaksi- tai kolmiulotteinen [Järvinen et al., 2002]. Kolmiulotteisen 

kuvakulman voitaisiin aina olettaa olevan realistisempi ja parempi vaihtoehto, mutta 

opetuspeleissä se ei sitä aina ole, koska hienot grafiikat vaativat paljon resursseja ja 

voivat heikentää käytettävyyttä [Kiili, 2005]. Kücklichin [2004] mukaan vääränlaisesta 

kuvakulmasta on haittaa myös pelattavuudelle ja se hankaloittaa yksinkertaistenkin 

toimintojen suorittamista, minkä vuoksi kuvakulma on syytä valita huolella.     

Viimeisin Järvisen ja muiden [2002] mainitsema pelattavuuden osa on sosiaalinen 

pelattavuus, joka on jäänyt audiovisuaalisen pelattavuuden tapaan vähemmälle 

huomiolle. Se koostuu kahdesta pääkohdasta, joista ensimmäinen liittyy siihen, miten 

peli tai muu viihteen muoto soveltuu toisiin medioihin. Esimerkiksi matkapuhelin, 

televisio ja tietokone ovat hyvin erilaisia medioita, joten sama peli ei välttämättä toimi 

niissä kaikissa halutulla tavalla. Toinen pääkohta käsittelee pelien varsinaista sosiaalista 

puolta. Tässä Järvinen ja muut tekevät selvän eron yksin- ja moninpelien välille, koska 

niissä molemmissa sosiaalisuuden merkitys on hyvin erilainen. Yksinpeleissä sosiaalista 

kanssakäymistä ei harrasteta pelisession aikana, vaan vasta sen jälkeen esimerkiksi 

keskustelupalstoilla. Moninpeleissä sosiaalisuus on paremmin esillä jo pelisession 

aikana, koska pelaajat usein juttelevat keskenään ja tekevät yhteistyötä. Yksinpelien 

sosiaalisuutta on tietenkin mahdollista lisätä antamalla pelaajan käyttöön 

henkilökohtainen ohjaaja [Square and Barab, 2004] tai järjestämällä yhteisiä pelihetkiä 
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muiden oppilaiden kanssa [Robertson and Howells, 2008], jolloin he pystyvät 

keskustelemaan toistensa kanssa pelaamisen ohella.  

Pelattavuuteen liittyy useita ongelmia, joiden selvittämiseen voidaan käyttää 

erilaisia heuristisia arviointimalleja [Nacke et al., 2009]. Niitä ovat laatineet mm. 

Korhonen ja Koivisto [2007], Desurvire ja muut [2004] ja Sánchez ja muut [2009]. 

Korhosen ja Koiviston mallia käsiteltiin jo aikaisemmin, jolloin ilmeni, että siinä on 

keskitytty moninpelattaviin mobiilipeleihin. Niissä esiintyneet pelattavuusongelmat 

liittyivät pääasiassa sosiaalisuuteen, sillä peleissä kommunikointi oli välillä vaikeaa ja 

pelaajien välillä ei ollut paljoa vuorovaikutusta.  

Desurviren ja muiden [2004] mallissa pelattavuutta arvioidaan neljästä 

näkökulmasta, jotka ovat pelillisyys, tarina, mekaniikka ja käytettävyys. Jokaisesta osa-

alueesta on mahdollista löytää useita puutteita, joita ovat heidän mukaansa esimerkiksi 

huonosti suunniteltu käyttöliittymä, epäselväksi jäävä tarina ja selkeiden tavoitteiden 

puuttuminen. Sánchez ja muut [2009] arvioivat pelattavuutta käyttämällä usein 

käytettävyyteen liitettäviä ominaisuuksia, joita ovat mm. saavutettavuus, 

käyttöturvallisuus ja tyytyväisyys. Saavutettavuuden ongelmat ovat yleisiä vammaisten 

keskuudessa, koska he eivät välttämättä pysty käyttämään peliohjaimia tarpeeksi 

tehokkaasti. Käyttöturvallisuudella on tekemistä henkilön henkisen ja fyysisen 

hyvinvoinnin kanssa, sillä pitkään kestänyt pelihetki voi rasittaa mieltä ja kehoa. 

Sánchez ja muut kutsuvat tyytyväisyyttä kaikista tärkeimmäksi ominaisuudeksi, koska 

se tyypillisesti määrittää sen, kuinka hyvä tietty peli on. Jos peliin ei olla tyytyväisiä, 

sitä ei myöskään pidetä suuressa arvossa. Tämän vuoksi kaikki tyytyväisyyttä haittaavat 

ongelmat pitäisi korjata nopeasti. Muiden tutkijoiden havaitsemista 

pelattavuusongelmista ehkä tärkeimpiä ovat liian suuret kognitiiviset vaatimukset ja 

nopea tahti [Crawford, 1982], huono ohjattavuus [Järvinen et al., 2002; Kücklich, 2004] 

ja väärä kuvakulma [Kücklich, 2004]. 

Tässä luvussa käsiteltiin pelattavuutta, joka on terminä laaja ja moniselitteinen, 

joten siksi sen määritteleminen on vaikeaa. Yhden määritelmän mukaan pelattavuus on 

kokoelma kriteereitä, joilla arvioidaan pelillisyyttä [Järvinen et al., 2002]. 

Yksinkertaistettuna pelattavuus olisi siis pelillisyyden tason mittari. Toisaalta Kücklich 

[2004] korosti pelattavuuden subjektiivista luonnetta ja liitti sen vahvasti 

uudelleenpelattavuuteen. Hän oli myös vahvasti sitä mieltä, että pelattavuuden ja 

käytettävyyden välillä on isoja eroja.    

Pelillisyyden käsite on hieman helpommin määriteltävissä, sillä Järvinen ja muut 

[2002] sekä Egenfieldt-Nielsenin ja muut [2008] olivat yhtä mieltä siitä, että se liittyy 

varsinaiseen pelikokemukseen, johon kuuluu pääasiassa pelin säännöt. Nämä säännöt 

ovat jokaisen pelin perusta, joten niillä on suuri vaikutus pelin kiehtovuuteen. 

Peleissä pelattavuuteen liittyviä myönteisiä ominaisuuksia olivat Järvisen ja muiden 

[2002] mukaan hyvä ohjattavuus, laadukas grafiikka ja toimiva kuvakulma. Heidän 
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mielestään pelattavuuden kannalta oli myös tärkeää, että pelaaja pystyy olemaan 

vuorovaikutuksessa pelimaailman kanssa. Kücklichin [2004] näkemys hyvästä 

pelattavuudesta oli yksinkertaisempi, sillä hänen mukaansa se vaatii paljon 

uudelleenpelattavuutta. Pelattavuuden taso on siis korkeimmillaan silloin, kun peli 

voidaan läpäistä montaa kertaa kyllästymättä siihen. Lisäksi oli Egenfieldt-Nielsenin ja 

muiden [2008] ja Järvisen ja muiden mielestä olennaista, että pelin säännöt on laadittu 

tarpeeksi hyvin. 

4.5. Yhteenveto 

Luvun 4 alaluvuissa käsiteltiin muutamia sellaisia ominaisuuksia, joita hyvillä ja 

opettavaisilla peleillä yleensä on. Näitä ominaisuuksia tarkastelemalla saadaan varsin 

hyvä kuva siitä, millaisia pelien pitäisi olla. Harva peli kuitenkin sisältää kaikki nämä 

ominaisuudet, mikä kertoo siitä, että monissa peleissä on vielä paljon parannettavaa. 

Todennäköisesti pelinkehittäjät ovat vielä tietoisia peliensä puutteista, mutta silti he 

eivät ole korjanneet niitä. Tämä voi johtua liian korkeista kehityskustannuksista, 

motivaation puutteesta tai useista muista syistä. En kuitenkaan aio käsitellä tätä asiaa 

enempää, koska se ei kuulu tutkielmani aihepiiriin, vaikka se onkin mielenkiintoinen 

ongelma.   

Taulukkoon 3 on laadittu yhteenveto tässä luvuissa käsitellyistä ominaisuuksista. 

Siinä on näkyvillä ominaisuuksien lisäksi myös niihin liittyvät vaatimukset, jotka on 

syytä huomioida. Tämä taulukko auttaa selventämään koko luvun aihetta ja lisäksi siitä 

on hyötyä arviointikehikon laadinnassa. 
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Ominaisuus Vaatimukset 

Haastavuus (Gee, 2004; Malone, 

1980; Squire, 2005) 

• Tavoitteiden on oltava selkeät 

• Haastavuutta on oltava sopiva määrä 

• Vaikeustasoja on oltava paljon 

• Pelaajaa on ohjeistettava tarpeeksi käyttämällä 

tutoriaaleja tai muunlaisia apukeinoja  

Kiehtovuus (Ardito et al., 2007; 

Gee, 2004; Malone, 1980) 

 

• Pelin on pysyttävä kiinnostavana pitkän aikaa   

• Pelin on oltava tarpeeksi monimutkainen 

• Tavoitteita ja tehtäviä on oltava paljon 

• Grafiikkaa ja ääniä on käytettävä oikein 

Pelimaailman mielenkiintoisuus 

(Fisch, 2005; Malone, 1980)  

• Pelimaailman luomiseen on käytettävä 

mielikuvitusta 

• Pelissä käytettävien taitojen on liityttävä sen 

aiheeseen 

• On vältettävä houkutusten käyttämistä 

Pelattavuus (Fabricatore et al., 

2002; Järvinen et al., 2002; 

Korhonen and Koivisto, 2007; 

Kücklich, 2004) 

• Ohjattavuuden on oltava toimiva 

• On oltava paljon vuorovaikutusta pelaajan ja 

pelimaailman välillä 

• Grafiikan ja äänien on oltava laadukkaita 

• Kuvakulman on oltava sopiva 

• Uudelleenpeluuarvoa on oltava paljon 

Taulukko 3: Yhteenveto luvussa 4 esitetyistä hyvien ja opettavaisten pelien 

ominaisuuksista.   
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5. Arviointikehikko  

Oikein laadittua arviointikehikkoa käyttämällä on mahdollista arvioida pelien tiettyjä 

ominaisuuksia, kuten niiden haastavuutta ja opettavaisuutta. Muista tutkijoista muun 

muassa Sweetser ja Wyeth [2005] ja Bond ja Beale [2009] ovat tehneet juuri peleille 

tarkoitettuja arviointikehikoita, joissa on huomioitu pelien olennaisimmat tarpeet. 

Toisten tekemien kehikoiden analysoiminen on monella tapaa hyödyllistä, koska siinä 

opitaan paljon uutta ja saadaan samalla käyttökelpoisia ideoita. Tästä on suurta apua 

oman arviointikehikon laatimisvaiheessa, jossa on tarpeellista hyödyntää kaikkia 

aiemmissa luvuissa esille tulleita asioita.   

5.1. Aiempia kehikkoja 

Seuraavaksi esitellään kolme aiempaa arviointikehikkoa, joista ensimmäisen ovat 

laatineet Sweetser ja Wyeth [2005], toisen Bond ja Beale [2009] ja kolmannen 

Herrington ja Oliver [2000]. Yhtään näistä kehikoista ei ole tarkoitettu ensisijaisesti 

historiallisten pelien arvioimiseen, mutta niiden tarkasteleminen on kuitenkin 

tarpeellista, koska siitä on apua oman kehikon laadinnassa.  

5.1.1. Sweetserin ja Wyethin kehikko 

Sweetser ja Wyeth [2005] käyttävät tutkimuksessaan laatimaansa kehikkoa kahden 

strategiapelin arvioimiseen. Heidän arviointinsa pääpaino on siinä, kuinka hyvin pelaaja 

viihtyy pelin parissa. Tätä he mittaavat käyttämällä useita eri kriteereitä, jotka liittyvät 

pelin rakenteeseen ja sisältöön. Vaikka heidän tavoitteenaan ei olekaan arvioida näiden 

kahden pelien opettavaisuutta, on heidän kehikollaan silti arvoa myös opettavaisten 

pelien arvioinnissa, koska viihtyvyys on tärkeä osa hyvää opettavaista peliä.  

Sweetserin ja Wyethin [2005] kehikko perustuu Chíkszentmihályin [1992] flow-

teoriaan, joten lähes kaikki heidän kriteereistään on johdettu alkuperäisistä flow-tilan 

ominaispiirteistä, jotka on kirjattu taulukkoon 2. Ainoa täysin uusi kriteeri on 

sosiaalinen vuorovaikutus, joka on hyvin tyypillistä moninpelattaville nettipeleille. 

Sweetserin ja Wyethin mukaan se vaikuttaa suuresti pelin viihdyttävyyteen, vaikka se ei 

olekaan flown osa. Heidän mielestään sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuuluu 

olennaisesti se, että pelaajat pystyvät keskustelemaan keskenään, tekemään yhteistyötä 

ja kilpailemaan toisiaan vastaan. Toinen Sweetserin ja Wyethin tekemä lisäys 

kehikkoon on pelaajan omien taitojen kehitys, joka on erotettu haasteellisuudesta ja 

ohjattavuudesta. Sen ajatuksena on, että pelin kannalta tärkeiden taitojen pitäisi 

jatkuvasti kehittyä pelisessioiden aikana. Tätä voidaan edesauttaa käyttämällä pelissä 

tutoriaaleja ja lisäämällä ohjeistuksen määrää ja laatua.  

Arviointikehikon testaamiseen Sweetser ja Wyeth [2005] ovat valinneet kaksi 

tosiaikaista strategiapeliä, jotka ovat nimeltään Warcraft 3 ja Lords of Everquest. 

Molemmat pelit edustavat samaa lajityyppiä ja muistuttavat vahvasti toisiaan, mutta 

niissä on myös eroja. Suurin ero on pelien laadussa, sillä Warcraft 3 on menestynyt 
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arvosteluissa huomattavasti paremmin kuin Lords of Everquest ja sitä pidetään yleisesti 

onnistuneempana pelinä. Sweetser ja Wyeth valitsivat aivan tarkoituksella kaksi 

laadultaan erilaista peliä, koska he halusivat tietää, voidaanko heidän kehikkoaan 

käyttää myös heikkotasoisimpiin peleihin. Niissä kuitenkin on enemmän puutteita, joten 

niitä arvioitaessa kehikosta saattaa paljastua uusia piirteitä. Kehikon toimivuudesta olisi 

tietenkin saanut vielä enemmän tietoa, jos sitä olisi käytetty muihin lajityyppeihin, 

mutta se taas olisi vaatinut paljon enemmän työtä.  

Varsinaisessa arviointiosuudessa Sweetser ja Wyeth [2005] analysoivat kumpaakin 

peliä käyttämällä hyväksi laatimiaan kriteereitä. He myös antavat pisteitä peleille sen 

perusteella, kuinka hyvin ne täyttävät kriteereiden asettamat vaatimukset. Pisteytykseen 

perustuvan arviointijärjestelmän ongelmana on tietenkin sen subjektiivisuus, sillä 

viihtyvyyttä arvioitaessa pelaajien omat asenteet saattavat vaikuttaa tulokseen 

merkittävästi. He ovat kuitenkin myös valinneet sellaisia kriteereitä, joista on helpompi 

olla samaa mieltä. Näitä ovat esimerkiksi palautteeseen ja tavoitteisiin liittyvät 

vaatimukset. 

Sweetser ja Wyeth [2005] pääsivät arvioinnissaan sellaiseen tulokseen, että 

Warcraft 3 on parempi ja miellyttävämpi pelata kuin Lords of Everquest kaikilla osa-

alueilla. Tulos siis vastasi hyvin muiden arvostelijoiden tekemiä arvioita, joissa 

Warcraft 3 oli saanut enemmän pisteitä. Sweetser ja Wyeth kuitenkin myöntävät, että 

heidän tekemänsä kehikko ei ole paras mahdollinen näiden kahden kaltaisiin 

strategiapeleihin, koska osa kriteereistä ei sovellu ollenkaan niiden lajityyppiin. He 

myös huomasivat, että subjektiivisten kriteerien pisteyttäminen on todella vaikeaa, 

koska niihin vaikuttavat suuresti pelaajan omat taidot ja mieltymykset.  

Taulukossa 4 on esitetty Sweetserin ja Wyethin [2005] laatima arviointikehikko, 

johon kuuluu kahdeksan pääkategoriaa ja lukuisia niihin liittyviä kriteereitä, joiden 

kautta voidaan arvioida jokaista kategoriaa tarkemmin.  
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Kategoria Esimerkkejä kriteereistä 

Keskittyminen 

 

• Pelistä on saatava mahdollisimman paljon hyviä ja 

erilaisia virikkeitä 

• Pelin pitää vangita pelaajan huomio nopeasti ja 

pysyttävä kiinnostavana loppuun asti 

• Pelaaminen ei saa tuntua liian vaativalta muttei 

myöskään liian vaivattomalta 

Haastavuus • Haastetta on oltava sopiva määrä 

• Pelin pitää sisältää useita vaikeustasoja 

eritasoisille pelaajille  

• Haastavuuden on kasvettava pelaajan taitojen 

kehittyessä 

Pelaajan taitojen kehitys • Pelaamisen pitää olla mahdollista ilman ohjekirjan 

lukemista 

• Pelin oppimisen on oltava hauskaa 

• Pelaajan taitojen kehittymistä on tuettava 

käyttämällä tutoriaaleja ja muunlaista ohjeistusta 

• Oppimisesta täytyy palkita jotenkin 

Ohjattavuus • Pelaajan pitää pystyä ohjaamaan hahmoaan 

sujuvasti sekä hallitsemaan käyttöliittymää ilman 

ongelmia 

• Pelaajan pitää tuntea, että hän on itse vastuussa 

päätöksistään ja kykenee pelaamaan haluamallaan 

tavalla 

Selkeät tavoitteet • Pelin päätavoitteiden täytyy olla selkeitä ja ne 

pitää esittää varhain, jotta niiden saavuttaminen 

olisi mahdollista 

Sopiva palaute  • Pelaajan pitää saada välitöntä palautetta 

tekemistään asioista ja seuraavista tavoitteistaan 

• Pelaajalle on näytettävä hänen pisteensä tai 

tilanteensa  

Immersio • Pelaajan on kyettävä uppoutumaan peliin niin 

syvällisesti, että hän menettää ajan ja paikan tajun 

sekä lakkaa miettimästä omaa elämäänsä 

• Pelaajan on pystyttävä olemaan tunteellisesti 

mukana pelissä ja samaistuttava muihin 

hahmoihin      
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Sosiaalinen vuorovaikutus • Pelin pitää tukea pelaajien välillä tapahtuvaa 

yhteistyötä ja kilpailua 

• Pelaajien pitää pystyä keskustelemaan toistensa 

kanssa 

• Pelin on tuettava pelin sisäisiä ja ulkoisia yhteisöjä   

Taulukko 4: Mukaillen Sweetserin ja Wyethin [2005] laatimaa arviointikehikkoa, joka 

perustuu flow-teoriaan.  

5.1.2. Bondin ja Bealen kehikko 

Bondin ja Bealen [2009] laatima kehikko (taulukko 5) koostuu useasta eri kategorioista, 

joita voidaan käyttää arvioitaessa pelejä. He kokosivat nämä kategoriat käymällä läpi 

useita kymmeniä peliarvosteluita, joissa niitä oli käytetty kuvaamaan pelejä. Heidän 

lähestymistapansa aiheeseen oli siis hyvin erilainen kuin Sweetserilla ja Wyethilla 

[2005], jotka perustivat kehikkonsa tunnettuun flow-teoriaan. Bondin ja Bealen tavan 

etuna on, että sen avulla saadaan tietää, millaisia pelien piirteitä arvostelijat pitävät 

tärkeinä. Tästä on hyötyä etenkin sellaisille pelinkehittäjille, jotka haluavat saada 

peleilleen mahdollisimman hyvät arvostelupisteet. Monia näitä piirteitä arvostavat myös 

tavalliset pelaajat, joten siksi niiden noudattaminen on kehittäjille tärkeää.  

Kehikko sisältää monia sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat selviä hyvän pelin 

tunnusmerkkejä. Näitä ovat esimerkiksi hyvä pelillisyyden taso ja kiinnostava tarina. 

Bondin ja Bealen [2009] kehikon hieman erikoisempia ominaisuuksia ovat hinta-

laatusuhde ja uskollisuus pelisarjalle (franchise). Hinnan ja laadun suhteen arvioiminen 

on hankalaa, koska ei ole määritelty, kuinka laadukas täysihintaisen pelin pitäisi olla. Se 

on hyvin subjektiivista, sillä jotkut voivat pitää vähemmän laadukkaitakin pelejä 

rahojensa arvoisena. Tähän vaikuttaa myös pelin pituus, sillä pidempien pelien voidaan 

kokea olevan hinta-laatusuhteeltaan parempia kuin lyhyempien. Sarjauskollisuuden 

arvioiminen on vaikeaa tai lähes mahdotonta silloin, kun pelisarjan aiemmat pelit eivät 

ole tuttuja. Tällöin ei voida tietää, kuinka erilainen sarjan uusin peli on verrattuna 

vanhempiin osiin. Vaikka sarja olisikin tuttu, on vaikea arvioida, miten suuria erot ovat 

ja onko niillä jotain merkitystä pelin kannalta. Tämä ominaisuus ei ehkä ole yhtä tärkeä 

kuin monet muut, koska se ei yksinään kerro mitään pelin huonoudesta tai 

laadukkuudesta. Vaikka peli ei olisikaan uskollinen sen edustamalle sarjalle, se voi silti 

olla todella hyvä. 

Bondin ja Bealen [2009] listaamat kategoriat ja niiden kriteerit eivät ole 

tärkeysjärjestyksessä, joten niistä ei nähdä, mitkä ominaisuudet ovat kaikista 

merkittävimpiä. He ovat kuitenkin tutkineet myös näiden ominaisuuksien vaikutusta 

pelin menestykseen ja tehneet siitä oman yhteenvetonsa. Heidän mukaansa tärkeimmät 

ominaisuudet ovat vaihtelevuus, yhtenäisyys, sosiaalisuus ja käyttäjän vuorovaikutus. 

Yllättävää on, että pelattavuus ei ole merkittävimpien ominaisuuksien joukossa, vaikka 
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se kuitenkin on tärkeä osa jokaista peliä. On aivan yhtä suuri yllätys, että huonolla 

tarinalla ei ole heidän mukaansa suurta vaikutusta pelin menestykseen.   

 

Kategoria Esimerkkikriteerejä 

Pelillisyys Kiehtovuus, kekseliäisyys, vapaus, vaikeustason 

sopivuus 

Ulkoasu ja äänimaailma Grafiikan näyttävyys, äänien ja musiikin toimivuus               

Tarina Tarinan kypsyys, etenevyys, jännittävyys, 

mukaansatempaavuus  

Käyttäjän vuorovaikutus Saadun palautteen nopeus, realistisuus, toimivuus 

Muokattavuus Pelihahmon muokattavuus, personoinnin tehokkuus 

ja nopeus 

Sosiaalinen vuorovaikutus Moninpelin yhteisöllisyys, mahdollisuus kilpailuun 

ja yhteistyöhön 

Vaihtelevuus Epälineaarisuus, valinnanvapaus, tekoälyn 

vaihtelevuus, taistelun dynaamisuus 

Tekninen toteutus Kuvakulman toimivuus, ruudunpäivityksen 

sulavuus 

Yhtenäisyys Tarinan ja tyylin yhtenäisyys, tarinan liittyminen 

itse peliin 

Ylläpito Alhaiset laitteistovaatimukset, ylläpidon helppous  

Hinta-laatusuhde Riittävästi vastinetta rahalle, lisäosien ja 

laitteistojen kustannukset  

Uskollisuus pelisarjalle Yhtäläisyydet pelisarjan edellisiin osiin 

Taulukko 5: Mukaillen Bondin ja Bealen [2009] kehittämää arviointikehikkoa, joka on 

koottu peliarvosteluiden pohjalta.    

5.1.3. Herringtonin ja Oliverin kehikko 

Kolmannen arviointikehikon (taulukko 6) ovat laatineet Herrington ja Oliver [2000]. Se 

eroaa kahdesta edellisestä kehikosta siten, että se on tarkoitettu autenttisille 

oppimisympäristöille eikä kaupallisille peleille. Siinä ei myöskään ole historiallisuuteen 

liittyviä kategorioita, mutta se on silti tutkielman kannalta relevantti, koska se painottuu 

oppimiseen ja opettavaisuuteen. Näitä kahta seikkaa ei pidä unohtaa arviointikehikkoa 

laadittaessa, joten tämän vuoksi Herringtonin ja Oliverin kehikon käsitteleminen on 

tarpeellista.   

Herringtonin ja Oliverin [2000] kehikko koostuu yhdeksästä tilannesidonnaisen 

oppimisen (situated learning) ominaisuudesta tai kategoriasta. Oppimisen 

tilannesidonnaisuudella tarkoitetaan sitä, että oppiminen tapahtuu samassa 

ympäristössä, jossa opittuja taitoja ja tietoja tarvitaan. Jos oppimisen kohteena olisi 
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esimerkiksi Suomen luonto, pitäisi oppijan itse käydä tutustumassa metsiin ja järviin 

eikä vain lukea niistä luokkahuoneessa. McLellanin [1993] mukaan tilannesidonnainen 

oppiminen ei kuitenkaan välttämättä vaadi muutoksia fyysiseen ympäristöön, koska 

oppiminen voi tapahtua myös virtuaalisissa ympäristöissä. 

Kehikon kategorioista osa on sellaisia, että ne soveltuvat pääasiassa vain 

oppimisympäristöihin. Näitä ovat esimerkiksi yhteisöllisen tiedon rakentaminen ja 

itseilmaisu. Molemmat vaativat sitä, että työskentely tapahtuu jatkuvasti ryhmässä, jotta 

oppijat voivat jakaa mielipiteitään toistensa kanssa ja keskustella tehtävistä. Onhan 

tämä tietenkin peleissäkin mahdollista, mutta monia niistä ei ole suunniteltu 

pelattavaksi ryhmissä, joten niissä tämä ei välttämättä toimisi yhtä hyvin. Tämän vuoksi 

peleihin sopisivat luultavasti paremmin kaksi ensimmäistä kategoriaa, jotka ovat tiedon 

autenttinen konteksti ja autenttiset toiminnot.    

Herringtonin ja Oliverin [2000] tutkimuksessa opettajaopiskelijat käyttivät kehikon 

avulla laadittua oppimisympäristöä. Heidän yhtenä tehtävänään oli keksiä, miten 

matematiikan opettajat pystyisivät arvioimaan oppilaidensa edistymistä, ja laatia 

aiheesta esitelmä. Tehtävä oli mielenkiintoinen opiskelijoille siitä syystä, että se liittyi 

heidän tulevaan työhönsä opettajina ja sisälsi autenttisia ongelmia. Luultavasti tämän 

vuoksi suurin osa heistä piti oppimisympäristöstä todella paljon. Herringtonin ja 

Oliverin mukaan opiskelijoiden positiiviset reaktiot saattoivat kuitenkin johtua myös 

siitä, että oppimisympäristöön liittyi uutuudenviehätystä, joten siksi se vielä tässä 

vaiheessa tuntui todellista paremmalta oppimistavalta.  
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Oppimisen ominaisuus Ohjeet toteuttamiseen  

Tarjoaa tiedolle autenttisen 

kontekstin 

• Sisältää fyysisen ympäristön, jossa käy ilmi, miten 

tietoa tulisi käyttää 

• Epälineaarinen suunnittelu 

• Paljon resursseja 

• Ei liian yksinkertaistettu 

Tarjoaa autenttisia toimintoja • Tehtävät liittyvät oikeaan elämään 

• Tehtävät eivät ole ennalta määriteltyjä 

• Yksi monimutkainen tavoite 

• Oppilaat voivat itse määritellä tehtävänsä 

• Pitkä kesto 

• Mahdollisuus tunnistaa relevanttia tietoa 

• Mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden kanssa       

• Tehtävät liittyvät moniin eri aiheisiin    

Tarjoaa mahdollisuuden 

prosessien mallintamiseen ja 

asiantuntijamaiseen 

työskentelyyn 

• Mahdollisuus saada apua asiantuntijoilta ja toisilta 

oppijoilta 

• Tarinoiden jakaminen 

• Mahdollisuus seurata oikeiden ihmisten 

työskentelyä 

Tarjoaa useita rooleja ja 

näkökulmia 

• Aiheita käsitellään useista näkökulmista 

• Mahdollisuus kertoa omia näkemyksiään 

• Mahdollisuus edetä edestakaisin 

oppimisympäristössä 

Tukee yhteisöllistä tiedon 

rakentamista 

• Tehtävät on suunnattu ryhmille eikä yksilöille 

• Oppijat jaettu ryhmiin 

• Arvostelussa painotetaan ryhmätyöskentelyn 

toimivuutta 

Edistää reflektointia  • Autenttinen konteksti ja tehtävä 

• Navigoiminen on epälineaarista 

• Oppijoilla mahdollisuus verrata itseään 

asiantuntijoihin ja toisiin oppijoihin 

• Mahdollisuus muodostaa ryhmiä toisten 

oppilaiden kanssa 

Edistää itsensä ilmaisemista • Tehtävän on oltava riittävän monimutkainen, jotta 

sen aikana oppija voi ilmaista itseään 

• Pystyttävä keskustelemaan muiden kanssa 

• Mahdollisuus esittää omia havaintoja luokassa  
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Oppimisen ominaisuus Ohjeet toteuttamiseen  

Tarjoaa ohjausta opettajalta • Monimutkainen ja avoin oppimisympäristö 

• Epälineaarinen multimedian suunnittelu 

• Saatava ohjeistusta siitä, miten ohjelmaa käytetään 

eri konteksteissa   

• Oppimisen on oltava yhteisöllistä 

• Opettajalta pitää pystyä saamaan tarvittaessa 

ohjausta 

Tukee oppimisen arviointia • Kontekstin uskollisuus 

• Oppijoilla on mahdollisuus laatia laadukkaita 

esityksiä tai tuotoksia 

• Oppijoiden välinen yhteistyö kestää pitkään 

• Monimutkaiset ja määrittelemättömät haasteet 

• Arviointi perustuu toiminnon suorittamiseen 

• Käytössä monia oppimisen mittareita 

• Arvioinnin oikeellisuus ja luotettavuus 

Taulukko 6: Herringtonin ja Oliverin [2000] oppimisympäristöjen arviointikehikko.  

5.1.4. Yhteenveto 

Sekä Sweetser ja Wyeth [2005] että Bond ja Beale [2009] esittelevät tutkimuksissaan 

oman kehikkonsa pelien arvioimiseen. Molemmissa on hyviä puolia, mutta myös monia 

sellaisia heikkouksia, joita tutkijat eivät osanneet odottaa etukäteen. Sweetserin ja 

Wyethin kehikon heikkous on sen sopimattomuus tietyille lajityypeille. Tämän vuoksi 

se ei sovellu sellaisenaan kaikentyyppisten pelien arvioimiseen, mikä vähentää sen 

käyttökelpoisuutta suuresti. Kehikon paras puoli on se, että se perustuu laajasti 

tutkittuun flow-teoriaan, josta on olemassa paljon näyttöä. Sweetser ja Wyeth ovat myös 

onnistuneet muokkaamaan kriteerit enemmän peleihin sopiviksi, vaikka niitä ei 

voidakaan soveltaa kaikkiin lajityyppeihin.  

Bondin ja Bealen [2009] kehikossa on huomattavasti enemmän kategorioita kuin 

Sweetserilla ja Wyethilla [2005], minkä vuoksi se vaikuttaa paljon sekavammalta. He 

olisivat hyvin voineet karsia osan kategorioista kokonaan pois, koska kaikki niistä eivät 

ole erityisen tärkeitä ja vain haittaavat kehikon ymmärtämistä. Hyvää kehikossa on 

peliarvosteluiden perusteella laaditut kriteerit, joita noudattavat pelit menestyvät yleensä 

hyvin arvosteluissa.  

Herringtonin ja Oliverin [2000] kehikkoa ei voi suoraan verrata Sweetserin ja 

Wyethin [2005] ja Bondin ja Bealen [2009] kehikoihin, koska se on tarkoitettu 

oppimisympäristöille, joilla on aivan erilaisia vaatimuksia kuin kaupallisilla peleillä. 

Siihen tarkoitukseen se kuitenkin sopii hyvin, koska se sisältää monia sellaisia 

kategorioita, jotka pitäisi ottaa huomioon oppimisympäristöjä laadittaessa. Etenkin 
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autenttisuus on tärkeä piirre, koska se helpottaa opitun tiedon soveltamista oikean 

elämän ongelmatilanteissa.  

5.2. Arviointikehikko historiallisille peleille  

Tässä kohdassa laaditaan tutkielman oma historiallisten pelien arviointikehikko, jonka 

pohjana käytetään aikaisempien lukujen aiheita. Kehikko sisältää alakohtien 5.1.1, 5.1.2 

ja 5.1.3 kehikkojen tapaan eri pääkategorioita ja niiden kriteereitä, joita käytetään 

arvioinnissa hyväksi. Arvioinnissa pääpaino on pelien opettavaisuudessa ja 

historiallisuudessa, joten siksi kuusi ensimmäistä kategoriaa liittyvät niihin. Kolme 

viimeistä kategoriaa perustuvat luvussa 4 esiteltyihin pelien hyviin ja opettavaisiin 

ominaisuuksiin. Niistä kehikkoon on valittu kaikki muut paitsi pelattavuus, koska se on 

liian laaja ja subjektiivinen ominaisuus. 

Tarkoituksena on saada kehikko sopimaan mahdollisimman moneen eri lajityyppiin, 

jotta sen käyttöä ei tarvitsisi rajoittaa vain tiettyjen genrejen peleihin. Tämän vuoksi 

kriteerit on mietitty tarkasti. Seuraavissa alaluvuissa esitellään kehikon 

arviointikategoriat ja -kriteerit.  

5.2.1. Pelin historiallisuus 

Luvussa 2 käsiteltiin MacCallum-Stewartin ja Parslerin [2007] historiallisten pelien 

määritelmää, jonka mukaan historiallisten pelien täytyy sijoittua historiaan ja lisäksi 

niissä historiallisuudella on oltava merkittävä rooli. Tämä määritelmä on hyvin tärkeä 

historiallisten pelien tarkastelussa, koska siitä selviää, minkälaisia vaatimuksia niihin 

kohdistuu. Ilman sitä olisi vaikea tehdä johtopäätöstä siitä, onko jokin tietty peli 

historiallinen vai ei.  

Arvioidut pelit on valittu siten, että ne täyttävät MacCallum-Stewartin ja Parslerin 

[2007] historiallisten pelien määritelmän asettamat ehdot, mutta niiden 

historiallisuudessa saattaa silti olla moitittavaa. On myös todennäköistä, että näissä 

peleissä historiallisuus ei ole aina mahdollisimman hyvin esillä. Näihin seikkoihin 

kiinnitetään paljon huomiota, kun arvioidaan pelien historiallisuutta.  

5.2.2. Historiatiedon oikeellisuus 

Luvussa 3.4 MacCallum-Stewart ja Parsler [2007] totesivat, että historiallisten pelien 

sisältämä historiatieto ei aina ole täysin oikeellista, koska pelinkehittäjillä ei välttämättä 

ole ollut riittävästi asiantuntemusta tai sitten heidän tavoitteenaan ei edes ole ollut 

historiallisesti tarkan pelin tekeminen. Lisäksi historiatiedon virheellisyyteen voivat 

vaikuttaa monet pelilliset syyt, kuten vaikeustaso ja pelin tasapaino. Tämän vuoksi 

peleistä on tärkeää selvittää, kuinka tarkasti ne noudattavat historian kulkua. Muuten 

niiden opettavaisuudesta ei saada luotettavaa kuvaa.  

Pelin sisältämän historiatiedon oikeellisuuden selvittäminen vaatii ennen kaikkea 

hyvää tietämystä historiasta ja arvioitavasta pelistä, jotta arvioija voi verrata sen 
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tapahtumia oikeisiin historian hetkiin. Usein jo historiallisen pelin luokkatyypistä 

selviää, kuinka paljon sen sisältämään tietoon pystytään luottamaan. Näitä luokkia 

käsiteltiin luvussa 3.2 ja ne ovat esillä taulukossa 1. Esimerkiksi uusintapeleissä 

historian kulkua noudatetaan paljon tarkemmin kuin ideaalityypin peleissä. Tästä 

huolimatta ideaalityypin pelit voivat sisältää myös paljon opettavaista ja oikeaa 

historiatietoa, joten pelkän luokan perusteella ei voida vielä päättää, onko peli 

historiallisesti tarkka vai ei.    

5.2.3. Oppimisen tilannesidonnaisuus ja autenttisuus 

Herringtonin ja Oliverin [2000] arviointikehikkoa käsiteltiin luvussa 5.1.3, jossa 

keskeisiä termejä olivat autenttisuus ja oppimisen tilannesidonnaisuus. Herrington ja 

Oliver käyttivät molempia termejä oppimisympäristöjen yhteydessä, mutta niitä voisi 

yhtälailla käyttää historiallisista peleistä puhuttaessa. Oppimisen tilannesidonnaisuus 

ilmenee historiallisissa peleissä siten, että niistä opittavat historialliset faktat usein 

liittyvät pelin tapahtumiin ja sen maailmaan. Esimerkkinä tästä on 1100-luvun 

maailmaan sijoittuva Assassin’s Creed, joka myös käsittelee saman ajanjakson historiaa 

[El-Nasr et al., 2008]. 

Autenttisuus ei ehkä liity historiallisiin peleihin yhtä vahvasti kuin oppimisen 

tilannesidonnaisuus, mutta siitäkin on olemassa joitain esimerkkejä. Yksi niistä voisi 

olla Martinin [1993] mainitsema arkeologiapeli, jossa työskennellään kaivauksilla ja 

tutkitaan muinaisesineitä. Myös oikeilla arkeologeilla on samanlaisia työtehtäviä, joten 

alan opiskelijoille peli voisi tuntua autenttiselta kokemukselta. Myös historioitsijoille 

tietyt historialliset pelit voivat olla autenttisia, koska niissä saattaa joutua tulkitsemaan 

historian tapahtumia ja pohtimaan niiden merkityksiä.  

Oppimisen tilannesidonnaisuutta arvioidessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 

kuinka hyvin pelin historiallinen sisältö ja tehtävät liittyvät pelimaailmaan. Ihanteena 

olisi, jos pelimaailmana olisi aina oikea historiallinen ympäristö eikä esimerkiksi 

luokkahuone. Autenttisuuden arvioimisessa olennaisinta on tarkastella tiedon 

käyttökelpoisuutta oikeassa elämässä. Jotta autenttisuuden kriteerit täyttyisivät, täytyy 

opitusta tiedosta olla hyötyä myös pelin ulkopuolella.    

5.2.4. Ohjauksen saatavuus 

Opettajalta saatava ohjaus oli yksi osa Herringtonin ja Oliverin [2000] oppimiseen 

keskittyvää arviointikehikkoa. Se osoittautui tärkeäksi osaksi, sillä oppilaat joutuivat 

monissa käytännön ongelmissa turvautumaan opettajan apuun. Oppilaille ei kuitenkaan 

ikinä kerrottu tehtävien oikeita ratkaisutapoja, joten he eivät saaneet liikaa apua. 

Opettajan lisäksi ohjausta ja neuvoja antoivat myös oppilaiden omat työparit, mikä 

vaikutti positiivisesti oppimiseen.    

Tässä tutkielmassa toteutetussa arvioinnissa ei ole mahdollista tarkastella opettajan 

roolia ohjaajana, joten sen sijaan keskitytään siihen, saako pelissä pelaaja tarvittaessa 
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apua ja ohjausta. Samalla pohditaan sitä, kuinka laadukasta ja tarpeellista ohjaus on. 

Historiallisissa peleissä ohjauksella voi olla suurikin merkitys, koska ilman sitä omat 

tavoitteet ja tärkeiden tapahtumien taustat voivat jäädä epäselviksi.   

5.2.5. Historiatiedon tarpeellisuus ja välittyminen  

Luvussa 4.3 Fisch [2005] painotti sitä, että peleissä opettavaisen sisällön pitäisi olla 

selvästi esillä ja vaikutettava olennaisesti pelissä menestymiseen. Historiallisissa 

peleissä tällä opettavaisella sisällöllä voidaan tarkoittaa esimerkiksi kaikkea sitä 

historiatietoa, jota pelatessa opitaan. Siitä pitäisi tehdä ensinnäkin pelin kannalta 

tarpeellista, jotta opittua tietoa voidaan hyödyntää tehtävissä ja 

ongelmanratkontatilanteissa. Toiseksi tiedon pitää olla hyvin näkyvillä ja sitä on 

pystyttävä välittämään pelaajille, jotta he ymmärtävät sen tärkeyden. Historiallisen 

tiedon välittymistä saattaa haitata se, että pelaajien huomio ei ole aina keskittynyt 

oikeaan paikkaan. Tältä voidaan välttyä käyttämällä hyviä ja oikeita keinoja tiedon 

välittämiseen, kuten esimerkiksi interaktiivisia agenttihahmoja tavallisten teksti-

ikkunoiden sijaan.  

Kategorian arvioinnissa keskitytään siihen, millainen asema pelin sisältämällä 

historiatiedolla on. Samalla tarkastellaan sitä, onko siitä apua pelissä pärjäämisen 

kannalta vai onko se vain pelkkä ylimääräinen lisä.  Lopuksi myös arvioidaan niitä 

tapoja, joita pelissä on käytetty historiallisen tiedon välittämiseen pelaajalle.    

5.2.6. Historiallinen ymmärrys 

Historian oppimisen kannalta on tärkeää tietää, mitä kaikkea kuuluu historialliseen 

ymmärrykseen. Tätä aihetta tarkasteltiin tarkemmin luvussa 2, jossa käsiteltiin 

historiallista ymmärrystä ja sen osia muutaman eri tutkijan näkökulmasta. Historiallista 

ymmärrystä tarvitaan myös historiallisissa peleissä, koska ne voivat sisältää suuren 

määrän tietoa historian tapahtumista. Kaikesta tästä tiedosta ei kuitenkaan ole mitään 

hyötyä, jos pelaaja ei itse kykene analysoimaan sitä ja tekemään siitä omia 

johtopäätöksiä. Vasta sitten pelin sisältämällä tiedolla voi olla jonkinlaista opettavaista 

arvoa.   

Tämän kategorian arvioinnissa keskitytään ennen kaikkea tarkastelemaan pelin 

sisällön laajuutta ja vaikeaselkoisuutta. Sisällöltään yksinkertaiset pelit luultavasti 

vaativat vain vähän historiallista ymmärrystä, kun taas laajemmat ja monimutkaisemmat 

pelit edellyttävät jo kehittynyttä ymmärryksen tasoa. Arvioissa yhtenä vertailukohtana 

käytetään Wineburgin [2001] laatimaa listaa historiallisen ymmärryksen neljästä eri 

tasosta. Wineburg on jakanut listauksessaan yhden tai useamman lajityypin jokaiselle 

tasolle, joten sen avulla saadaan helposti selville, mille tasoille valittujen pelien pitäisi 

kuulua. Tällöin voidaan tarkastella, kuinka hyvin pelin sisältö vastaa sille tarkoitettua 

ymmärryksen tasoa.  
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On myös tarpeellista pohtia, miten pelaajan historiallinen ymmärrys kehittyy pelin 

aikana. Kehitystä voi tapahtua joko paljon tai vähän, mihin vaikuttaa suuresti pelin 

rakenne ja historiallisen tiedon määrä. Sisällöltään laajoissa ja monimutkaisissa peleissä 

historiallisen ymmärryksen kehitystä tapahtuu luultavasti eniten, koska alussa ne ovat 

paljon vaikeaselkoisempia kuin lopussa. Tämä johtuu siitä, että ensimmäisten 

pelituntien aikana ei vielä pystytä käsittämään, mitä kaikkea peli sisältää. Sisältö 

muuttuu selvemmäksi vasta loppupuolella, jolloin on jo käytetty useita tunteja peliin.  

5.2.7. Haastavuus 

Luvussa 4 käsiteltiin muutamia hyvien ja opettavaisten pelien ominaisuuksia, joista 

ensimmäinen oli haastavuus. Haastavuudella tarkoitetaan peleissä usein sitä, kuinka 

vaikeaa niiden pelaaminen on. Syynä tähän vaikeuteen voivat olla esimerkiksi pelin 

liiallinen monimutkaisuus tai epäselvät tavoitteet. Liiallisesta haastavuudesta ei 

kuitenkaan ole monellekaan iloa, minkä vuoksi pelinkehittäjien pyrkimyksenä on usein 

saada vaikeustaso sopivalle tasolle. Silloin peli on yleensä parhaimmillaan ja sitä voivat 

pelata mahdollisimman monet.  

Historialliset pelit eivät juuri eroa muunlaisista peleistä haastavuuden suhteen, sillä 

niissäkin haastavuuden tason on oltava kohdillaan. Muuten peliin vain turhautuu 

helposti eikä siihen halua enää palata. Monet historialliset pelit ovat kuitenkin tavallista 

monimutkaisempia, joten niissä on vaikea saada haastavuutta sopivaksi.  

Haastavuus on hyvin subjektiivinen ominaisuus, mikä tekee sen arvioimisesta 

hankalaa. Siihen vaikuttaa suuresti pelaajan oma taitotaso, sillä taidokkaimmille 

pelaajille jokin tietty peli voi olla todella helppo, kun taas kaikille muille se voi olla 

paljon haastavampi. Siksi on vaikea määritellä, onko jokin tietty peli oikeasti haastava 

vai ei. Tämän vuoksi arvioinnissa keskitytään siihen, kuinka hyvin pelissä säädellään 

haastavuuden tasoa ja ohjeistetaan pelaajaa. Haastavuuden säätelyyn on olemassa monia 

keinoja, joista ehkä eniten käytetty tapa on panna peliin eri vaikeustasoja. Jos 

vaikeustasoja on kuitenkin liian vähän, pelaajien on vaikea löytää juuri omille 

taidoilleen sopivaa vaikeustasoa. Siksi niitä on oltava riittävän suuri määrä. Pelaajan 

ohjeistamiseen on myös olemassa useita tapoja, kuten tutoriaalien käyttäminen.          

5.2.8. Pelimaailman mielenkiintoisuus 

Pelimaailmaan liittyvät asiat olivat aiemmin aiheena luvussa 4.3, jossa muun muassa 

Malone [1980] painotti hyvin laaditun ja kekseliään pelimaailman tärkeyttä. Se on yksi 

tärkeimmistä edellytyksistä sille, että pelistä pystytään oikeasti nauttimaan. Myös 

opettavaisuuteen sillä on vaikutusta, koska oppiminen ei ole tehokasta tylsässä 

pelimaailmassa. Pelimaailma on olennainen osa myös historiallisia pelejä, mutta niissä 

niiden historiallisuus asettaa sille tiettyjä vaatimuksia. Pelien pitää noudattaa historiaa 

ainakin jossain määrin, jotta niitä voidaan kutsua oikeiksi historiallisiksi peleiksi. Siksi 

on välttämätöntä, että kaikkia niiden tapahtumia ja paikkoja ei suinkaan keksitä 
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tyhjästä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niissä ei pystyttäisi käyttämään yhtään 

mielikuvitusta. Martinin [1993] ideaalipelit ovat oiva esimerkki sopivasta 

mielikuvituksen käytöstä, sillä niissä yhdistyy historiallinen tarkkuus ja osittain keksityt 

tapahtumat.  

Kun tässä tutkielmassa arvioidaan historiallisten pelien maailmoja, kiinnitetään 

paljon huomiota siihen, miten tekijät ovat yrittäneet tehdä niistä sekä mielenkiintoisia 

että historiallisesti tarkkoja. Maailman laajuus on myös tärkeä kriteeri, sillä liian pienet 

ja sisällöltään suppeat pelimaailmat eivät pysy kiinnostavina pitkään. Hyvään 

pelimaailmaan tarvitaan vielä lisäksi jonkin verran vaihtelevuutta, jotta se ei olisi 

jokaisella pelikerralla täysin samanlainen.  

5.2.9. Kiehtovuus 

Luvussa 4.2 käytiin läpi niitä asioita, jotka tekevät pelistä niin kiehtovan, että sitä ei 

haluta jättää kesken. Yksi tapa kiehtovuuden parantamiseen on huomioida pelaajaa 

mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että hänelle annetaan aina tarvittaessa 

palautetta hänen suorituksistaan ja kannustetaan häntä jatkamaan etenemistään. Pelin 

kiehtovuutta voidaan myös lisätä tekemällä grafiikasta entistä näyttävämpää ja 

parantamalla äänimaailmaa, jolloin peli vetoaa enemmän tärkeisiin aisteihin.  

Kiehtovan historiallisen pelin kehittäminen on haastava tehtävä, koska historia ei 

välttämättä ole kaikkien mielestä mielenkiintoinen aihe ja on vaikea saada joku 

innostumaan sellaisesta pelistä, jonka aiheesta hän ei ole itse kiinnostunut. Tämä 

ongelma voitaisiin ratkaista vähentämällä pelin sisältämän historiatiedon määrä 

minimiin, mutta silloin pelin opettavaisuus kärsisi ja oikeat historian harrastajat eivät 

enää olisi kiinnostuneita siitä. Sellaista peliä ei voida myöskään enää kutsua 

historialliseksi, joten tästä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Historiallisuuden 

vähentäminen ei siis ole paras tapa lisätä historiallisen pelin kiehtovuutta, mutta 

valitettavasti siihenkin usein turvaudutaan, koska se on helpoin ja nopein keino.   

Tämän kategorian arvioinnissa keskeisintä ovat ne tavat, joita pelinkehittäjät ovat 

käyttäneet yrittäessään lisätä peliensä kiehtovuutta. Niistä osa on voinut olla aivan 

hyviäkin, mutta niiden joukossa on luultavasti myös monia huonoja tapoja. Siksi on 

tärkeää arvioida näiden tapojen toimivuutta ja sopivuutta historiallisiin peleihin.  

5.2.10. Yhteenveto 

Historiallisille peleille ei ole vielä olemassa tunnettuja arviointikehikoita, joita voitaisiin 

käyttää pelin historiallisuuden ja opettavaisuuden arvioimiseen. Tämä vaikeuttaa 

sellaisen laatimista, koska työ on aloitettava lähes tyhjästä. Vaikeuksista huolimatta 

tässä tutkielmassa on onnistuttu tekemään historiallisille peleille tarkoitettu 

arviointikehikko, joka on esillä taulukossa 7. Se pohjautuu tutkielman aikaisempiin 

lukuihin, joista etenkin luvut 3 ja 4 ovat olleet kehikon kannalta välttämättömiä.     
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Kategoria Kriteerit 

Pelin historiallisuus (Martin, 

1993; Garcia, 2006; 

MacCallum-Stewart and Parsler, 

2007) 

• Pelin on sijoituttava historialliseen hetkeen tai 

ajanjaksoon 

• Historiallisuuden on oltava pelissä vahvasti esillä 

Historiatiedon oikeellisuus 

(MacCallum-Stewart and 

Parsler, 2007; Fostikov, 2006) 

 

• Pelin on noudatettava mahdollisimman hyvin 

oikeaa historian kulkua 

• Pelin on sisällettävä oikeaa historiatietoa 

• Jos peli sisältää väärää historiatietoa, siitä on 

ilmoitettava, jotta kukaan ei pitäisi sitä totena 

Oppimisen tilannesidonnaisuus 

ja autenttisuus (Herrington and 

Oliver, 2000) 

• Historiallisen sisällön on sovittava pelimaailmaan 

• Tehtävät ja ongelmat tuntuvat todellisilta 

• Opitusta tiedosta on oltava hyötyä oikeassa 

maailmassa 

Ohjauksen saatavuus 

(Herrington and Oliver, 2000) 

• Ohjausta ja apua on saatava tarvittaessa 

• Ohjauksen on oltava laadukasta  

Historiatiedon tarpeellisuus ja 

välittyminen (Fisch, 2005) 

• Pelaajan on huomattava, että kyseessä on 

historiallinen peli ja sitä pelaamalla hän voi oppia 

historiaa 

• Historiatiedon on oltava selvästi esillä, jotta 

pelatessa se ei jää huomaamatta 

• Historiatiedolla on oltava pelissä tärkeä rooli 

• Tiedon välittämiseen on käytettävä hyviä keinoja, 

jotka ovat interaktiivisia ja herättävät huomion 

Historiallinen ymmärrys 

(Seixas, 1993; Wineburg, 2001; 

van Drie and van Boxtel, 2007; 

Charsky and Barbour, 2010) 

• Pelin sisältämän historiatiedon omaksumiseen on 

pystyttävä käyttämään omaa historiallisen 

ymmärryksen taitoa   

• Sisällön on vastattava vaadittua historiallisen 

ymmärryksen tasoa 

• Yksinkertaisissa peleissä vaaditun historiallisen 

ymmärryksen tason on oltava matalampi kuin 

monimutkaisimmissa peleissä 

Haastavuus (Gee, 2004; 

Malonen, 1980; Squire, 2005) 

• Vaikeustasoja on oltava riittävästi ja niiden pitää 

olla erilaisia 

• Pelaajaa pitää ohjeistaa riittävästi 

• Peli ei saa tuntua liian helpolta tai liian vaikealta 
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Kategoria Kriteerit 

Pelimaailman mielenkiintoisuus 

(Malone, 1980; Fisch, 2005) 

• Pelimaailman luomiseen on käytettävä tarpeeksi 

mielikuvitusta 

• Maailman pitää olla historiallisesti tarkka ja 

kiinnostava 

• Maailman on oltava riittävän laaja ja vaihteleva 

Kiehtovuus (Ardito et al., 2007; 

Gee, 2004; Malone, 1980) 

• Pelin on pysyttävä kiinnostavana pitkän aikaa  

• Monimutkaisuutta on oltava riittävästi 

• Tehtäviä ja tavoitteita pitää olla tarpeeksi paljon 

Taulukko 7: Tässä tutkielmassa laadittu historiallisten pelien arviointikehikko. 
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6. Pelien arvioinnit 

Tähän tutkielmaan on valittu kolme peliä, joiden arvioimiseen keskitytään seuraavissa 

alaluvuissa. Pelejä ei ole valittu sattumanvaraisesti, vaan jokaisen niistä on pitänyt 

täyttää tietyt valintakriteerit. Nämä kriteerit ovat:  

1) Pelien pitää sijoittua historiaan. Tämä ensimmäinen kriteeri on koko joukon 

tärkein, koska arviointikehikko on tarkoitettu pelkästään historiallisille peleille. 

Tämän vuoksi valitut pelit eivät voi käsitellä nykyaikaa tai tulevaisuutta, vaan 

niiden pitää pohjautua johonkin historialliseen hetkeen tai ajanjaksoon. Muuten 

niiden historiallisuutta tai niiden sisältämän historiatiedon oikeellisuutta ei 

voida arvioida.  

 2) Pelien on oltava mahdollisimman erilaisia. Luvussa 5.2 mainittiin, että 

tavoitteena on tehdä arviointikehikosta sellainen, että sitä pystyttäisiin 

käyttämään eri lajityyppien peleihin. Siksi valittujen pelien on erottava 

toisistaan tarpeeksi paljon ja myös mielellään edustettava eri lajityyppejä, jotta 

ne eivät tuntuisi liian samanlaisilta.  

3) Pelejä on käytetty muiden tutkimuksissa. Jos valituista peleistä on olemassa 

muiden tekemiä tutkimuksia, on mahdollista verrata omia havaintoja niihin ja 

tehdä arvioinneista parempia johtopäätöksiä. Vaikeutena on tietenkin löytää 

sopivia tutkimuksia. Onneksi historiallisista peleistä on olemassa kiitettävä 

määrä tutkimuksia, mutta niissä ongelmana on usein se, että ne keskittyvät 

samoihin tai ainakin samantyyppisiin peleihin. Siksi toinen ja kolmas kriteeri 

ovat vähän ristiriidassa toistensa kanssa, joten molempien täyttäminen ei ole 

välttämättä täysin mahdollista. Ristiriitatilanteissa noudatetaan ensisijaisesti 

kuitenkin toista kriteeriä, koska pelien erilaisuus on huomattavasti tärkeämpää. 

4) Omat kokemukset. Monet vaativimmista peleistä ovat todella laajoja ja 

monimutkaisia, joten niiden opettelemiseen voi kulua monta kymmentä tuntia. 

Siksi niiden arvioimisen kannalta on tärkeää, että niistä on jonkin verran 

aiempaa kokemusta. Muuten niiden opettelemiseen kuluu paljon aikaa eikä 

niitä pystytä tarkastelemaan riittävän syvällisesti. Hieman tutumpien pelien 

valitsemisen etuna on myös se, että pystytään ennustamaan etukäteen, kuinka 

hyvin arviointikehikko mahdollisesti soveltuu niille.  

Kaikki valitut pelit eivät täytä jokaista kriteeriä aivan täydellisesti, koska se ei ollut 

mahdollista. Pyrkimyksenä oli kuitenkin se, että ne täyttäisivät ainakin kaksi 

ensimmäistä kriteeriä ja se onnistui. Jokainen peli pohjautuu historiaan ja ne ovat 

keskenään hyvin erilaisia, joten niitä arvioitaessa saadaan selville, kuinka hyvin kehikko 

soveltuu eri lajityyppien peleihin.    
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6.1. Civilization 4 

Civilization 4 (taulukko 8) on vuonna 2006 ilmestynyt historiallinen strategiapeli, jossa 

tavoitteena on johdattaa oma kansa kivikaudelta nykyaikaan. Peli etenee 

vuoropohjaisesti, joten yksi vuoro pelissä vastaa aikakaudesta riippuen yhtä tai 

useampaa vuotta. Civilization 4:ssä voitto voidaan saavuttaa usealla eri tavalla, joten 

mahdollisia pelityylejä on monta. Jos pelaaja haluaa voittaa rauhanomaisesti, hän voi 

joko kehittää tarpeeksi korkeatasoisen kulttuurin tai sitten rakentaa ensimmäisenä 

raketin avaruuteen. Sotaisampi voittotapa on valloittaa kaikki muut kansat, mutta siinä 

on omat riskinsä. [Seijavuori, 2005] 

Martinin [1993] ja Garcian [2006] laatimista historiallisten pelien ryhmistä 

(taulukko 1) sopivimmat Civilization 4:lle ovat laajoja ajanjaksoja käsittelevät ja 

vaihtoehtoista historiaa edustavat pelit. Molemmat ryhmät sopivat sille todella hyvin, 

koska ensinnäkin se käsittää monta eri aikakautta vain yhden sijaan. Näitä aikakausia ei 

käsitellä pelissä kovin tarkasti ja ne ovat yleensä nopeasti ohitse, mutta se onkin 

tyypillistä tämän ryhmän peleille. Muuten niistä muodostuisi aivan liian laajoja. 

Civilization 4 on myös hyvä esimerkki vaihtoehtoisen historian peleistä, koska siinä ei 

ole tavoitteena noudattaa täsmälleen oikeaa historian kulkua, vaan luoda uudenlaista 

historiaa ja tutkia vaihtoehtoisia polkuja.   

Arvioitavista peleistä Civilization 4 täyttää parhaiten kaikki valintakriteerit. Se 

täyttää helposti ensimmäisen ja samalla tärkeimmän kriteerin, sillä se on yksi 

tunnetuimmista historiaan pohjautuvista peleistä. Peli on myös todella suosittu toisten 

tutkijoiden keskuudessa, joten siitä on tehty lukuisia tutkimuksia, joita on hyödynnetty 

tutkielman aiemmissa luvuissa. Muista tutkijoista etenkin Square [2005] on tutkinut 

peliä todella kattavasti. Civilization 4 sopii arvioitavien pelien joukkoon myös siksi, 

että siitä tutkielman tekijällä on eniten kokemusta.  

 

Pelin nimi Sid Meier’s Civilization 4 

Julkaisualusta PC 

Ilmestymisvuosi 2005 

Kehittäjä/julkaisija Firaxis Games / 2K Games 

Lajityyppi Strategiapeli 

Ikäraja 7 

Kotisivun osoite http://www.civilization.com 

Taulukko 8: Civilization 4 -pelin tiedot.  

Pelin historiallisuus. Civilization 4 on hyvin tyypillinen vaihtoehtoista historiaa 

edustava peli. Tämä tarkoittaa sitä, että se ei aina noudata täydellisesti oikeaa historian 

kulkua. Sodat voivat syttyä eri vuosina kuin oikeasti, ja teknologia voi kehittyä joko 

hitaampaa tai nopeampaa tahtia. Tämän vuoksi peli ei sovellu yksittäisten historiallisten 

tapahtumien opettelemiseen, koska todennäköisesti ne eivät pelissä vastaa todellisuutta. 
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Laajempien historiallisten kokonaisuuksien hahmottamiseen Civilization 4 sopii sen 

sijaan paljon paremmin. Pelatessa saadaan esimerkiksi hyvä kuva siitä, millaisten 

vaiheiden kautta ihmiskunta siirtyi kivikaudelta pronssikaudelle tai keskiajalta 

renessanssiin. Nämä vaiheet on kuvattu pelkistetysti, mutta niissä on silti jotain 

opettavaista.  

Civilization 4:ssä voidaan pelata joko satunnaisesti luotuja maailmoja tai valmiita 

skenaarioita. Vaihtoehdoista ensimmäinen on yleensä se suosituin, koska se takaa sen, 

että pelimaailma on joka kerralla hieman erilainen ja tapahtumat ovat 

arvaamattomampia. Tällöin pelin historiallisuus kuitenkin kärsii. Skenaarioissa 

historiallisuus on huomioitu paljon paremmin, sillä monet niistä sijoittuvat oikeisiin 

historian tapahtumiin, kuten ristiretkiin tai Amerikan vallankumoukseen. Niitä pelatessa 

omasta historian tietämyksestä on huomattavasti apua, koska pelaaja pystyy jossain 

määrin ennustamaan, mitä mahdollisesti tapahtuu seuraavaksi. Esimerkiksi ristiretkiä 

käsittelevässä skenaariossa historiaa tunteva pelaaja tietää heti, että monet taisteluista 

käydään Jerusalemin ympärillä ja osaa varautua niihin.  

Vaikka skenaarioiden alkutilanne onkin yleensä pyritty tekemään mahdollisimman 

historialliseksi, ne eivät kuitenkaan aina jatku täysin sellaisena. Tämä johtuu pääasiassa 

siitä, että pelaaja pystyy toimimaan aivan vapaasti ja muuttamaan omilla teoillaan 

historian kulkua. Näiden tekojen seurauksena myös tietokoneen ohjaamat valtiot alkavat 

käyttäytyä tavallisesta poiketen, jolloin historian kulku saattaa vääristyä hyvin paljon. 

Pelikokemuksen kannalta tämä on positiivinen asia, koska se lisää pelin 

arvaamattomuutta ja uudelleenpelattavuutta. Historiallisuutta se ei kuitenkaan lisää, 

vaan ainoastaan vähentää sitä. Liiallinen vapaus on siis iso ongelma historiallisuuden 

kannalta, joten sitä pitäisi joko rajoittaa tai vaihtoehtoisesti kannustaa pelaajaa 

noudattamaan historiaa ja palkita häntä siitä. Jälkimmäinen tapa olisi luultavasti 

kaikkien kannalta paras, koska se ei pakottaisi toimimaan liian rajoitetusti. 

Historiatiedon oikeellisuus. Peli sisältää paljon sekä totuudenmukaista että 

valheellista historiatietoa. Suurin osa oikeellisesta tiedosta on sisällytetty pelin omaan 

tietosanakirjaan (kuva 1), jonka lukeminen on vapaehtoista. Varsinaiseen peliin liittyvä 

historiatieto on usein valheellista, mikä johtuu pääasiassa siitä, että historia kulkee 

vaihtoehtoista reittiä. Historiallisista virheistä suurimmat liittyvät pelattaviin kansoihin, 

jotka eivät vastaa täysin todellisuutta. Ne ovat ensinnäkin keskenään aivan liian 

samanlaisia, minkä vuoksi niitä on välillä vaikea erottaa toisistaan. Kansoilla on 

oikeastaan vain kaksi erottavaa tekijää, jotka ovat erikoisyksiköt ja hallitsijat. 

Erikoisyksiköitä on jokaisella kansalla vain yksi ja ainoastaan niiden oma kansa voi 

käyttää niitä, joten ne ovat hyvin ainutlaatuisia. Pelissä niitä ovat esimerkiksi 

venäläisten kasakat ja japanilaisten samurait.  

Toinen suuri kansoihin liittyvä virhe on se, että pelissä ne ovat kaikki olemassa jo 

kivikaudella. Oikeasti suurin osa niistä sai alkunsa vasta paljon myöhemmin, joten 



 52 

niiden historiaa tuntemattomat ihmiset voivat omaksua pelistä väärää tietoa. Pelintekijät 

ovat varmasti tietoisia tästä, sillä pelin omassa tietosanakirjassa kansojen historia ja 

synty on kuvattu oikein. Siitä ei kuitenkaan ole minkäänlaisia takeita, että pelaajat 

käyvät lukemassa tietosanakirjaa. Tämän vuoksi ongelma pitäisi korjata jollain muulla 

tapaa. Yksi keino siihen olisi poistaa kansat niiltä aikakausilta, joilla ne eivät olleet 

oikeasti olemassa. Se lisäisi pelin historiallista tarkkuutta, mutta toisaalta vähentäisi 

pelin monipuolisuutta.   

Kansojen hallitsijoiksi on valittu oikeita historiallisia johtajia, kuten Aleksanteri 

Suuri ja Napoleon. He jopa muistuttavat vähän historiallisia esikuviaan, sillä jokaisella 

heistä on erilainen persoona ja omanlaisensa hallitsemistyyli. Esimerkiksi Aleksanteri 

Suuri on esikuvalleen uskollisesti hyvin sotaisa ja valloitushaluinen, kun taas Gandhia 

kiinnostaa enemmän hengelliset asiat. Hallitsijat eivät vaihdu ollenkaan pelin aikana, 

joten samat herrat ja rouvat istuvat valtaistuimellaan jopa tuhansien vuosien ajan. Tämä 

ei ole kovinkaan realistista, mutta pelintekijöiden kannalta kaikista järkevin vaihtoehto. 

Jos hallitsijat vaihtuisivat aina tietyin väliajoin, pelin pitäisi sisältää tuhansia eri 

hallitsijoita ja se vaatisi todella suuren määrän työtä.   

 

Kuva 1: Pelin tietosanakirja sisältää runsaasti historiallista tietoa [Civilization 4, 2005]. 
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Oppimisen tilannesidonnaisuus ja autenttisuus. Civilization 4 käsittelee 

maailmanhistoriaa tuhansien vuosien ajalta ja sijoittuu historialliseen maailmaan, joten 

sen tekijät ovat ymmärtäneet sitoa opittavan sisällön oikeaan ympäristöön. 

Vaihtoehtoisesta historiankulusta on kuitenkin välillä haittaa oppimisen 

tilannesidonnaisuudelle, koska pelimaailma ei aina vastaa todellisuutta.  

Oppimisen autenttisuudessa on puutteita, sillä pelistä hankitulla tiedolla ei ole 

juurikaan apua reaalimaailman ongelmien ratkaisemisessa. Ainoastaan ehkä 

historioitsijan työlle niistä olisi hyötyä, koska pelaamisen aikana opitaan suhtautumaan 

lähteisiin kriittisemmin, mikä on arvokas taito. Muut Herringtonin ja Oliverin [2000] 

asettamat autenttisuuden kriteerit sen sijaan täyttyvät paremmin tavoitteiden osalta, sillä 

niitä ei ole ennalta määritelty liian tarkasti ja niissä voidaan onnistua usealla tavalla. 

Varsinainen päätavoite on myös riittävän monimutkainen ja sen täyttämiseen vaaditaan 

paljon työtä ja aikaa.  

Ohjauksen saatavuus. Pelaaja saa halutessaan ohjausta jo heti alusta lähtien, mistä 

on apua etenkin aloittelijoille. Ohjaukseen kuuluu se, että ruudulle ilmestyy ehdotuksia 

siitä, mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi. Ehdotukset voivat liittyä esimerkiksi siihen, 

mitä rakennuksia olisi syytä rakentaa seuraavaksi tai millaista teknologiaa pitäisi alkaa 

tutkia. Vielä tarkempaa johdatusta saadaan pelin tutoriaaliosuudesta (kuva 2), jossa 

eräänlaisen agenttihahmon johdolla opitaan kaikki olennaiset taidot yksitellen. 

Aloittelijoille näin yksityiskohtaisesta opastuksesta on varmasti hyötyä, mutta 

kokeneemmat pelaajat voivat turhautua sen liialliseen perusteellisuuteen. Tutoriaalia ei 

kuitenkaan ole pakko käydä läpi, joten osaavammat pelaajat voivat jättää sen väliin. 

Ohjauksen tarkoituksena ei ole kertoa, miten peli kuuluu läpäistä, vaan ainoastaan 

auttaa pääsemään alussa eteenpäin ja antaa käyttökelpoisia neuvoja. Voidaankin sanoa, 

että se on laadittu käyttäen samanlaisia periaatteitta kuin Herringtonilla ja Oliverilla 

[2000]. Hekin painottivat sitä, että ohjauksen tavoitteena ei ole antaa oppilaille 

ratkaisuja kaikkiin ongelmiin vaan ainoastaan neuvoa heidät oikeaan suuntaan.     

Pelistä saatavan ohjauksen ainoa negatiivinen puoli on, että siitä ei ole apua 

historiaan liittyvissä kysymyksissä, joita luultavasti ilmenee pelaamisen aikana. Jos 

pelaaja haluaa saada niihin vastauksia, hänen täytyy ottaa asioista itse selvää tutkimalla 

pelin omaa tietosanakirjaa tai muita lähteitä.  
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Kuva 2: Tutoriaalista opitaan, miten peliä kuuluu pelata [Civilization 4, 2005]. 

Historiatiedon tarpeellisuus ja välittyminen. Peli sisältää paljon historiatietoa, 

mutta sitä ei missään vaiheessa pakoteta pelaajille. Tällaisessa menettelytavassa on 

hyvää se, että pelaajat eivät ainakaan opi suhtautumaan historiaan liian negatiivisesti, 

koska heidän ei ole pakko käyttää pelissä aikaa sen opiskeluun. Halutessaan he toki 

voivat ottaa asioista selvää ja siten laajentaa historian tietämystään. Luultavasti kaikki 

eivät kuitenkaan tee niin, joten heille pelin opettavaisuus jää hyvin heikoksi.  

Kaikkea pelin sisältämää historiatietoa pystytään tarkastelemaan pelin omasta 

tietosanakirjasta, joka voidaan avata milloin vain. Se on hyvin kattava opas, johon on 

kerätty historiallista ja yleistä tietoa kaikista pelin hallitsijoista, hallitusmuodoista ja 

teknologian kehityksestä. Jokaisesta aiheesta ei ole tekstiä aivan loputtomia määriä, 

mutta sitä on kuitenkin tarpeeksi paljon. Sitä paitsi, jos tekstiä olisi paljon enemmän, se 

jäisi vielä useammalta lukematta. Tällainen tiivis esitystapa on siis luultavasti paras 

vaihtoehto.  

Kuten jo aiemmin todettiin, tietosanakirjan sisältämiä historiatekstejä ei ole pakko 

lukea. Pelaajilta ei missään vaiheessa esimerkiksi kysytä niihin liittyviä kysymyksiä, 

joten pelaaminen onnistuu hyvin ilman historian tuntemustakin. Niistä voidaan 

kuitenkin saada joitain vinkkejä, jotka auttavat pärjäämään pelissä paremmin. Jos 

pelaaja on hyvin perillä eri hallitsijoiden historian vaiheista ja persoonallisuudesta, hän 

voi pelissä käyttää tätä tietoa hyväksi ja välttää liittoutumasta kaikista epärehellisimpien 

johtajien kanssa. Historian tuntemuksesta on apua myös silloin, kun on ajankohtaista 

siirtyä kansakuntansa kanssa seuraavalle aikakaudelle. Hyvä historian tietämys auttaa 



 55 

päättelemään, minkälaisia edistyksiä seuraava aikakausi saa aikaan teknologiassa, mikä 

helpottaa seuraavien liikkeiden suunnittelua. 

Jos Civilization 4 olisi puhdas opetuspeli, sen sisältämällä historiatiedolla olisi 

varmasti pelissä suurempi rooli ja sitä myös hyödynnettäisiin enemmän erilaisissa 

tehtävissä. Tehtävien joukossa saattaisi olla esimerkiksi historiaan liittyviä kysymyksiä, 

joihin oikein vastaamalla pelaaja saisi enemmän pisteitä. Ilman tällaisia tehtäviä 

monikaan ei välttämättä vaivaudu lukemaan tietosanakirjan historiaosuuksia, koska 

niistä ei ole mahdollista saada suoraa apua peliin. Tämä on harmillista, sillä ne olisivat 

omiaan korjaamaan pelatessa syntyviä vääriä mielikuvia historian tapahtumista.  

Historiallinen ymmärrys. Wineburgin [2001] neljästä historiallisen ymmärryksen 

tasosta sopivin Civilization 4:lle on taso 3, joka on juuri tarkoitettu strategiapeleille. 

Lajityypin peleissä on usein tarkoituksena hallita resursseja ja komentaa sotajoukkoja 

historiallisten tapahtumien yhteydessä, mikä pätee myös Civilization 4:ään. Tämän 

vuoksi pelissä vaaditaan pelaajalta kehittynyttä historiallista ymmärrystä, jotta hän 

kykenee käsittämään, kuinka suuri vaikutus historiaan hänen omilla teoillaan on. 

Pelin sopivuutta kolmannelle tasolle puoltaa myös se, että se pohjautuu osittain 

vaihtoehtoiseen historiaan, mikä on Wineburgin mielestä kolmannen tason 

tunnusmerkki. Tämän vuoksi peliä ei voida sijoittaa kahdelle ensimmäiselle tasolle, 

koska sen historiallinen sisältö ei ole niin yksinkertaista, että se pystyttäisiin tajuamaan 

välittömästi. Se ei myöskään kuulu korkeimmalle ymmärryksen tasolle, koska se ei ole 

roolipeli eikä siinä ole kiinnostavaa tarinaa. On totta, että se sisältää muutamia 

roolipeleille tyypillisiä ominaisuuksia, kuten kokemuspisteitä keräävät sotilaat ja 

persoonallisesti käyttäytyvät hallitsijat. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan ole niin 

vahvasti esillä, että ne tekisivät siitä roolipelin.  

Historiallisen ymmärryksen osista Civilization 4:n kannalta tärkein on 

lähdekriittisyys, koska kyseessä on vaihtoehtoista historiaa edustava peli, joka ei 

noudata jatkuvasti oikeaa historian kulkua. Lähdekriittisyyden kannalta on oleellisinta, 

että pelaajat heti tiedostavat, että kaikilla pelin tapahtumilla ei ole välttämättä todellista 

pohjaa. Vasta tämän jälkeen he pystyvät tarkastelemaan pelin historiallista sisältöä 

oikeasta näkökulmasta.  

Civilization 4:n pelaamiseen vaaditaan historiallista ymmärrystä enemmän kuin 

moneen muuhun peliin, koska se kuuluu vaativaan strategiapelien lajityyppiin ja 

käsittelee vaihtoehtoista historiaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että pelaajalla on tarpeeksi 

historiallista tietämystä, jotta hän osaa ymmärtää pelin tapahtumia.   

Haastavuus. Civilization 4:n tekijät ovat ottaneet huomioon eritasoiset pelaajat 

lisäämällä peliin erilaisia vaikeustasoja, mikä on hyvin yleinen tapa. Erikoista on 

kuitenkin se, että vaikeustasoja on hyvin suuri määrä. Normaalisti niitä on vain 

muutama, mutta Civilization 4:ssä niitä on yhdeksän kappaletta. Tämä on tietenkin vain 
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hyvä asia, sillä se auttaa jokaista löytämään juuri itselleen sopivan vaikeustason. Lisäksi 

vaikeutta voidaan vielä hienosäätää valitsemalla tiettyjä lisäasetuksia.  

Vaikeustasot vaikuttavat pelin haastavuuteen monella eri tavalla. Helpoimmilla 

tasoilla voidaan esimerkiksi rakentaa enemmän joukkoja ja tienata enemmän rahaa kuin 

korkeimmilla vaikeustasoilla, mikä on tuntuva etu. Vaikka vaikeustasoa laskemalla 

saakin monia helpotuksia, ne eivät kuitenkaan muuta peliä yksinkertaisempaan 

suuntaan. Kokemattomille pelaajille niistä ei siis ole paljoakaan apua, koska ne eivät 

auta heitä ymmärtämään peliä yhtään paremmin.  

Pelin monimutkaisuudesta johtuen sen opetteleminen vie paljon aikaa ja on 

kokemattomille pelaajille ajoittain haastavaa. Perusteiden oppimista helpottaa kuitenkin 

suuresti tutoriaali ja pelistä saatava ohjaus. 

Pelimaailman mielenkiintoisuus. Pelimaailman rakenteeseen ja ulkonäköön 

pystytään vaikuttamaan, mikä lisää suuresti sen kiinnostavuutta. Se mahdollistaa myös 

sen, että pelaaja voi käyttää luovuuttaan hyväksi ja tehdä maailmasta haluamansa 

näköisen. Tällaiset vapaasti luodut pelimaailmat eivät tietenkään ole erityisen 

historiallisia, koska ne eivät pohjaudu oikeaan maailmaan, joten ne eivät myöskään voi 

sisältää oikeita historiallisia tapahtumia. Pelin viihtyvyyteen niillä on kuitenkin 

pelkästään positiivinen vaikutus.  

Oman maailman luominen onnistuu käyttämällä pelin työkaluja, joilla voidaan 

muokata hyvin monia asioita. Aluksi on tärkeintä päättää, monestako mantereesta 

maailma koostuu, koska se vaikuttaa hyvin paljon maailmaan ulkonäköön. Tämän 

jälkeen voidaan tehdä muutoksia myös ilmastoon, jos halutaan vaihtelun vuoksi 

kokeilla jään peitossa olevaa maailmaa. Kaikkia muutoksia ei ole pakko tehdä itse, vaan 

osa niistä voidaan automatisoida, jolloin tuloksena on satunnainen maailma.  

Maailman ulkonäkö ei ole ainoa asia, johon pystytään tekemään muutoksia. Sen 

lisäksi voidaan vaikuttaa tietokoneen ohjaamien kansojen määrään sekä taitoihin, 

teknologian kehitykseen ja aloitusaikakauteen. Näillä asetuksilla voidaan lisätä 

maailmojen vaihtelevuutta, mutta ne voivat myös tehdä pelistä vaikeamman. Etenkin 

toisten kansojen taitotasolla on merkittävä vaikutus vaikeustasoon, koska nekin pyrkivät 

voittoon pelaajan tavoin.   

Vaikka pelimaailmaa pystytäänkin muokkaamaan todella monella eri tavalla, sen 

historiallisuutta ei voida parantaa ainakaan suoraan. Pelissä ei ole lainkaan sellaisia 

asetuksia, joilla saataisiin muut kansat noudattamaan historiaa paremmin, mikä on paha 

puute. Historiallisuutta voidaan yrittää lisätä sijoittamalla maailmaan vain sellaisia 

kansoja, jotka olivat oikeasti olemassa aloitusvuotena. Tästä ei kuitenkaan ole yksinään 

paljoa apua, joten on parempi pelata valmiita skenaarioita, jos halutaan kokea enemmän 

historiallisuutta. Niissäkin on puutteensa, mutta ne ovat silti muita vaihtoehtoja 

parempia.   
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Kiehtovuus. Kiehtovat ja mukaansatempaavat pelit ovat sellaisia, että niitä ei halua 

lopettaa kesken. Civilization 4:n tekijät ovat selvästikin miettineet tätä asiaa pitkään, 

sillä he ovat monin eri keinoin yrittäneet lisätä pelinsä kiehtovuutta. He ovat 

onnistuneet etenkin monimutkaisuuden suhteen, sillä sitä pelissä on tarpeeksi paljon 

jopa kokeneemmille pelaajille. Riittävä monimutkaisuus takaa sen, että peliä ei opi 

hallitsemaan hetkessä täydellisesti, joten siihen joutuu käyttämään paljon aikaa. On aina 

yhtä ilahduttavaa huomata, että pelissä on yhä jotain uutta opittavaa ja haasteita vielä 

kymmenien tuntienkin jälkeen. Tietenkään kaikki pelaajat eivät ajattele näin. Osalla 

heistä ei ole tarpeeksi kärsivällisyyttä tai halua opetella näin vaativaa peliä, joten heille 

monimutkaisuus ei lisää pelin kiehtovuutta.      

Civilization 4:n kiehtovuutta kasvattavat myös pelin useat tavoitteet. Niistä 

tärkeimpiä ovat voittamisen kannalta olennaiset päätavoitteet, jotka edellyttävät 

esimerkiksi koko maailman valloittamista sotilaallisin keinoin tai ensimmäisen 

yhdyskunnan perustamista avaruuteen. Eri päätavoitteet vaativat hyvin erilaisia 

taktiikoita, joten pelaaja joutuu tekemään muutoksia omaan pelityyliinsä, jos hän haluaa 

kokeilla toisiakin päätavoitteita.  

Päätavoitteiden lisäksi pelaaja voi asettaa itselleen pienempiä välitavoitteita, jotka 

voivat pitää sisällään tiettyjen kaupunkien valtaamista tai ystävyyssuhteiden solmimista 

vieraan vallan kanssa. Niillä ei ole suurta merkitystä pelin voittamisen kannalta, mutta 

niistä voi olla silti pelaajalle apua. Hän voi ainakin turvautua niihin siinä vaiheessa, kun 

hän ei enää tiedä, mitä tekisi seuraavaksi.  

Civilization 4:llä on paljon uudelleenpeluuarvoa näiden monien tavoitteiden 

ansiosta. Yhdellä pelikerralla ei pystytä saavuttamaan läheskään kaikkia tavoitteita, 

mikä kannustaa aloittamaan pelin uudelleen ja kokeilemaan täysin erilaista pelityyliä. 

Samalla pelaaja voi valita itselleen uuden kansan ja johtajan, jotka vaikuttavat suuresti 

päämäärien saavuttamiseen ja tekevät jokaisesta pelikerrasta erilaisen. Civilization 4 on 

hyvä esimerkki erittäin kiehtovasta pelistä, joka halutaan läpäistä useaan kertaan. 

6.2. Oregon Trail 

Oregon Trail (taulukko 9) on vuoteen 1841 sijoittuva historiallinen peli, jossa 

tavoitteena on johtaa uudisraivaajista koostuva ryhmä Amerikan halki määränpäähänsä 

Oregon Cityyn [Egenfeldt-Nielsen, 2005]. Matkanteko ei ole helppoa, sillä kesken 

kaiken ryhmän jäsenet voivat sairastua vakavin seurauksin ja ruoka voi loppua kesken, 

jolloin joudutaan hankkimaan lisää syötävää metsästämällä. Matkan aikana voidaan 

myös pysähtyä reitin varrella oleviin kaupunkeihin ostamaan lisää tarvikkeita, mutta 

siihen vaaditaan rahaa ja sitä ei aina ole riittävästi. Peli läpäistään saapumalla perille 

Oregon Cityyn, mutta paras pistemäärä voidaan saavuttaa vain, jos matka suoritetaan 

mahdollisimman nopeasti ja ilman vaikeuksia.   

Alun perin peli ilmestyi jo 1970-luvulla, mutta sen jälkeen siitä on tehty useita eri 

versioita, joista uusin julkaistiin vuonna 2011 Facebookiin. Kyseessä on varsin 
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uskollinen käännös alkuperäisestä pelistä, joten tämän vuoksi se on valittu tässä 

tutkielmassa arvioitavien pelien joukkoon. Uudistetusta ulkoasusta ja käyttöliittymästä 

huolimatta siinä on säilytetty monet alkuperäisen Oregon Trailin tunnuspiirteistä, kuten 

vankkurikaravaanilla matkaaminen määrättyä reittiä pitkin ja riistaeläinten 

metsästäminen. Mukana on myös joitain uusia ominaisuuksia, kuten minipelejä, mutta 

ne eivät ole pääosassa.  

Oregon Trail täyttää hyvin melkein kaikki valintakriteerit. Pelin historiallisuus käy 

ilmi jo sen nimestä, joka on kuuluisa historiallinen karavaanireitti Yhdysvalloissa. 

Vaikka Amerikan historia ei olisikaan tuttu, pelistä pystyy silti vaistoamaan 

historiallisuuden. Oregon Trailia ei ole ainakaan viime aikoina käsitelty tutkimuksissa 

yhtä syvällisesti kuin esimerkiksi Civilization-sarjan pelejä, mutta joitain pienempiä 

huomioita siitä on tehty. Tähän voi olla syynä pelin vanhuus, sillä tutkijat haluavat ehkä 

keskittyä enemmän uudempiin peleihin.  

Peliä on vaikea sijoittaa vain yhteen lajityyppiin, koska se koostuu monista 

erilaisista osioista. Karavaanin varustaminen muistuttaa eniten strategiapelejä, kun taas 

varsinainen matkanteko-osuus voitaisiin liittää tiettyihin toimintaseikkailuihin. 

Egenfeldt-Nielsenin [2005] mukaan Oregon Trail on kuitenkin lähimpänä 

seikkailupelien lajityyppiä, joten hänen mielestään se kuuluu siihen. 

 On yhtä vaikeaa löytää Oregon Trailille sopivaa ryhmää Martinin [1993] 

historiallisten pelien luokittelusta, koska yksikään luokka ei sovi pelille täydellisesti. 

Kyseessä ei ainakaan ole vaihtoehtoista historiaa noudattava peli tai ideaalipeli, koska 

uudisraivaajat oikeasti matkustivat Oregonin reittiä, joten tapahtumia ei ole keksitty. 

Lähin vastine saattaisi olla uusintapelien ryhmä, jossa historiaa noudatetaan tarkemmin 

kuin muissa ryhmissä. Kaikilta osin peli ei kuitenkaan sovi siihenkään, koska siinä ei 

ohjata oikeita historiallisia henkilöitä. Garcían [2006] luokittelu on Oregon Trailin 

suhteen paljon mutkattomampi, koska peli käsittelee selvästi vain lyhyttä ajanjaksoa 

Yhdysvaltojen historiassa.  

 

Pelin nimi Oregon Trail 

Julkaisualusta PC 

Ilmestymisvuosi 2011 

Kehittäjä/julkaisija Blue Fang Games / The Learning Company 

Lajityyppi Seikkailupeli 

Ikäraja 6 

Kotisivun osoite http://www.facebook.com/oregontrail 

Taulukko 9: The Oregon Trail -pelin tiedot.  

Pelin historiallisuus. Historiallinen Oregonin reitti sai alkunsa jo 1800-luvun 

alussa, mutta silloin sitä käyttivät vain Amerikan intiaanit ja turkiskauppiaat. Koko 

kansan tietoisuuteen reitti tuli vasta vuonna 1843, kun monet uudisraivaajat ryhtyivät 
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kulkemaan sitä pitkin kohti länttä. Tämä muuttoliike jatkui kiivaana aina vuoteen 1869 

asti, minkä jälkeen reitin korvasi rautatie [Wikipedia, 2011].  

Pelin tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1848, jolloin Oregonin reitti oli vielä ahkerassa 

käytössä. Oregon Trailin alkuasetelma on siis historiallisesti todenmukainen, koska 

siinä kuljetaan oikeiden uudisasukkaiden jalanjäljissä. Historiaa noudatetaan myös 

siinä, että reitin varrella olevat etapit ovat oikeita kaupunkeja tai linnoituksia, joihin 

myös historialliset uudisasukkaat pysähtyivät ostamaan lisätarvikkeita. Kun kuljetaan 

näitä samoja polkuja heidän kanssaan, on mahdollista saada hyvä käsitys siitä, mistä 

matkassa oli oikein kyse.  

Historiallisuuden kannalta on huonoa se, että pelissä ei ohjata ollenkaan oikeita 

historian henkilöitä. Kaikki karavaanin miehet ja naiset ovat keksittyjä hahmoja, joita ei 

todellisuudessa ollut, minkä vuoksi heidän vaiheidensa seuraaminen ei ole opettavaista.   

Pelin aihe on tosin sellainen, että siihen ei välttämättä edes sopisikaan tunnetut henkilöt. 

Pääosassa siinä kuitenkin on Oregonin reitin kulkeminen loppuun asti eikä yksittäisten 

henkilöiden elämä. 

Historiatiedon oikeellisuus. Historiatietoa sisältävillä tietoikkunoilla ei ole 

minkäänlaista pelillistä tarkoitusta, vaan niillä halutaan vain sivistää pelaajia. Tämän 

vuoksi niiden sisältämän tiedon oikeellisuuteen voidaan luottaa. Jos niitä käytettäisiin 

vain pelin kannalta oleellisen informaation esittämiseen, niihin ei voitaisi enää luottaa 

yhtä paljon. Ne olisivat myös epäluotettavimpia siinä tapauksessa, jos peli pohjautuisi 

vaihtoehtoiseen historiaan tai sen maailma ei olisi historiallisesti tarkka. 

Matkantekoon liittyy muutamia historiallisia virheitä, jotka johtuvat lähinnä 

pelillisistä syistä. Näitä ovat esimerkiksi minipeleillä toteutettu metsästäminen ja 

vankkurien korjaaminen, jotka ovat todella yksinkertaisia ja lisäksi päättyvät nopeasti. 

Myös matkan aikana sattuvista sairauksista ja onnettomuuksista ei ole paljoakaan 

harmia, mikä ei ole täysin uskottavaa. Varmasti monet ymmärtävät, että oikeasti 

matkanteko ei voinut olla noin helppoa, mutta jotkut voivat pitää sitä ihan 

todenmukaisena. Tekijät ovat ehkä olettaneet, että suurin osa pelaajista tietää eron 

väärän ja oikean välillä, minkä vuoksi he eivät ole yrittäneet korjata näitä 

väärinymmärryksiä.       

Oppimisen tilanesidonnaisuus ja autenttisuus. Oregon Trail keskittyy vuoteen 

1848, joten sen maailma pysyy samanlaisena koko pelin ajan. Tämä on oppimisen 

tilannesidonnaisuuden kannalta hyvä asia, koska se helpottaa opittavan tiedon liittämistä 

pelimaailmaan. Tässä ei kuitenkaan ole täysin onnistuttu, sillä kaikki tietoikkunat eivät 

sisällä vain vuoteen 1848 liittyvää historiatietoa. Niistä osa käsittelee myös myöhempiä 

aikoja, kuten 1800-luvun loppua. Eri vuosikymmeniin liittyvät tekstit voivat aiheuttaa 

pientä sekaannusta, mutta onneksi niitä ei ole paljon.  

Autenttista oppimista haittaa eniten se, että kaikki pelin osa-alueet on tehty todella 

yksinkertaisiksi. Jos esimerkiksi riistan metsästäminen ja vaunujen korjaaminen olisi 
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kuvattu realistisemmin, niistä voitaisiin oppia oikeassa maailmassa tarpeellisia taitoja. 

Myös matkakumppanien sairauksien ja vammojen parantaminen saisi vastata paremmin 

todellisuutta, jotta niiden oppimisesta olisi enemmän hyötyä.  

Tavoitteita laadittaessa on otettu huomioon joitain autenttisen oppimisen kriteereitä, 

sillä päätavoitteita on ainoastaan yksi ja sen voi saavuttaa usealla eri tavalla. Ongelmana 

on kuitenkin se, että päätavoite on tehty liian helpoksi, joten siinä onnistuminen ei vaadi 

paljon aikaa.    

Ohjauksen saatavuus. Hyvänä johdatuksena peliin toimii katsottavissa oleva 

tutoriaalivideo, jossa käydään läpi kohta kohdalta, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon 

matkalle lähdettäessä. Tutoriaali on riittävän yksityiskohtainen ja sopii erityisesti 

aloittelijoille, mutta siitä puuttuu täysin interaktiivisuus, koska kyseessä on vain pelkkä 

video. Opeteltavat toiminnot jäisivät luultavasti paremmin pelaajan mieleen, jos 

opastuksen aikana hän pystyisi itse käyttämään niitä.  

Ohjausta saadaan tutoriaalin lisäksi myös pelin omalta keskustelupalstalta (kuva 3), 

jossa kokeneemmat pelaajat neuvovat vasta-alkajia. Samanlaisia keskustelupalstoja on 

tietenkin olemassa muillekin peleille, mutta Oregon Trailissa keskusteluja päästään 

lukemaan suoraan pelistä. Tämän ansiosta keskustelujen löytäminen on yleensä helppoa 

ja nopeaa, mikä madaltaa kynnystä liittyä mukaan yhteisölliseen toimintaan. 

Parhaimmassa tapauksessa tästä yhteisöllisyydestä on yhtä paljon apua kuin 

Herringtonin ja Oliverin [2000] tutkimuksessa, jossa oppilaat antoivat toisilleen paljon 

tukea.   

Yksi suuri puute on se, että ohjausta ei ole mahdollista saada ollenkaan pelaamisen 

aikana. Ongelmatilanteen sattuessa on aina siirryttävä keskustelupalstalle pyytämään 

apua tai katsottava uudestaan tutoriaalivideo. Saattaisi olla nopeampaa ja 

miellyttävämpää, jos vinkkejä ja ohjausta saataisiin myös pelin sisällä esimerkiksi 

agenttihahmon välityksellä tai jollain muulla tapaa.   
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Kuva 3: Pelaajat voivat antaa neuvoja toisilleen [Oregon Trail, 2011]. 

Historiatiedon tarpeellisuus ja välittyminen. Pelin aikana historiallista tietoa 

saadaan pääasiassa silloin, kun pysähdytään viettämään aikaa matkan varrella oleviin 

kyliin ja muihin kohteisiin. Jokaisesta paikasta on mahdollista saada näkyville pieni 

tietoikkuna (kuva 4), joka sisältää yhden tekstikappaleen verran tietoa historiasta. 

Kylistä kerrotaan yleensä niiden perustamisvuosi ja muita  seikkoja, kuten minkälainen 

merkitys niillä oli matkaa tekeville uudisasukkaille. Reitin varrella olevista 

maamerkeistä ja joenylityspaikoista ei saada yhtä tarkkaa historiallista tietoa, mutta 

niistäkin paljastetaan, miksi ne olivat matkan kannalta tärkeitä.   

Oregon Trail sisältää yhteensä noin neljäkymmentä kohdetta, joista jokaisesta on 

saatavilla tietoikkuna. Määrä on suuri, mutta varsinaista historiallista tietoa pelissä ei 

kuitenkaan ole paljon, koska tietoikkunoista on tehty tarkoituksella hyvin tiiviitä. Ne 

pitävät sisällään vain muutamia avainfaktoja, jotka saattaisivat olla tarpeellisia 

esimerkiksi historian kokeessa, mutta historian kokonaiskuvan muodostumisen kannalta 

ne ovat merkityksettömiä.  

Historiallista tietoa välitetään pelaajalle ainoastaan näitä tietoikkunoita käyttäen 

eikä millään muulla tavalla. Sekään ei ole kovin onnistunut tapa, koska tietoikkunoita 

on vaikea huomata ja ne sisältävät vain vähän historiallista tietoa. Tällä tiedolla ei 

myöskään ole edes merkitystä pelissä menestymisen kannalta.  Kaiken kaikkiaan pelissä 

ei ole onnistuttu välittämään historiatietoa pelaajalle tarpeeksi, vaikka se olisi ollut 
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aivan mahdollista. Tekijöiden olisi pitänyt vain käyttää parempia tapoja välittämään 

tietoa tai ainakin tehdä tietoikkunoiden sisällöstä hyödyllisempää.  

 

Kuva 4: Kohteista saadaan esille historiallista tietoa sisältävä tietoikkuna [Oregon Trail, 

2011]. 

Historiallinen ymmärrys. Oregon Trail on edutainment-peli, joten Wineburgin 

[2001] asteikossa se sijoittuu tasoille 1 ja 2. Näillä tasoilla historiallista ymmärrystä 

tarvitaan yksinkertaisten faktojen muistamiseen ja käsitteiden oppimiseen, mihin ei 

vaadita paljoa taitoa. Oregon Trailissa hyödyllistä faktatietoa ovat kaupunkien lyhyet 

kuvaukset, joista saadaan tietoa niiden historiasta ja merkityksestä. Niiden ulkoa 

opetteleminen on yksi tapa parantaa omaa historian tietämystään, mutta ei paras 

sellainen. On varmasti järkevämpää keskittyä pelin kantavaan teemaan, joka on 

uudisraivaajien matka Amerikan poikki. Kun ymmärretään sen taustat, saadaan paljon 

parempi käsitys ajanjakson historiasta.  

Vaadittu historiallisen ymmärryksen taso ei juuri kehity pelin aikana, koska sen 

käsittelemät teemat eivät muutu monimutkaisemmiksi loppua kohden. On tietenkin 

mahdollista, että pelatessa opitaan ymmärtämään paremmin uudisraivaajia ja heidän 

kohtaamiaan vastoinkäymisiä. Ongelmana on vain se, että pelissä ei tueta ymmärryksen 

kehittymistä millään tavalla. Jos pelaaja haluaa oppia enemmän uudisraivaajien 
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elämästä, hän joutuu hankkimaan lisätietoa jostain muusta lähteestä. Pelkän pelin avulla 

hän ei saa aiheesta kattavaa kuvaa, vaikka viettäisi paljon aikaa sen parissa.     

Haastavuus. Oregon Trailissa ei ole ollenkaan tyypilliseen tapaan valittavia 

vaikeustasoja, mikä on yllättävä ratkaisu. Niiden sijaan kaikki joutuvat käyttämään 

samaa vaikeustasoa, joka on luultavasti yritetty saada tarpeeksi haastavaksi 

mahdollisimman monelle. Monet pelaajat voivat olla tämän vuoksi hieman hämillään ja 

etsiä turhaan valikoista vaikeustasoa säätelevää painiketta, jota ei tietenkään ole. Tästä 

on harmia myös kaikille niille, jotka haluavat peliin enemmän tai vähemmän 

haastavuutta. 

Vaikka vaikeustasoa ei voidakaan muuttaa, on haastavuuden säätelemiseen kolme 

muuta tapaa. Niitä ei kuitenkaan välttämättä heti huomata. Näistä ensimmäinen liittyy 

matkan aloituspäivään, joka voidaan valita useasta vaihtoehdosta. Helpoimmalla 

päästään lähtemällä matkalle jo heti keväällä, jolloin ehditään perille hyvissä ajoin 

ennen talven tuloa. Jos matka aloitetaan vasta syksymmällä, on epäonnistumisen riski 

paljon suurempi, koska talvi voi yllättää kesken matkan ja se tietää automaattista 

häviötä. Myöhäisemmän lähtöajankohdan valitsemisesta palkitaan suuremmalla 

pistemäärällä, joten riskin ottaminen saattaa olla kannattavaa. 

Toinen tapa lisätä tai vähentää haastavuutta on valita hahmolleen sopiva ammatti. 

Kaikilla ammateilla on tiettyjä erikoisvaikutuksia, joista osa helpottaa matkantekoa 

suuresti. Esimerkiksi metsästäjä pystyy hankkimaan ruokaa tehokkaammin kuin muut, 

kun taas lääkäri pystyy parantamaan matkatovereitaan. Muutamilla ammateilla ei ole 

läheskään yhtä hyödyllisiä kykyjä, joten niiden valitseminen lisää vaikeustasoa. Kolmas 

tapa vaikuttaa vaikeustasoon on käyttää tai jättää käyttämättä pelin läpäisystä palkkioksi 

saatavia lippuja. Niitä voidaan käyttää niin matkanteon nopeuttamiseen kuin uusien 

tarvikkeiden ostamiseen, joten niistä on oikein käytettynä merkittävää apua.  

Oregon Trailissa haastavuutta säädellään tavallisesta poikkeavin keinoin, mikä 

vaatii totuttelua. Vaikeustasojen puuttumisesta aiheutuu pelaajalle aluksi ongelmia, 

koska ilman niitä on vaikea saada haastavuuden tasoa sopivaksi. Myöhemmin hänelle 

selviää, että tarvittaessa pelistä voi tehdä haastavamman valitsemalla tarpeeksi huonon 

ammatin ja aloittamalla matkan tavallista myöhäisempänä ajankohtana. Pelin 

helpottamiselle ei ole kuitenkaan suurta tarvetta, koska se on jo kokeneemmalle 

pelaajalle tarpeeksi helppo ja aloittelijatkin luultavasti oppivat pärjäämään siinä 

nopeasti.  

Pelimaailman mielenkiintoisuus. Pelin maailma on laadittu pääpiirteittäin 

historiallisesti tarkaksi, joten se sisältää vain oikeita kaupunkeja ja muita kohteita. 

Niissä vieraileminen voi olla pelaajalle hyvinkin kiehtovaa, jos hän on itse kiinnostunut 

Amerikan historiasta ja etenkin pelin käsittelemästä ajanjaksosta. Kohteista olisi 

kuitenkin saatu paljon kiintoisampia, jos niitä pystyttäisiin tutkimaan vapaasti. Nyt 
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ainoastaan kylissä pystytään vähän liikkumaan, mutta muissa paikoissa ei voida tehdä 

muuta kuin lukea yhden tietoikkunan verran tekstiä.  

Maailma on jokaisella pelikerralla aina samanlainen, sillä kohteiden sijainti ei 

koskaan muutu. Vaikka tämä on historiallisuuden kannalta hyvä asia, se vähentää 

maailman yllätyksellisyyttä. Matkan aikana sattuvat tapahtumat ovat sentään jokaisella 

kerralla erilaisia. Ne luodaan aina sattumanvaraisesti, joten pelaaja ei ikinä tiedä, mitä 

seuraavaksi tapahtuu. Jollain kerralla hän voi joutua rosvojen väijytykseen, kun taas 

toisella hän saattaa kohdata avuliaan kauppiaan.   

Kiehtovuus. Pelaamisen jatkamisen kannustimena ovat kokemuspisteet, joita 

voidaan hankkia tekemällä melkein mitä vain. Etenkin uusiin kohteisiin pääseminen 

kasvattaa suuresti kokemuspisteiden määrää, minkä vuoksi matkantekoa ei ole syytä 

jättää kesken. Tarpeeksi kokemusta keräämällä saadaan nostettua hahmon tasoa, jolloin 

pystytään ostamaan kaupoista hyödyllisempiä tarvikkeita ja vaihtamaan ammattia 

parempaan. Ilman näitä etuja ei voida koskaan saavuttaa parhaimpia pistetuloksia, joten 

niiden saaminen on välttämätöntä.  

Alkuperäisessä Oregon Trailissa ei ole samanlaista kokemusjärjestelmää, vaan se on 

yksi uusimman version lisäämistä uudistuksista. Se lisää huomattavasti pelin 

vetovoimaa, mutta siihen liittyy myös huonoja puolia. Näistä merkittävin on se, että 

korkeimman tason saavuttamiseen vaaditaan todella paljon työtä. Monet eivät pysty 

käyttämään peliin kymmeniä tunteja aikaa, joten heiltä jää suuri osa sisällöstä 

näkemättä.  

Pelissä on ainoastaan yksi tavoite: päästä Oregon Cityyn ennen talven tuloa. Siinä 

onnistuminen on varsin suoraviivaista, sillä pelaajan tarvitsee vain seurata ennalta 

määrättyä reittiä loppuun asti. Vaihtelevuutta lisää se, että matkan aikana kohtaa 

satunnaisesti ystävällisiä kauppiaita, rosvoja ja muuta väkeä. He ilmestyvät joka kerta 

eri paikoissa, mikä on miellyttävä ratkaisu. Vaihtelun kannalta on myös hyvä, että 

tietyissä paikoissa pystytään poikkeamaan alkuperäiseltä reitiltä ja tutkimaan aivan 

toisenlaisia polkuja.   

Oregon Trail on tehty selvästikin uudelleenpelaamista ajatellen, sillä se on 

pituudeltaan melko lyhyt. Sen läpäisemisen jälkeen päästään heti aloittamaan uusi 

matka, jossa on jälleen sama tavoite kuin aiemmin. Muutaman matkan jälkeen 

kaivattaisiin jo uusia tavoitteita, mutta paremman pistetuloksen saavuttaminen ja 

kokemuksen kerääminen motivoivat vielä jatkamaan. Ne eivät kuitenkaan muuta sitä 

tosiasiaa, että peli menettää viehätyksensä ensimmäisten pelikertojen jälkeen. Oregon 

Trail ei tämän asian suhteen eroa monista muista peleistä, sillä useimmat niistä ovat 

uudelleenpeluuarvoltaan heikkoja.       

6.3. Snellman 

Snellman (taulukko 10) on Suomessa tehty opetuspeli, joka sijoittuu Ouluun vuonna 

1822 ja keskittyy nuoren J.V. Snellmanin elämään. Peli sisältää useita erityyppisiä 
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tehtäviä, joissa tavoitteena on aina oppia jokin uusi asia ja samalla saavuttaa korkein 

pistemäärä. Tehtävätyypeistä suosituimpia ovat erilaiset monivalintakysymykset (kuva 

5) joilla mitataan vastaajan tietämystä Snellmanin elämänvaiheista ja kuuluisimmista 

teoista. Niiden lisäksi mukana on myös joitain viihteellisimpiä tehtävätyyppejä, kuten 

palon sammuttaminen tai kasvien poiminen aikarajaan mennessä.  Näissä onnistumalla 

päästään lähemmäksi lopullista päämäärää, joka on tulipalon sytyttäjän henkilöllisyyden 

selvittäminen. 

Pelaaminen koostuu pääasiassa kaupungissa liikkumisesta ja tehtävien 

suorittamisesta. Liikkuminen tapahtuu ensimmäisen persoonan näkökulmasta käsin, 

joten kävellessä voi vapaasti katsella ympärilleen. Kaupunkia tutkimalla löydetään 

toisia hahmoja, joilta saadaan yleensä uusia tehtäviä tai käyttökelpoista tietoa. Uusien 

tehtävien etsimistä jatketaan, kunnes niistä kaikista on päästy lävitse tarpeeksi hyvin 

pistein.   

Kaksi ensimmäistä arvioitavien pelien valintakriteeriä sopivat hyvin Snellmaniin, 

koska kyseessä on historiallinen opetuspeli, joka eroaa suuresti muista arvioitavista 

peleistä. Sen tekijöiden tavoitteena on ollut luoda pelistä ennen kaikkea opettavainen 

eikä mahdollisimman viihdyttävä, mikä on vaikuttanut heidän tekemiinsä päätöksiin 

kehitystyön aikana. Jos peli olisi tehty kaupallisille markkinoille, se olisi luultavasti 

rakenteeltaan ja aiheeltaan täysin erilainen.  

Snellman ei täytä kahta viimeistä valintakriteeriä yhtä hyvin kuin kahta 

ensimmäistä. Tämä johtuu siitä, että Snellman on melko tuntematon suomalainen peli, 

josta monellakaan ei ole aikaisempaa kokemusta. Siitä ei ole myöskään olemassa yhtä 

paljon aineistoa kuin suosituimmista historiallisista peleistä. Peliä ovat kuitenkin 

käsitelleet Miettunen ja Mattila [2007], jotka muun muassa pohtivat, miten pelissä 

voidaan esittää kaikki aihepiiriin liittyvä tieto järkevästi. Tämä on hankala ongelma, 

sillä heidän mukaansa Snellmanin lähteinä on käytetty useita teoksia, jotka sisältävät 

yhteensä todella suuren määrän historiatietoa. Aivan kaikkea lähdemateriaalia peliin ei 

voida tietenkään sisällyttää, koska silloin siitä tulisi aivan liian raskas ja vaikeasti 

opittava. Tekijöille haastavinta olikin varmasti valita materiaalista kaikki tärkeimmät 

kohdat ja unohtaa muut.   

Martinin [1993] luokittelussa Snellmanin kaltainen peli sopii parhaiten 

ideaalipeleihin, joissa ympäristö ja henkilöt ovat historiallisia. Periaatteessa myös 

uusintapelien ryhmä olisi mahdollinen, koska pelissä ohjataan oikeaa historiallista 

henkilöä. Kaikki tapahtumat eivät kuitenkaan ole oikeita, joten sen vuoksi ideaalipelien 

ryhmä on Snellmanille oikea. Garcian [2006] luokitteluryhmistä Snellmanille sopivin 

on lyhyttä ajanjaksoa käsittelevät pelit, koska se keskittyy vain Snellmanin 

elämänvaiheisiin eikä käsittele Suomen historiaa laajemmin.  



 66 

 

Kuva 5: Tehtävien joukossa on muun muassa monivalintakysymyksiä [Snellman, 2006]. 

 

Pelin nimi Snellman 

Julkaisualusta PC 

Ilmestymisvuosi 2006 

Kehittäjä/julkaisija LudoCraft 

Lajityyppi Opetuspeli 

Ikäraja 7 

Kotisivun osoite http://ludocraft.oulu.fi/snellman/ 

Taulukko 10: Snellman-pelin tiedot. 

Pelin historiallisuus. Pelin tapahtumapaikaksi on valittu Oulu vuonna 1822. 

Ajankohdan valintaan on varmasti ollut syynä se, että kyseisenä vuotena sattuneella 

Oulun palolla on suuri merkitys kaupungin historiassa. Se myös vaikutti J.V. 

Snellmanin elämään, sillä tulipalo tuhosi hänen koulunsa, josta hän oli juuri 

valmistumassa. Näiden tapahtumien osalta pelissä noudatetaan hyvin historian kulkua, 

sillä ne ovat kaikki pelissä esillä.  

Vaikka Snellman sijoittuu vuoteen 1822, osa sen tehtävistä käsittelee myös aiempia 

tai myöhempiä vuosikymmeniä. Niissä teemana on aina jokin tärkeä vaihe J.V. 

Snellmanin elämässä, johon kaikki kysymykset liittyvät. Yleisiä teemoja ovat 

esimerkiksi Snellmanin nuoruus ja Lauantaiseuran toiminta. Kaikilla tehtävillä on 

vahva historiallinen pohja, koska ne perustuvat oikeisiin tapahtumiin.  
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Historiatiedon oikeellisuus. Historiallisen sisällön oikeellisuutta tukee se, että 

Snellman perustuu oikean historiallisen henkilön elämään. Tämä ei tietenkään vielä 

takaa sitä, että kaikki pelissä oleva historiatieto olisi täysin totta. Tekijät ovat hyvin 

voineet vääristellä tiettyjä tapahtumia jostain syystä. Kovin todennäköistä se ei 

kuitenkaan ole, koska tekijöiden tavoitteena on ollut historiallisen opetuspelin 

tekeminen, joten tuskin he ovat vääristelleet tärkeitä tietoja ainakaan tarkoituksella. 

Lähdeluettelon mukaan pelin lähteinä on käytetty J.V. Snellmanin elämänkertoja, joten 

myös tämä tukisi sitä, että peli sisältäisi pääasiassa oikeellista tietoa.  

Ainoa selvä historiallinen virhe liittyy nuoren J.V. Snellmanin rooliin pelissä. Siinä 

hän ei elä normaalia nuoruutta, vaan yrittää selvittää tulipalon aiheuttajaa ja onnistuu 

jopa löytämään syyllisen poliisia nopeammin, mikä ei ole kovin uskottavaa. Tekijät 

luultavasti ajattelivat pelin tarvitsevan kiehtovan päätavoitteen, jotta siitä innostuisi 

mahdollisimman moni. Tämän vuoksi he sitten päättivät vääristää historiaa tässä 

yhdessä kohdassa. Historiallisuuden kannalta se ei ollut hyvä päätös, mutta ainakin sen 

ansiosta peli on paljon kiinnostavampi.  

Oppimisen tilannesidonnaisuus ja autenttisuus. Monien muiden historiallisten 

pelien tapaan Snellman sijoittuu historialliseen maailmaan, johon liittyy suuri määrä 

historiallista tietoa. Siinäkin on tosin ongelmana se, että suuri osa tiedosta koskee J.V. 

Snellmanin myöhempiä vaiheita, vaikka pelin tapahtumat ajoittuvat hänen nuoruuteensa 

vuoteen 1822. Tämän ristiriidan ratkeamisen kannalta olisi olennaista, että vuodet ja 

tapahtumapaikat vaihtuisivat myös pelimaailmassa, jolloin historiatieto voitaisiin liittää 

niihin paremmin.    

Snellmanin tehtäviä ei voida oikein kutsua autenttisiksi, koska niissä pitää 

pääasiassa vastata vain yksinkertaisiin monivalintakysymyksiin tai etsiä oikeita sanoja. 

Niissä tarvittavilla taidoilla ei ole erityistä hyötyä oikeassa maailmassa. Kaupungissa 

liikkumisessa ja paikkojen tutkimisessa on sen sijaan enemmän autenttisuutta, mutta 

niidenkään koko potentiaalia ei ole hyödynnetty, koska kaupungista on tehty todella 

pieni. 

Päätavoitteen saavuttaminen on tehty helpoksi, mutta se ei tunnu liian 

suoraviivaiselta, koska tehtävät voidaan suorittaa halutussa järjestyksessä. Päätavoite 

saadaan kuitenkin selville liian nopeasti, sillä se kerrotaan jo heti alun tehtävänannossa 

todella selkeästi. Parempi ratkaisu olisi ollut se, että tehtävänanto olisi laadittu yhtä 

monimutkaiseksi kuin Herringtonin ja Oliverin [2000] esimerkkitehtävässä, jolloin sitä 

olisi jouduttu vähän ajattelemaankin. Positiivista on kuitenkin se, että heti ei paljasteta, 

miten tavoite voidaan saavuttaa.  

Ohjauksen saatavuus. Snellmanin virtuaalikaupungissa on monia 

virtuaalihahmoja, joista yhden on luultavasti tarkoitus olla eräänlainen ohjaaja. Hänen 

toimenkuvanaan on aina ilmoittaa sen hetkinen pistetilanne ja kertoa, mitkä tehtävät 

ovat vielä suorittamatta. Tämä auttaa pelaajaa ymmärtämään, missä tehtävissä hän on 
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onnistunut parhaiten ja missä hän tarvitsee vielä harjoittelua. On vain sääli, että tältä 

hahmolta ei ole mahdollista saada muunlaista palautetta suorituksistaan tai edes 

tehtävissä auttavia neuvoja.  

Tehtäviä tehtäessä ohjausta on riittävästi, joten tavoitteet eivät jää epäselviksi ja 

omat virheet huomataan nopeasti. Missään vaiheessa ei kuitenkaan paljasteta oikeita 

vastauksia, joten ohjauksesta ei ole haittaa haastavuudelle. Tehtävän lopuksi ilmestyvä 

yhteenveto omasta suorituksesta on hyvä lisä, mutta se olisi saanut olla vielä tarkempi ja 

ohjeistaa pelaajaa opiskelemaan lisää niitä osioita, joista hän suoriutui heikoiten.  

Historiatiedon tarpeellisuus ja välittyminen. Snellmania pelatessa historiallista 

tietoa saadaan pääasiassa tehtävien aikana. Vastaamalla tehtävien kysymyksiin oikein 

opitaan useita pieniä faktoja Snellmanin eri vaiheista. Pelkästään niiden avulla ei 

kuitenkaan saada hyvää kuvaa miehen elämästä, koska ne ovat vain irrallisia palasia. 

Eniten niillä voisi olla käyttöä tietovisoissa tai koulun kokeissa. Historiallisen 

ymmärryksen kannalta hyödyllisempiä ovat tehtävien lopussa ruudulle ilmestyvät 

päiväkirjamerkinnät (kuva 6), joissa Snellman kertoo laajemmin omasta elämästään. 

Niiden lukeminen kannattaa myös siksi, että niistä saadaan apua seuraaviin tehtäviin.  

Oregon Traililla ja Snellmanilla on yhteistä se, että molemmissa peleissä käytetään 

tietoikkunoita historiallisen tiedon esittämiseen. Snellmanissa tietoikkunat toimivat 

kuitenkin paremmin, koska ne eivät ikinä jää huomaamatta. Ne myös auttavat 

menestymään pelissä paremmin, koska niistä saatavaa tietoa tarvitaan useammissa 

tehtävissä.   

 

Kuva 6: Tehtävien läpäisemisestä palkitaan lyhyellä historiatekstillä [Snellman, 2006]. 
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Historiallinen ymmärrys. Yksikään Wineburgin [2001] historiallisen 

ymmärryksen tasoista ei ole tarkoitettu ensisijaisesti Snellmanin kaltaisille 

opetuspeleille, mikä vaikeuttaa oikean tason löytämistä. Luultavasti soveliaimmat tasot 

ovat kuitenkin kaksi alhaisinta, koska peli sisältää lähinnä historiallista faktatietoa, 

jonka osaaminen ei vaadi kehittynyttä ymmärrystä.  

Pelin vapaasta rakenteesta on harmia historiallisen ymmärryksen kehittymisen 

kannalta, koska tehtäviä ei ole pakko suorittaa oikeassa järjestyksessä. Pelaaja voi 

halutessaan tehdä niistä vaikeimmat ensin ja vasta lopuksi siirtyä helpoimpiin tehtäviin, 

mikä ei ole välttämättä paras järjestys. Tällöin käy niin, että loppua kohden pelaajan 

oma historiallinen ymmärrys ei enää kehity.    

Haastavuus. Vaikeustason valitseminen ei ole mahdollista, joten kaikentasoiset 

pelaajat joutuvat läpikäymään samoja tehtäviä. Tämä ei ole kenelläkään eduksi, sillä 

kokeneemmat pelaajat haluaisivat varmasti enemmän haastetta jo heti alkuun, kun taas 

aloittelijat tarvitsisivat helpotusta. Ainoa tapa säädellä haastavuutta on vaikuttaa 

tehtävien suoritusjärjestykseen. Lähes kaikki tehtävät voidaan suorittaa vapaassa 

järjestyksessä, joten haastetta kaipaavat pelaajat voivat aloittaa  vaikeimmista tehtävistä. 

Tätä hankaloittaa kuitenkin se, että tehtävien haastavuustasoa ei ilmoiteta etukäteen. 

Siksi itselleen sopivien tehtävien löytäminen on todella vaikeaa, jos peli ei ole 

ennestään tuttu. Jos pelaaminen tapahtuisi luokkahuoneessa muiden oppilaiden ja 

opettajan kanssa, tästä ei olisi suurta haittaa, koska muilta voitaisiin pyytää neuvoja.  

Tehtävissä pärjäämiseen vaikuttaa suuresti oma tietämys J.V. Snellmanin elämästä 

ja teoista. Vahvalla tietämyksellä ensikertalainenkin pystyy läpäisemään pelin nopeasti 

hyvillä pisteillä, mikä kannustaa ottamaan selvää Snellmanin elämästä ennen 

pelaamisen aloittamista. Vaikka pelaaja ei tietäisikään Snellmanista yhtään mitään, 

hänen on mahdollista oppia kaikki tarvittava perustieto peliä pelaamalla. Aika pitkälle 

voidaan päästä myös pelkällä onnella, sillä monivalintakysymyksistä on mahdollista 

suoriutua hyvin arvaamalla oikein tarpeeksi monta kertaa. Tämän vuoksi 

monivalintakysymyksiin perustavat tehtävät ovat kuitenkin huonoja pelaajan taitotason 

mittareita.  

Vaikka pelaaja ei pysty päättämään itse vaikeustasoaan, Snellmanista on yritetty 

tehdä helposti lähestyttävä muita keinoja käyttämällä. Pelissä ei voida koskaan hävitä, 

joten tehtäviä pystytään yrittämään uudelleen loputtomiin. Aloittelijoille tämä sopii 

erinomaisesti, sillä he voivat harjoitella rauhassa ilman häviämisen pelkoa. Paremmat 

pelaajat eivät ehkä pidä tästä ominaisuudesta yhtä paljon, koska se tekee pelistä liian 

helpon, mutta luultavasti he eivät olekaan Snellmanin pääasiallinen kohderyhmä.  

Pelimaailman mielenkiintoisuus. Suomalaiselle pelaajille Snellman on 

mielenkiintoinen kokemus, koska se sijoittuu oikeaan Oulun kaupunkiin ja käsittelee 

Suomen historiaa. Tämän vuoksi sen maailmaan on helppo päästä sisälle. Monissa 



 70 

muissa peleissä tapahtumat sijoittuvat täysin vieraaseen ympäristöön, joka ei tunnu 

ollenkaan tutulta ja on siksi vaikeammin lähestyttävissä. 

Snellman eroaa suuresti Malonen [1980] käsittelemistä vanhemmista ja tylsemmistä 

opetuspeleistä, koska siinä tehtävien tekeminen on yhdistetty maailmassa liikkumiseen 

lähes saumattomasti. Tämän vuoksi Snellman muistuttaa rakenteeltaan enemmän oikeaa 

peliä kuin perinteistä opetuspeliä, jossa ainoana tavoitteena on toistaa mekaanisesti 

samoja tehtäviä.  

Kolmiulotteinen pelimaailma, jossa voidaan liikkua vapaasti ja tutkia eri paikkoja, 

on yksi Snellmanin suurimmista vahvuuksista. Ongelmana on vain se, että maailma on 

liian pieni. Paljon suurempi pelialue olisi lisännyt pelin mielenkiintoisuutta suuresti, 

koska sitten pystyttäisiin kävelemään ympäri kaupunkia ja tutustumaan tarkemmin 

vanhoihin rakennuksiin.     

Kiehtovuus. Pelissä tavoitteena on selvittää, kuka asukkaista aikoo sytyttää Oulun 

kaupungin palamaan. Tämän mysteerin ratkaiseminen on hyvä keino motivoida pelaajaa 

suorittamaan kaikki tehtävät loppuun asti, koska vasta sitten hän saa tuhopolttajan 

nimen tietoonsa. Tavoitteen saavuttaminen ei kestä kauaa, sillä tehtäviä on vain 

kymmenkunta ja niistä useimmat ovat todella lyhyitä. Pelin lyhyyteen voi olla syynä se, 

että se on tarkoitettu osittain koulukäyttöön, jolloin sen pitäisi vastata pituudeltaan yhtä 

tai kahta oppituntia. Uudelleenpeluuarvoa lisää kuitenkin se, että tehtäviä voidaan 

yrittää uudelleen useita kertoja ja pyrkiä parantamaan pistetuloksia. Vaikka piste-

ennätys ei rikkoutuisikaan, jokaisesta suorituskerrasta saadaan silti palkkioksi 

historiallista tietoa sisältävä päiväkirjamerkintä.  

Tehtävistä on saatu mielenkiintoisempia käyttämällä useita erilaisia 

tehtävätyyppejä. Monivalintakysymysten lisäksi mukana on kirjoitusnopeuteen 

perustuvia testejä, joissa tarkoituksena on kirjoittaa J.V. Snellmanin kirjeissä olevia 

sanoja aikarajaan mennessä. Kolmannen tyypin tehtävissä tavoitteena on poimia 

ruudulla näkyvistä sanoista ne, joita J.V. Snellman käytti kuvatessaan vapautta ja muita 

ilmiöitä. Näillä kaikilla kolmella tehtävätyypillä on yhteistä se, että ne on tehty 

opettavaisiksi ja niistä opitaan historiaa. Sen sijaan viihteellisimmissä tehtävissä, kuten 

kalastuksessa ja kukkien keruussa, ei ole opettavaista sisältöä, joten niiden 

tarkoituksena on vain tuoda lisää vaihtelua peliin. Tämä ei ole huono asia, sillä välillä 

jokainen haluaa tehdä muutakin kuin läpikäydä pelkkää opettavaista materiaalia.  

Erilaisista tehtävätyypeistä huolimatta Snellman ei pysy pitkään kiehtovana, koska 

se on sisällöltään hyvin suppea. Se keskittyy vain yhden henkilön elämään eikä käsittele 

sitäkään kovin syvällisesti. Tämä on pelin suurin ongelma, joka pystyttäisiin 

ratkaisemaan vain lisäämällä sisällön määrää, mutta enää se ei ole mahdollista.  

6.4. Yhteenveto arvioinnista 

Tässä luvussa arvioitiin kolmea historiallista peliä, jotka eroavat toisistaan niin 

lajityypiltään kuin sisällöltään. Civilization 4 on peleistä ainoa, joka on ensisijaisesti 
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tarkoitettu kaupallisille markkinoille. Tämän vuoksi siinä on panostettu erityisen paljon 

pelin kiehtovuuteen historiallisuuden kustannuksella. The Oregon Trail on tyypillinen 

edutainment-pelien edustaja, joten sen tavoitteena on ollut saada viihteelliset ja 

opettavaiset elementit tasapainoon. Jossain määrin tässä on onnistuttu, mutta toisaalta 

peli myös kärsii fokuksen puutteesta. Viimeisimpänä arvioitavana oli opetuspeli 

Snellman, jossa pääpaino on opettavaisessa sisällössä, vaikka mukana on hieman 

viihteellistäkin materiaalia. Yhteenveto arvioinnista on nähtävillä taulukosta 11, johon 

on listattu pelien hyviä sekä huonoja ominaisuuksia käyttäen apuna 

arviointikategorioiden eri kriteereitä. 

Historiallisuuden suhteen tarkimpia ovat Snellman ja Oregon Trail, sillä molemmat 

perustuvat oikeaan historialliseen hetkeen ja niissä myös käsitellään oikeita historian 

tapahtumia. Lisäksi Snellmanissa päästään vielä ohjaamaan todellista historian 

henkilöä, minkä vuoksi historiallisuudessa se kohoaa hienoisesti Oregon Trailin 

yläpuolelle. Civilization 4 pärjää heikoiten tässä kategoriassa, koska se noudattaa 

vaihtoehtoista historiaa.   

Snellmanissa on joukon peleistä vähiten historiatietoon liittyviä virheitä, joten siinä 

kaikki esitetty tieto on pääasiassa oikeellista. Se on lisäksi peleistä ainoa, jonka lähteet 

ovat selvästi esillä, joten kuka vain pystyy tarkastamaan niiden luotettavuuden.  

Oppimisen tilannesidonnaisuuden vaatimukset täyttyivät kaikissa peleissä vain 

osittain. Jokainen peli sijoittui historialliseen maailmaan, mutta niiden sisältämä 

historiatieto ei aina täysin vastannut pelin esittämää ajanjaksoa. Myöskään 

autenttisuudessa arvioitavat pelit eivät menestyneet, koska niillä ei ole paljon tekemistä 

reaalimaailman kanssa.  

Civilization 4:ssä pelaajalle annetaan selvästi enemmän ohjausta kuin muissa 

arvioiduissa peleissä, mikä johtuu luultavasti siitä, että se vaatii enemmän osaamista. 

Ohjauksen taso on myös laadullisesti korkea ja siitä on oikeasti apua monissa 

tilanteissa, joten se on arvokas lisä peliin ja tekee siitä helpommin opittavan.     

Kaikissa kolmessa pelissä käytetään pääasiassa teksti-ikkunoita historiatiedon 

välittämiseen. Tämän osalta ne eivät siis eroa toisistaan ollenkaan. Peleistä Snellman on 

kuitenkin ainoa, jossa ikkunoiden sisältämää historiatietoa pystytään selvästi 

hyödyntämään tehtävissä. Siksi sitä pelatessa teksti-ikkunoihin kiinnitetään paljon 

enemmän huomiota ja niissä oleva tieto jää paremmin mieleen. Juuri tästä syystä 

Snellmanissa on onnistuttu parhaiten välittämään tietoa pelaajalle.   

Hieman yllättäen Civilization 4 edellyttää korkeampaa historiallisen ymmärryksen 

tasoa kuin toiset pelit. Tämä kuitenkin johtuu siitä, että kyseinen peli perustuu 

vaihtoehtoiseen historiaan, joka vaatii enemmän ymmärrystä kuin oikea historia. Lisäksi 

pelin laajuuden vuoksi kaikkea sen sisältämää tietoa ei pystytä omaksumaan aivan 

hetkessä. Snellmanissa ja Oregon Trailissa historiallinen ymmärrys ei ole yhtä tärkeässä 

asemassa, koska ne sisältävät pääasiassa valmiiksi prosessoitua tietoa. 
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Haastavuuden kategoriassa Civilization 4 on parempi kuin muut. Se on peleistä 

ainoa, jossa pystytään valitsemaan vaikeustaso useasta vaihtoehdosta, minkä vuoksi se 

sopii hyvin eritasoisille pelaajille. Toisissa peleissä ei ole yhtä paljon valinnanvapautta 

haastavuuden suhteen, joten siksi niiden mahdollinen kohderyhmä on huomattavasti 

suppeampi.   

Pelimaailman mielenkiintoisuudessa sekä Snellman että Civilization 4 ovat 

vahvoilla. Snellmanin etuna on se, että se sijoittuu kokonaan Suomeen, joka on peleissä 

harvoin esillä. Tämä tekee siitä ainutlaatuisen kokemuksen. Civilization 4:n maailman 

paras puoli on sen muokattavuus, joten siitä  on mahdollista tehdä joka kerralla aivan 

erinäköinen, mikä lisää sen yllätyksellisyyttä.  

Civilization 4 on arvioitavista peleistä kiehtovin useasta syystä. Se on ensinnäkin 

pituudeltaan suurin, joten siinä riittää tekemistä viikoiksi tai jopa kuukausiksi. Peliä ei 

aloittamisen jälkeen haluta jättää kesken, joten se pelataan loppuun asti ainakin 

kertaalleen. Toiseksi Civilization 4:ssä on monia erilaisia tavoitteita, joten eri pelikerrat 

eivät tunnu samanlaisilta. Yhden tavoitteen peleissä on aina ongelmana se, että pelaajan 

into loppuu siinä vaiheessa, kun hän on saavuttanut ainoan tavoitteensa.  
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 Civilization 4 The Oregon Trail Snellman 
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Taulukko 11: Arvioinnin yhteenveto. 

Jotta olisi mahdollista nähdä helposti ja nopeasti pelien vahvuudet ja heikkoudet, ne 

on jaettu jokaisessa kategoriassa järjestykseen käyttäen eräänlaista liukuasteikkoa (kuva 

7). Malli tälle asteikolle on peräisin Reevesiltä [1998], joka käyttää omassa 

tutkimuksessaan samankaltaista asteikkoa kahden opetusohjelman keskinäiseen 

arvioimiseen ja vertaamiseen. Hänen asteikostaan ei kuitenkaan selviä, kumpi 

ohjelmista on varsinaisesti parempi, koska tutkimuksessa käytetyistä pedagogisista 

ulottuvuuksista voidaan olla montaa mieltä. Esimerkkinä tästä on 

päämääräsuuntautuneisuuden ulottuvuus, jonka mukaan ohjelman päämäärät voivat olla 
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joko tiukasti määriteltyjä tai määrittelemättömiä. Kumpikaan vaihtoehto ei ole 

välttämättä toista parempi, sillä jotkut voivat suosia vapaamuotoisia ohjelmia, kun taas 

toiset haluavat aina tarkan päämäärän.      

Tässä tutkielmassa käytetty liukuasteikko eroaa Reevesin [1998] asteikosta siten, 

että siinä pelit ovat paljon selkeämmässä paremmuusjärjestyksessä. Asteikon 

vasempaan laitaan sijoittuvat aina ne pelit, jotka ovat täyttäneet huonoiten kategorian 

kriteerit, kun taas oikeassa laidassa ovat parhaiten suoriutuneet pelit. Ainoa poikkeus on 

haastavuuden kategoria, jossa olisi hyvä sijoittua asteikon keskelle, koska sitten 

haastavuutta on riittävästi mutta ei liikaa.  
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Pelin historiallisuus                            

    Ei noudata historiaa                                     Noudattaa historiaa 

Historiatiedon oikeellisuus 

  Paljon historiatietoon liittyviä virheitä                     Historiatieto on oikeellista ja luotettavaa 

                                  Oppimisen tilannesidonnaisuus                                    

  Opittava sisältö ja peli eivät liity toisiinsa                                             Opittava sisältö on sidottu pelin maailmaan                                     

 Oppimisen autenttisuus 

  Heikko yhteys reaalimaailmaan                                                                   Vahva yhteys reaalimaailmaan                 

 Ohjauksen saatavuus              

   Vähän ohjausta                                        Paljon ohjausta 

   Historiatiedon tarpeellisuus              

  Tieto ei vaikuta pelisuoritukseen                             Tieto vaikuttaa pelisuoritukseen  

   Historiatiedon välittyminen 

  Historiatieto jää huomaamatta                           Historiatieto on hyvin esillä         

     Historiallinen ymmärrys 

   Matala ymmärryksen taso                     Korkea ymmärryksen taso 

Haastavuus 

   Vähän haastetta            Paljon haastetta  

Pelimaailman mielenkiintoisuus                           

   Pelimaailma ei ole mielenkiintoinen               Mielenkiintoinen pelimaailma 

Kiehtovuus 

    Ei pysy kiinnostavana                           Pysyy kiinnostavana pitkään 

           Civilization 4               Oregon Trail                 Snellman 

Kuva 7: Pelien järjestys eri kategorioissa. 
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6.5. Peleistä opittavat asiat ja opettavaisuuden parantaminen 

Tässä kohdassa pohditaan, minkälaisia asioita arvioitavista peleistä on mahdollista 

oppia. Nämä mietteet perustuvat arvioijan omiin kokemuksiin peleistä, joten ne eivät 

välttämättä päde muihin pelaajiin. Niistä saadaan kuitenkin lisää tietoa siitä, mitä 

kaikkea peleistä voidaan oppia. Lisäksi annetaan muutamia korjausehdotuksia, joiden 

tarkoituksena on parantaa opettavaisuutta.      

Civilization 4. Peli keskittyy laajasti maailmanhistoriaan, joten siitä opittavat asiat 

liittyvät pääasiassa eri maiden historian vaiheisiin ja tieteiden sekä sodankäynnin 

kehitykseen. Varsinkin kehityksen kulun seuraaminen voi olla todella opettavaista, 

koska se auttaa ymmärtämään, kuinka paljon kansakunnat ovat oikein kehittyneet 

viimeisten tuhansien vuosien aikana. Samalla on mahdollista oppia, miten yhteiskunta 

on rakentunut näinä eri aikoina ja millaisia vaikutuksia on ollut sananvapaudella, tasa-

arvoisuudella ja muilla yhteiskuntaan vaikuttaneilla muutoksilla.  

 Opettavaisuuden parantamisen kannalta olisi tärkeintä korjata kaikki historialliset 

virheet, koska ne haittaavat eniten historian oppimista. Niistä on suurta harmia etenkin 

sellaisille pelaajille, jotka eivät osaa erottaa väärää tietoa oikeasta ja pitävät kaikkea 

pelistä oppimaansa tietoa totena. Olisi myös hyvä, jos kaikki maat ja niiden hallitsijat 

käyttäytyisivät todenmukaisemmin, jolloin peliä voitaisiin käyttää helpommin oikeiden 

tapahtumien toisintamiseen. Tämä kuitenkin vaatisi sitä, että pelissä olisi vielä 

enemmän tärkeisiin historian hetkiin perustuvia skenaarioita.          

Oregon Trail. Uudisasukkaiden matka Amerikan poikki on Oregon Trailin 

keskeinen teema, joten sen opetuksellinen sisältö keskittyy tähän aiheeseen. Opittavista 

asioista varmasti tärkeimpiä ovat maamerkkeihin ja linnoituksiin liittyvät taustatiedot, 

koska ne olivat uudisasukkaille hyvin tärkeitä paikkoja. Osa niistä on myös yhä 

olemassa tänäkin päivänä, joten samalla opitaan tuntemaan muutamia Yhdysvaltojen 

nähtävyyksiä.  

Oregon Trailin ongelmana on se, että opitusta historiatiedosta ei ole yhtään apua 

pelissä, mikä vähentää oppimismotivaatiota. Tämän ongelman korjaamiseksi 

pelinkehittäjien pitäisi tehdä historiatiedosta sellaista, että se olisi pelissä etenemisen 

kannalta lähes välttämätöntä. He voisivat esimerkiksi lisätä peliin kertomuksia siitä, 

mitä reittejä oikeat uudisasukkaat kulkivat ja miten he olivat varustautuneet matkaa 

varten. Näistä tarinoista pelaajat saisivat käyttökelpoisia vinkkejä, jotka auttaisivat heitä 

saavuttamaan pelissä korkeimman pistetuloksen. Tämä olisi hyvä kannustin sille, että 

kertomukset myös luettaisiin loppuun asti.  

Snellman. 1800-luvun Suomeen sijoittuva Snellman on aihepiiriltään varsin 

suppea, koska se keskittyy vain J.V. Snellmanin elämään. Tämän vuoksi siitä kuitenkin 

opitaan helposti perustiedot Snellmanin elämänvaiheista, joiden tunteminen on tärkeää 

jokaiselle Suomen historiasta kiinnostuneelle. Pelistä voidaan myös oppia kiinnostavia 
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asioita muista 1800-luvun tunnetuista suomalaisista, kuten Runebergistä, lukemalla 

tehtävistä saatavaa historiatietoa.  

Snellmanista saataisiin vielä opettavaisempi, jos sen tehtäviin kiinnitettäisiin 

enemmän huomiota. Nykyisellään siinä on aivan liian vähän erilaisia tehtävätyyppejä, 

minkä vuoksi samanlaisia tehtäviä joutuu toistamaan jatkuvasti. Tehtävistä pitäisi myös 

tehdä vaativampia, jotta niissä jouduttaisiin oikeasti ajattelemaan eikä vain valitsemaan 

oikeita vastauksia muutamasta vaihtoehdosta.  
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7. Johtopäätelmät ja kehikon jatkokehitys  

Luvussa 5.2 esiteltiin historiallisille peleille tarkoitettu arviointikehikko (taulukko 7), 

jota käytettiin luvussa 6 kolmen historiallisen pelin arvioimiseen. Arvioinnissa 

haastavinta oli oikeiden pelien löytäminen, sillä sopivia historiallisia pelejä ei ollut 

monta.  Tutkielman pelivalinnat olivat kuitenkin pääasiassa onnistuneita, vaikka kaikki 

valintakriteerit eivät täyttyneetkään. Tärkeintä oli se, että jokainen peli oli lajityypiltään 

erilainen, jolloin arvioinnin ei tarvinnut keskittyä pelkästään samantyyppisiin peleihin. 

Oli myös tärkeää, että kaupallisten pelien lisäksi arvioitaisiin myös opetus- ja 

edutainment-pelejä, koska niissä opettavainen sisältö on yleensä paremmin esillä.  

Melkein kaikki käytetyn arviointikehikon kategorioista ja kriteereistä soveltuivat 

hyvin valittuihin peleihin, koska ne oli laadittu mahdollisimman yleisiksi. Tämän 

vuoksi ongelmia ei aiheuttanut edes se, että kaikki valitut pelit kuuluivat eri lajityyppiin. 

Ainoastaan sillä oli väliä, että kaikki pelit sijoittuivat historiaan, koska muuten 

historiaan liittyvät kategoriat olisivat olleet hyödyttömiä.    

Arvioinnista ilmeni monia yllättäviä seikkoja, joita ei välttämättä osattu edes 

ajatella. Oli kiinnostavaa huomata, että kaikissa peleissä oli historiallisia virheitä. Niitä 

oli jopa opetuspeli Snellmanissa, joten edes opetuspelien sisältöön ei voida välttämättä 

aina luottaa. Virheistä huolimatta pelit sisälsivät huomattavan määrän historiallista 

tietoa, jonka omaksumisesta on hyötyä pelin ulkopuolella. Oli kuitenkin pettymys, että 

pelien sisällä historiatieto ei ollut läheskään yhtä tarpeellista. Ainoastaan Snellmanissa 

historiatiedolla oli suuri vaikutus pelissä menestymiseen.  

Haastavuudessa, kiehtovuudessa ja pelimaailman mielenkiintoisuudessa joukon 

ainoa kaupallinen peli, Civilization 4, oli vahvimmillaan. Tämä ei ollut suuri yllätys, 

koska kyseiset ominaisuudet ovat kaupallisille peleille erittäin tärkeitä ja siksi niihin 

kiinnitetään paljon huomiota. Nämä ominaisuudet ovat kuitenkin myös olennainen osa 

opettavaisia pelejä, joten oli yllättävää, että Snellmanissa ja Oregon Trailissa ne olivat 

jääneet paljon heikommalle tasolle. Etenkin haasteellisuudessa ja kiehtovuudessa 

molemmilla olisi ollut paljon parannettavaa, sillä pelit olivat liian helppoja ja menettivät 

nopeasti kiinnostavuutensa.  

Arviointikehikossa on vielä paljon parannettavaa, sillä arvioinnin aikana monet sen 

puutteista tulivat ilmi. Yksi mahdollinen ongelmakohta on se, että kategorioita on liian 

vähän ja niistä osa on tarpeettoman suppeita. Tällä hetkellä kehikko vastaa 

laajuudeltaan Sweetserin ja Wyethin [2005] sekä Herringtonin ja Oliverin [2000] 

kehikkoja, mutta sitä olisi vielä tarpeellista laajentaa lisää. Uudet kategoriat voisivat 

liittyä esimerkiksi pelillisiin ominaisuuksiin, jolloin ne täydentäisivät hyvin jo olemassa 

olevia haastavuuden, pelimaailman mielenkiintoisuuden ja kiehtovuuden kategorioita. 

Ominaisuuksien pitää kuitenkin olla tarpeeksi yleisiä, jotta ne varmasti sopivat 

kaikenlaisiin peleihin. Sellaisia eivät ole esimerkiksi tarina tai sosiaalinen 

vuorovaikutus, koska joistain peleistä ne puuttuvat kokonaan.  
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On myös syytä laatia vielä uusia oppimiseen keskittyviä kategorioita, koska niiden 

avulla pelin opettavaisuudesta saadaan parempi kuva. Tällaisia kategorioita on tällä 

hetkellä kehikossa vain muutama, joista historiallisiin peleihin soveltuvat parhaiten 

historiallinen ymmärrys ja historiatiedon tarpeellisuus ja välittyminen. Molemmilla 

kategorioilla on arviointikehikossa merkittävä rooli, koska niiden avulla voidaan kuvata 

sitä, miten pelaaja käsittelee pelistä saatavaa historiatietoa ja kuinka iso merkitys 

tiedolla on pelissä. Oppimisen autenttisuus on myös tärkeä kategoria, mutta sen 

ongelmana on sen sopimattomuus useisiin peleihin. Kaikissa arvioiduissa peleissä 

autenttisuutta oli varsin vähän, joten tämän suhteen ne eivät juuri eronneet toisistaan. 

Jatkossa olisi hyvä arvioida myös sellaisia pelejä, jotka sisältäisivät enemmän 

autenttisia piirteitä. Ohjauksen saatavuus on oppimisen autenttisuuden tapaan yleisempi 

kategoria, jota Herrington ja Oliver [2000] eivät suunnitelleet historiallisille peleille, 

mutta tästä huolimatta se soveltuu niihin hyvin.    

Kehikon sopivuus kaikille historiallisten pelien lajityypeille ei ole vielä varmaa, 

koska arvioitujen pelien joukossa ei ollut kaikkien lajityyppien edustajia. Puuttuvista 

lajityypeistä suosituimpia ovat luultavasti toiminta- ja roolipelit, joten niitä olisi 

tarpeellista käsitellä. Myös historialliset moninpelit olisivat mahdollisesti hyvä 

arvioinnin kohde, koska ne keskittyvät sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Lisäksi ne 

olisivat oiva tapa käydä läpi historian tapahtumia siten, että jokaista historiallista 

henkilöä ohjaisi oikea pelaaja samaan tapaan kuin Squiren ja Jenkinsin [2003] 

mainitsemassa Revolution-pelissä.  

Tutkielmassa toteutettu arviointi tapahtui vain yhden arvioijan näkökulmasta, joten 

kehikon jatkokehityksen kannalta olisi tärkeää ottaa mukaan myös muita arvioijia ja 

uusia näkökulmia. Tämä mahdollistaisi luotettavampien tulosten saamisen sellaisissa 

kategorioissa, jotka perustuvat osittain subjektiivisuuteen. Yksi tällainen kategoria on 

haastavuus, jonka aloittelijat kokevat aivan toisin kuin kokeneemmat pelaajat. 

Arvioijien määrän lisääminen vaatii kuitenkin sitä, että kaikilla arvioijilla on riittävät 

perustiedot niistä peleistä, jotta he pystyvät tarkastelemaan niitä riittävän laajasti. Olisi 

tietenkin mahdollista myös käsitellä pelejä aloittelevan pelaajan näkökulmasta, jolloin 

arviointiin ei vaadittaisi aikaisempaa kokemusta pelistä. Tämä saattaisi olla hyvä 

ratkaisu monimutkaisten ja laajojen pelien kohdalla, koska niiden opettelemiseen kuluu 

kymmeniä tunteja.   
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8. Lopuksi 

Tämän tutkielman aiheena olivat historialliset pelit ja niiden opettavaisuus. Aihetta 

tarkasteltiin ensin teorian kautta, jonka jälkeen laadittiin historiallisille peleille 

tarkoitettu arviointikehikko käyttäen sen pohjana muiden tutkijoiden tekemiä havaintoja 

pelien hyvistä ja opettavaisista ominaisuuksista. Lopuksi kehikon avulla arvioitiin 

kolmea erilaista historiallista peliä ja tehtiin päätelmiä niiden vahvuuksista ja 

heikkouksista.  

Alun teorialuvut osoittautuivat hyvin tärkeiksi koko tutkielman kannalta, koska 

koko arviointikehikko rakentui niiden varaan ja niissä käytiin läpi monia olennaisia 

käsitteitä, joita tarvittiin myöhempänä. Muiden tutkijoiden tekemistä havainnoista ja 

tuloksista oli myös paljon apua, koska ne antoivat uusia näkökulmia aiheeseen ja 

mahdollistivat vertailujen tekemisen. Oli jopa pienoinen yllätys, että peleihin liittyvää 

tutkimusaineistoa oli niin paljon.  

Arviointikehikkoa laadittaessa keskeisintä oli huomioida historiallisten pelien 

erityispiirteet, jotta kehikko saataisiin soveltumaan niille ongelmitta. Tässä auttoivat 

suuresti luvut 2 ja 3, jotka sisälsivät paljon olennaista tietoa. Kehikon piti kuitenkin 

sisältää myös joitain yleisempiä oppimiseen ja pelien hyviin ominaisuuksiin liittyviä 

kategorioita, joten tämän vuoksi oli tärkeää käsitellä niitä luvussa 4.  

Pelien arvioimista helpotti eniten muiden tutkijoiden laatimat kehikot ja niihin 

perustuvat arvioinnit, koska niitä pystyttiin käyttämään mallina omalle työlle. 

Pelkästään niihin ei voitu kuitenkaan turvautua, koska niissä käsiteltiin aivan eri pelejä 

kuin tässä tutkielmassa. Arvioinnissa olikin tärkeintä ensin tutustua mahdollisimman 

hyvin jokaiseen peliin, minkä jälkeen vasta pystyttiin analysoimaan pelejä tarkemmin 

hyödyntäen kehikon arviointikategorioita ja -kriteerejä.     

Tutkielman alussa asetetut tavoitteet täyttyivät tyydyttävästi. Ensimmäisenä 

tavoitteena oli paneutua tarkemmin historiallisiin peleihin ja selvittää, millaisia ne ovat 

ja voidaanko niistä oppia mitään. Historiallisten pelien taustoja käsiteltiin laajasti 

luvussa 3, jossa tehtiin monia huomioita niiden sisällöstä ja opettavaisuudesta. 

Tärkeintä on ymmärtää, että historialliset pelit eivät muodosta omaa lajityyppiään, joten 

niillä ei ole muita yhdistäviä tekijöitä kuin se, että ne kaikki pohjautuvat historiallisiin 

tapahtumiin. Samassa luvussa käsiteltiin myös pelien opettavaisuutta, jolloin kävi ilmi, 

että historiallisissa peleissä voi olla paljon opettavaista sisältöä. Joitain esimerkkejä 

tästä opettavaisesta sisällöstä annettiin luvussa 6.5, jossa pohdittiin, minkälaisia asioita 

arvioiduista peleistä pystytään oppimaan. Yllättäen jokaisessa pelissä oli jotain 

oppimisen arvoista, joten niiden pelaaminen ei ole ainakaan ajanhaaskausta.  

Tutkielman toinen tavoite liittyi siihen, millainen historiallisille peleille suunnatun 

arviointikehikon pitäisi olla. Tätä aihetta käsiteltiin oikeastaan kaikissa alun luvuissa, 

koska se oli yksi tutkielman olennaisimmista kysymyksistä. Tämän pohdinnan 
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seurauksena sai alkunsa luvussa 5 esitelty arviointikehikko, jota käytettiin myöhemmin 

luvussa 6 pelien historiallisuuden ja opettavaisuuden arvioimiseen.  

Kehikkoa laadittaessa tärkeintä oli ottaa huomioon sen käyttötarkoitus eli 

historiallisten pelien arvioiminen. Tämän vuoksi sen ensimmäiset kategoriat liittyivät 

juuri historiallisuuteen ja historiatiedon oikeellisuuteen. Niiden perusteella monesti 

selvisi, voidaanko pelin sisältämään tietoon edes luottaa ja noudatetaanko siinä 

historiaa. Seuraavissa kategorioissa keskityttiin enemmän oppimiseen, joten niissä 

käytiin läpi, miten pelistä saadaan tietoa ja kuinka vaikeaa sen ymmärtäminen on. 

Näissäkin kategorioissa otettiin huomioon kohteena olevat historialliset pelit, joten siksi 

niissä kyse oli nimenomaan historiallisesta tiedosta ja sen ymmärtämisestä. Viimeiset 

kategoriat liittyivät muutamiin hyvien ja opettavaisten pelien ominaisuuksiin, joita 

myös historiallisilla peleillä olisi syytä olla. Kaiken kaikkiaan tutkielmassa laadittu 

kehikko soveltui hyvin historiallisten pelien arvioimiseen, vaikka sitä on vielä syytä 

kehittää ja parannella jatkossa.  

Viimeisimpänä tavoitteena oli tarkastella sitä, miten historialliset kaupalliset pelit 

erosivat historiallisista opetus- ja edutainment-peleistä. Aihetta pohjustettiin aluksi 

luvussa 3, jossa käytiin läpi näiden kolmen eri peliryhmän historiaa ja määritelmiä. 

Tärkein luvussa tehty havainto oli se, että kaupallisten pelien kehittäjien päämääränä on 

tehdä pelistä mahdollisimman hyvä eikä mahdollisimman opettavainen. Opetuspelien 

kehittäjillä on taas aivan päinvastainen päämäärä. Aiheen käsittely jatkui vielä luvussa 

6, jossa arvioitiin näihin eri ryhmiin kuuluvia pelejä. Lopulliset päätelmät esitettiin 

luvussa 6.4, joka keskittyi arvioitujen pelien eroihin ja yhtäläisyyksiin.  

Arvioinnin perusteella selvisi, että tutkimuksen ainoalla kaupallisella pelillä, 

Civilization 4:llä, oli eniten luvussa 4 käsiteltyjä hyvien ja opettavaisten pelien 

ominaisuuksia. Se vaati myös yllättäen eniten historiallista ymmärrystä. Opetuspeli 

Snellman oli vahvimmillaan historiallisuutta ja oppimista käsittelevissä kategorioissa, 

kun taas edutainment-peli Oregon Trail oli jokaisessa kategoriassa keskitasoa.  

Arvioinnin tulokset paljastivat, että valituissa peleissä on suuria eroja. Erot 

saattoivat johtua siitä, että yksi peli kuului kaupallisten pelien ryhmään, toinen 

opetuspeleihin ja kolmas edusti edutainmentia. Tämä ainakin tukisi sitä päätelmää, että 

eri peliryhmien pelit on tehty eri tarkoitukseen. Pelkästään näiden tulosten pohjalta ei 

voida kuitenkaan vielä todeta varmaksi sitä, että kaikki opetuspelit olisivat 

historiallisesti tarkempia kuin kaupalliset pelit ja että kaikilla kaupallisilla peleillä olisi 

enemmän hyvien pelien ominaisuuksia kuin opetuspeleillä. Siihen vaadittaisiin vielä 

paljon lisää tutkimusta ja useampien pelien käsittelemistä.  

Tässä tutkielmassa käsiteltiin historiallisia pelejä, laadittiin niille arviointikehikko ja 

käytettiin sitä kolmen historiallisen pelin arvioimiseen. Aiheesta jäi vielä kuitenkin 

paljon käsittelemättä, joten mahdollisia jatkotutkimuskohteita on useita. Yksi niistä 

voisi olla se, että tutkittaisiin vielä enemmän sitä, miten historialliset kaupalliset pelit 
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eroavat historiallisista opetus- ja edutainment-peleistä. Olisi myös tärkeää tarkastella 

niitä historiallisten pelien lajityyppejä, jotka eivät tässä tutkielmassa olleet tarpeeksi 

hyvin esillä. Näitä olisivat esimerkiksi moninpelattavat roolipelit ja toimintapelit.   
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