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Ohjelmoinnin opettamista ja oppimista pidetään usein vaikeana. Etenkin ohjelmoinnin opiskelua aloittavien koetaan menettävän herkästi motivaationsa ja kiinnostuksensa ai-heeseen. Perinteisemmän opetusympäristön ei myöskään koeta tukevan ohjelmoinnin opiskelua tarpeeksi tehokkaasti. Ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan uudenlaisia opetus-tapoja. 
Pelillistäminen on peleistä tuttujen ominaisuuksien ja mekaniikkojen tuomista ympäris-töihin, jotka eivät ole perusluonteeltaan pelimäisiä. Pelillistämisen tavoitteena on innos-taa, motivoida ja sitouttaa käyttäjää ympäristöön. Pelillistäminen voisi siis tavoitteidensa perusteella toimia apuna ohjelmoinnin opetuksessa koettuihin haasteisiin. 
Tässä tutkimuksessa käsitellään pelillistämiseen liittyvää teoriaa ja sen taustoja sekä käy-dään läpi pelillistämisen toteutuksessa huomioitavia asioita ja annetaan esimerkkejä mah-dollisista toteutuskeinoista. Lisäksi lopussa muodostetaan käsitys pelillistämisen vaiku-tuksista opiskelijan oppimiseen ja asenteeseen sen käytännön toteutuksia käsittelevien tutkimusartikkeleiden avulla. 
Tutkimuksen perusteella pelillistämisen mahdollisuudet opetuskäytössä ovat hyvin posi-tiiviset. Vaikutus oppimisen tasoon oli vaihtelevaa mutta pelillistämisellä koettiin lähes poikkeuksetta positiivinen vaikutus opiskelijoiden asenteissa opetusta ja opetettavaa ai-hetta eli ohjelmointia kohtaan. Saatujen tulosten perusteella ohjelmoinnin opetuksen pe-lillistämisellä on kokonaiskuvan kannalta hyödyllisiä vaikutuksia. Näiden hyötyjen saa-vuttaminen vaatii kuitenkin paljon suunnittelua ja työtä, sillä heikosti toteutettu pelillis-täminen ei tuota samoja positiivisia tuloksia. 
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KESKEISET KÄSITTEET JA LYHENTEET 
Aktiivinen Tämä on oppimista, jossa kannustetaan oppijaa olemaan aktiivisesti oppiminen mukana opiskeltavassa asiassa erinäisten aktiviteettien kuten pelien ja keskustelun kautta sen sijaan, että opiskelijat vastaanottavat tietoa passiivisesti esimerkiksi vain kuuntelun kautta (Bonwell & Eison 1991, s. 18–19; Stevenson & Lindberg 2015a).  MOOC Massiivinen avoin verkkokurssi (massive open online course)  Oppiminen  Oppiminen on muutosta oppijassa, uuden tiedon, taidon tai käyttäy-tymistavan omaksumista (Gross 2010; Kielitoimiston sanakirja 2018). Oppiminen voi olla myös muutosta nykyisissä ominaisuuk-sissa (Gross 2010). Oppiminen tapahtuu kokemusten, opiskelun ja opetetuksi tulemisen kautta (Stevenson & Lindberg 2015c).  Oppimisalusta  Virtuaalinen oppimisympäristö (virtual learning environment, VLE) on verkkopohjainen ratkaisu opiskelun tukemiseen. Esimerkiksi useissa kouluissa käytettävä Moodle.  Vs. Vastaan (lat. versus)  
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Ohjelmoinnin oppimista ja opettamista pidetään usein vaikeana. Monet koulut kohtaavat 
ongelmia opiskelijoiden sitoutuneisuuden ja motivaation suhteen (Lee & Hammer 2011).  
Etenkin aloittelevat ohjelmoinnin opiskelijat menettävät helposti kiinnostuksensa ja mo-
tivaationsa aiheeseen, johtaen lopulta ohjelmoinnin lopettamiseen. Tämä aiheuttaa ongel-
mia esimerkiksi yliopistojen ohjelmointikursseilla, joissa etenkin ohjelmoinnin aloitus-
kursseilla kärsitään korkeista keskeytysmääristä. (Mladenovic et al. 2016) Syynä ohjel-
moinnin opettamisen ja oppimisen vaikeuteen nähdään usein se, että tietokoneohjelmat 
ja algoritmit ovat monimutkaisia ja abstrakteja kokonaisuuksia. Näihin liittyy myös pal-
jon käsitteitä ja prosesseja, joita on vaikea hahmottaa ja opettaa. (Olsson et al. 2015) Oh-
jelmointia kohtaan on nykyään yleisesti havaittavissa huomattavasti vähemmän innok-
kuutta kuin 1970- ja 1980-luvuilla (Mladenovic et al. 2016). Tämä on huolestuttavaa, sillä 
ohjelmointiosaamista ja hyviä ohjelmoijia tarvitaan jatkuvasta yhä enemmän. 
Aktiivinen oppiminen on erityisen keskeisessä roolissa ohjelmoinnin oppimisessa ja 
Kaila et al. (2018) mukaan myös useat tutkijat ovat todenneet, että ainoa tehokas tapa 
oppia ohjelmointia on ohjelmoida aktiivisesti. Perinteinen passiivinen opetusympäristö, 
joka koostuu luokan edessä puhuvasta opettajasta ja yleisön puolella kuuntelevista opis-
kelijoista ei myöskään tue ohjelmoinnin oppimista erityisen hyvin (Azmi et al. 2016). 
Tällaisessa tilanteessa opiskelija voi saada liikaa uutta tietoa kerralla , eikä ehdi sisäistä-
mään sitä kunnolla tai kokeilemaan käsiteltyjä asioita käytännössä ohjelmointiympäris-
tössä. 
Nykyiset opiskelijat ovat kasvaneet tietokoneiden, älypuhelinten, tablettien ja muun vas-
taavan teknologian ympäröiminä, millä on myös vaikutuksensa opetukselle asetettaviin 
tarpeisiin. Tällaisten henkilöiden nähdään suosivan oppimista huvin ja pelien kautta pe-
rinteisempien vakavampien oppimiskeinojen sijaan. Ohjelmoinnin opetus ei ole kuiten-
kaan tästä huolimatta juurikaan muuttunut. (Mladenovic et al. 2016) Myös omaan koke-
mukseeni perustuen ohjelmoinnin opiskeleminen ja opettaminen pohjautuvat vielä laa-
jalti perinteisiin opetuskeinoihin. Opettaminen perustuu pitkiin oppituntien kuunteluses-
sioihin, joita täydennetään myöhemmin erillisillä harjoituksilla ja oppimateriaalin itse-
opiskelulla. Tällainen opetustyyli ei mahdollista kaikille tehokasta oppimista ja lisäksi 
omasta kehityksestä ja oppimisen tasosta ei ole aina helppoa muodostaa kunnollista ku-
vaa. Tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään usein vain oppimateriaalin 
muuttamisessa fyysisestä sähköiseen muotoon, ei niinkään opettamisen tai oppimistapo-
jen muuttamisessa. 
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Viime vuosikymmeninä erityisesti pelaaminen ja videopeliteollisuus ovat olleet suuressa 
nousujohteisessa suosiossa. Samalla myös pelien ja etenkin pelimekaniikkojen hyödyn-
täminen opetuskäytössä on saanut suurta huomiota. Pelillistämisen (gamification) ja pe-
lien hyödyntäminen ohjelmoinnin opetuksessa voi mahdollistaa perinteistä opetusympä-
ristöä aktiivisemman oppimisympäristön. Pelillistämisen hyödyntämisen ohjelmoinnin 
opettamisessa uskotaan stimuloivan opiskelijoiden mieliä ja sillä nähdään olevan mah-
dollisuus aktivoida luomiskykyä, auttaa luovassa ajattelussa ja samaan aikaan tuoda iloa 
ja hauskuutta opiskeluun (Azmi et al. 2016). 
Tietotekniikka mahdollistaisi siis opetusmateriaalin sähköistämisen lisäksi uusia opetus-
keinoja opiskelun ja oppimisen osa-alueella. Aihepiirinä pelillistäminen on tällä hetkellä 
erittäin ajankohtainen ja samalla mielenkiintoinen ilmiö. Pelillistäminen mahdollistaa 
vaihtoehtoisen, aktiivista oppimista tukevan ja interaktiivisemman opetustavan perintei-
selle mallille. Tämän ansiosta pelillistäminen voi auttaa parempien oppimistulosten saa-
vuttamisessa ja kannustaa opiskelemaan sekä kehittämään itseään enemmän ja laajemmin 
myös vapaa-ajalla. 
Valitsin tämän aiheekseni sen ajankohtaisuuden ja oman aiheeseen liittyvän mielenkiin-
toni vuoksi. Uskon, että pelillistäminen voi oikein toteutettuna tuoda opetuskäytössä po-
sitiivisia tuloksia ja se voisi toimia monille hyvänä apukeinona opiskelussa ja itsensä ke-
hittämisessä. Tutkimustyössä onkin tarkoituksena perehtyä siihen, miten pelillistämistä 
on jo hyödynnetty tai miten sitä voidaan hyödyntää ohjelmointiin liittyvässä opetuskäy-
tössä ja millaisia käytännön tuloksia se on tuonut ohjelmoinnin opetukseen sovellettaessa. 
Halusin myös yhdistää kandidaatintyössä itse opiskelemani pääaineen ja sivuaineen. Op-
pimisen näkökulma ja pelillistäminen aiheena tulevat kandidaatintutkinnon pääaineesta 
ja ohjelmoinnin näkökulma ohjelmistotekniikan sivuaineesta.  
1.2 Tutkimusongelma ja rajaus 
Tässä kandidaatintyössä tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten pelillistämistä voi-
daan hyödyntää ohjelmoinnin opetuksessa ja millaisia vaikutuksia pelillistämisellä on ha-
vaittu olevan oppimisen laatuun ja opiskelijoiden opiskelumotivaatioon. Lisäksi lukijalle 
muodostetaan yleiskuva siitä, mitä pelillistäminen on. Pääkysymykseksi tähän tutkimuk-
seen on näiden tavoitteiden seurauksena valikoitunut 

• mitä pelillistäminen voi tuoda ohjelmoinnin opetukseen? 
Alemman tason kysymyksinä ja apukysymyksinä tutkimuksessa käsitellään seuraavia: 

• Mitä hyötyjä tai haittoja pelillistäminen voi tuoda ohjelmoinnin oppimiseen?  
• Miten ohjelmoinnin opetusta ja opiskelua voidaan pelillistää? 
• Millaisia vaikutuksia pelillistämisellä on opiskeluun suhtautumisessa? 
• Milloin tai kenelle pelillistäminen soveltuu parhaiten? 
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Pelillistäminen ja oppiminen ovat aiheina hyvin laajoja ja pelillistämistä voidaan hyödyn-
tää monenlaisessa oppimisessa, joten tutkimusongelman rajaus on työn kannalta tarpeel-
lista. Tässä tutkimuksessa rajaus on asetettu tutkimuskysymysten mukaisesti pelillistämi-
sen käyttöön ohjelmointiin liittyvässä oppimisessa ja ympäristössä. Tutkimuksen keski-
össä on kouluympäristöissä tapahtuva ohjelmoinnin opetus mutta myös itseopiskelun nä-
kökulmaa pyritään huomioimaan. Kouluympäristön osalta tutkimuksessa ei ole asetettu 
rajausta tiettyyn koulutusasteeseen. 
Tutkimusta varten päädyttyyn rajaukseen on monia syitä. Ohjelmointiosaamisen tarve tu-
levaisuudessa kasvaa jatkuvasti ja sitä opiskellaan paljon kouluissa ja itsenäisesti. Ohjel-
moinnin osaamisen merkityksestä tulevaisuudessa puhutaan jatkuvasti yhä enemmän 
kouluissa, työpaikoilla ja mediassa. Sitä opetetaan myös entistä laajemmin,  Edun (2017) 
mukaan ohjelmointiopetus kuuluu Suomessa jo peruskoulun opetussuunnitelmaan. Se ei 
ole siis enää mikään pienelle kohderyhmälle opetettava erityistaito. Lisäksi käytännön 
ohjelmointi tapahtuu tietokoneilla, joten pelillistämisen kaltaisia oppimis- ja aktivointi-
keinoja on laitteiston puolesta luontevaa tuoda mukaan ohjelmoinnin opetusympäristöön. 
1.3 Tutkimuksen rakenne 
Tutkimuksen rakenteessa mukaillaan Tampereen teknillisen yliopiston opinnäytetyöoh-
jeen mallirakennetta. Rakenne muodostuu kokonaisuudessaan kuudesta luvusta. Luvussa 
2 käsitellään tutkimusmenetelmää ja käytettyä tutkimusaineistoa. Kolmannessa luvussa 
käydään läpi pelillistämiseen liittyvää yleisteoriaa. 
Tämän jälkeen neljännessä luvussa siirrytään pelillistämiseen ohjelmoinnin näkökul-
masta. Alkuun käsitellään pelillistämisen toteuttamiseen liittyvää yleistä teoriaa ja tämän 
jälkeen esitellään koulujen käyttöön sekä itseopiskeluun soveltuvia pelillistämiseen liit-
tyviä oppimisalustoja ja oppimispelejä. Lopuksi luvussa käsitellään millä eri keinoin pe-
lillistämistä on toteutettu tai voidaan toteuttaa kouluissa aihetta käsittelevien artikkelei-
den ja tutkimusten perusteella. 
Viidennessä luvussa käsitellään pelillistämisen vaikutuksia oppimiseen. Tässä luvussa 
käydään läpi havaittuja yleisiä vaikutuksia oppimistuloksien tasossa, motivaatiossa ja 
kiinnostuneisuudessa, pyritään saamaan ratkaisua sille kenelle tai missä tilanteissa pelil-
listäminen sopii perinteisiä opetustapoja paremmin ja tuodaan esille muita tutkimustyö-
hön liittyviä oleellisia havaintoja. Lopuksi luvussa kuusi käydään läpi tulosten yhteenveto 
ja arvioidaan tutkimuksen onnistumista sekä jatkotutkimuksen tarvetta. 
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2. TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 
2.1 Tutkimusmenetelmä 
Kandidaatintyö suoritettiin kirjallisuustutkimuksena ja se toteutettiin etsimällä, tutki-
malla ja perehtymällä tutkimuksen aiheeseen liittyvään materiaaliin mahdollisimman tar-
kasti. Kandidaatintyön tutkimusprosessi eteni Vaismaan (2009) esittämien tutkimuspro-
sessin vaiheiden mukaisesti (kuva 1). Tutkimuksessa käytettävä aineisto on valtaosin säh-
köisessä muodossa. Tietoa etsittiin alan tieteellisistä artikkeleista ja julkaisuista. Tiedon-
haussa pyrittiin arvioimaan löydetyn aineiston luotettavuutta ja löytämään tarpeeksi tuo-
retta aineistoa, jotta sisältö on vielä ajankohtaista. Lisäksi käytettiin alaan liittyviä hy-
väksi todettuja julkaisupaikkoja. 

 
Kuva 1. Tutkimusprosessin vaiheet (mukaillen Vaismaa 2009) 

Tutkimusaineiston haussa hyödynnettiin pääsääntöisesti Tampereen teknillisen yliopis-
ton kirjaston tarjoamia tietokantoja. Näistä tietokannoista löytyvät esimerkiksi monitie-
teelliset Scopus, IEEE Xplore ja Web of Science, jotka tarjoavat hyviä julkaisuja aihepii-
ristä. Taulukko 1 havainnollistaa aihepiiriin liittyvien julkaisujen määrää tietokantojen 
oletushauilla. 
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Taulukko 1. Hakulauseita ja niillä saatuja tulosmääriä (haut suoritettu 20.10.2018) 

Hakulauseke Scopus IEEE 
Xplore 

Web of 
Science 

Science 
Direct 

gamification 4 163 800 2 662 1 342 
gamification AND programming 223 124 280 900 
gamification AND programming AND 
(teach* OR learn* OR educat*) 

169 87 210 514 

gamification AND programming AND 
motivation* 

62 30 90 604 

gamification AND programming AND 
(teach* OR learn* OR educat*) AND 
motivation* 

53 23 73 378 

gamification AND programming AND 
(teach* OR learn* OR educat*) AND 
(motivation* OR interest*) 

65 28 91 467 

gamification AND programming AND 
(teach* OR learn* OR educat*) AND 
(motivation* OR interest* OR engage*) 

97 - 126 483 

 
Materiaalin sisältöä tutkittiin tarkemmin pääsääntöisesti Scopus- ja IEEE Xplore -tieto-
kannoista saaduille hakutuloksille. Näiden hakukantojen hakualgoritmit toimivat hyvin 
ja niiden tulokset olivat tarkastelun perusteella sisällöltään tätä tutkimustyötä ajatellen 
parempia kuin Web of Science- ja Science Direct -tietokantojen vastaavat. Otsikkotasoi-
sen tutkinnan perusteella neljällä alimmalla hakulausekkeella löydetyt tulokset ovat pää-
osin tutkimustyön kannalta relevantteja ja täysin kelvottomien tulosten määrä on vähäi-
nen. 
Pelkkiä ”gamification” tai ”gamification AND programming” tyyppisiä hakulausekkeita 

ei ole käytetty tutkimustulosten etsimisessä vaan ne ovat taulukossa kuvaamassa aihepii-
ristä löytyvien artikkeleiden määriä. Kuten taulukosta huomataan, jo pelkän ohjelmoinnin 
lisääminen toisena olevaan hakulausekkeeseen rajaa tuloksia huomattavasti. Kolman-
nessa hakulausekkeessa lisättävät opetukseen ja oppimiseen liittyvät termit rajaavat tu-
loksia vielä hieman mutta eivät yhtä paljon kuin aiempi ohjelmoinnin lisäys. Sen sijaan 
viimeisten hakulausekkeiden motivaatioon, kiinnostuneisuuteen ja sitoutuneisuuteen liit-
tyvät termit rajaavat tuloksia taas merkittävästi enemmän. 
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Otsikkotasolla tuloksia on tarkasteltu kaikissa tietokannoissa, mutta pelkän ”gamifi-
cation” termin osalta ei ole nähty tarpeellisena tutkia tuloksia tarkemmin läpi. Pelillistä-
misen vaikutuksia oppimisessa tarkastelevia tutkimusartikkeleita etsittiin taulukon 1 
alimmalla hakulausekkeella. Tässä vaiheessa käytettäväksi tietokannaksi valikoitui 
Scopus, sillä IEEE Xplore ei tukenut kuuden villikortin (*-merkki) tuloksia ja suurin osa 
IEEE Xploren tuloksista löytyi myös Scopus -tietokannasta. Alimman hakulausekkeen 
osalta Scopus -tietokannassa käytiin läpi kaikki 97 tulosta niiden otsikoiden ja tiivistel-
mien osalta. Näistä hakutuloksista 40 vaikutti otsikon ja tiivistelmän perusteella soveltu-
vilta pelillistämisen oppimisvaikutusten tutkimiseen. 

 
Kuva 2. Tutkimusmateriaalin suodatusprosessi 

Nämä 40 hakutulosta käytiin yksitellen läpi tarkemman sisällön tutkinnan ja lopputulos-
ten lukemisen kautta. Lopulta hakutuloksista 22 oli sellaisia, joissa suoritettiin pelillistä-
misen vaikutuksiin liittyvää tutkimusta oikeissa ohjelmoinnin opetusympäristöissä. Tut-
kimusmateriaalin etsinnässä toteutettu suodatusprosessi on visualisoituna kuvassa 2. Pari 
mahdollisesti soveltuvaa tulosta karsiutui pois niihin kohdistuvien saatavuusongelmien ja 
kielimuurin vuoksi. Loput karsiutuneista artikkeleista käsittelivät pelillistämistä vain teo-
riatasolla tai kertoivat pelillistämistä hyödyntävien opetusalustojen tai opetusmetodien 
suunnittelusta mutta eivät näiden implementoinnin tuloksista. 
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2.2 Tutkimusaineisto 
Aihetta tutkittaessa löytyi paljon hyvää materiaalia, jota käytetään tutkimuksen aikana. 
Osaa lähdemateriaalista käsitellään tässä lyhyesti esitellen niiden otsikointi, tekijät ja 
ydinsisältö. Materiaalit ovat saatavilla sähköisessä muodossa ja linkit niihin löytyvät läh-
deluettelosta.  
Huangin ja Somanin teos ”A practitioner’s guide to gamification of education” (2013) on 
lyhyt opas opetuksen pelillistämisestä. Tässä teoksessa määritellään pelillistämistä käsit-
teenä, selitetään kuinka sitä voi soveltaa opetuskäyttöön ja annetaan käytännön esimerk-
kejä pelillistämisestä opetuskäytössä. Teos on hyvä johdattelu aihepiiriin ja toimii myös 
lähtökohtana pelillistämisen teorialle. 
Kumarin ja Hergerin kirja ”Gamification at work: designing engaging business software” 

(2013) käsittelee pelillistämisen teoriaa, suunnittelua ja toteuttamista. Kirjasta on toteu-
tettu myös vapaasti luettavissa oleva verkkoversio. Se on edellä mainitun kaltaisesti hyvä 
perusteos aiheen teoriaa ja taustoja varten. 
Deterding et al. kirjoittama ”From game design elements to gamefulness: defining gami-
fication" (2011a) käsittelee pelillistämisen määrittelyä ja selvittää aiheen taustoja. Myös 
Deterding et al. (2011b) kirjoittama ”Gamification: toward a definition” määrittelee pe-
lillistämistä. Etenkin jälkimmäistä artikkelia pidetään yhtenä ensimmäisenä kunnon mää-
ritelmänä pelillistämisestä ja siihen viitataan useissa muissa pelillistämistä käsittelevissä 
teksteissä. 
Csikszentmihalyi käsittelee kirjassa ”Flow and the foundations of positive psychology, 
the collected works of Mihaly Csikszentmihalyi” (2014) flow-teoriaa. Flow on tärkeässä 
osassa pelillistämisen psykologisten vaikutusten kannalta ja tämä teos on oleellinen työn 
teoriaosuutta varten. 
Pelillistämiseen liittyvien psykologisten vaikutuksien kannalta myös Ryanin ja Decin te-
okset ”The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination 
of behavior” (2000a) ja ”Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new 
directions” (2000b) ovat tärkeässä roolissa. Näissä käsitellään itseohjautuvuusteoriaa ja 
ihmisten motivaatiota. Molemmat liittyvät läheisesti pelillistämisen taustateorioihin. 
Tutkimustyössä on käytetty myös paljon muita lähteitä ja kaikkien kerääminen tähän ei 
ole mielekästä. Yllä mainittujen lisäksi erityisen keskeisessä roolissa tutkimuksen kan-
nalta ovat pelillistämisen vaikutuksia ohjelmoinnin opetuksessa käsittelevät tutkimusar-
tikkelit. Nämä tutkimusartikkelit muodostavat tutkimusmateriaalin, jonka suodatuspro-
sessi esitettiin aiemmin kuvassa 2. Tutkimusartikkelit löytyvät työn lopusta liitteestä A ja 
niistä on koostettu luvun 5 tulokset. 
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3. PELILLISTÄMINEN 
3.1 Määrittely 
Pelillistämisellä (gamification) tarkoitetaan tyypillisten peleihin liittyvien ominaisuuk-
sien ja mekaniikkojen, kuten pisteyttämisen, kilpailullisuuden ja tiettyjen pelisääntöjen 
tuomista aktiviteetteihin, jotka eivät perusluonteeltaan ole pelimäisiä (Huotari & Hamari 
2012; Stevenson & Lindberg 2015b). Pelillistämisellä ei siis tarkoiteta varsinaisia perin-
teisiä pelejä vaan pelillistäminen on ei-pelimäisten tilanteiden muuttamista pelimäisillä 
ominaisuuksilla, ja niiden avulla on tarkoitus muokata näissä tilanteissa tapahtuvaa käyt-
täytymistä (Robson et al. 2015). 
Pelillistämisen tavoitteena on siis luoda pelimekaniikkojen avulla lisäarvoa palvelun 
käyttäjälle (Huotari & Hamari 2012). Yksinkertaistetusti ja tiivistetysti pelillistämisessä 
on tarkoitus tuoda pelien hauskoina ja addiktoivina koetut ominaisuudet mukaan todelli-
sen maailman tuottaviin aktiviteetteihin (Huang & Soman 2013). Pelillisyyden lähikäsit-
teenä voidaan pitää termiä leikillisyys (playfulness), joka huomioi samalla myös asen-
netta (Hakala 2011). 
Monet aihetta käsittelevät tieteelliset tekstit käyttävät pelillistämisen määrittelyssä erityi-
sesti Kappin ja Deterding et al. kehittämiä määritelmiä. Kapp (2012) määrittelee pelillis-
tämisen peleihin pohjautuvien mekaniikkojen, estetiikan ja pelimäisen ajattelun käyttä-
misenä ihmisten sitouttamiseen, toiminnan motivoimiseen, oppimisen edistämiseen ja 
ongelmien ratkontaan (alkuperäisenä ”using game-based mechanics, aesthetics and game 
thinking to engage people, motivate action, promote learning, and solve problems”). De-
terding et al. (2011b) puolestaan määrittelevät pelillistämisen pelisuunnittelun element-
tien käyttämisenä ei-pelillisissä asiayhteyksissä (alkuperäisenä ”gamification is the use 
of game design elements in non-game contexts”). 
3.2 Historiaa 
Pelillistämisen elementtejä on ollut olemassa jo pitkään opetuksessa, mutta pelillistämi-
sen englanninkielistä termiä gamification voidaan pitää melko uutena. Termin gamifi-
cation kehittäjänä pidetään Nick Pellingiä ja termin synty voidaan jäljittää vuoteen 2002 
(Marczewski 2013, s. 3). Pelling perusti vuonna 2003 Conundran Ltd -nimisen konsult-
tiyrityksen, jonka tavoitteena oli tarjota yrityksen asiakkaille pelillistämiseen liittyviä pal-
veluita. Yrityksen toiminta lopetettiin kuitenkin jo vuonna 2006 asiakkaiden pieneksi jää-
neen kiinnostuksen vuoksi. Pelling on itse kokenut olevansa liian aikaisin markkinoilla 
pelillistämisen suhteen, ja myöhemmin hän on kuvaillut pelillistämisen suurimman suo-
sion tulleen matkapuhelinten aikakauden mukana. (Pelling 2011)  
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Vuonna 2005 perustettu yritys Bunchball toi markkinoille vuoden 2007 aikana Nitron, 
jota pidetään ensimmäisenä pelillistämisen ohjelmistoalustana. Bunchball on edelleen pe-
lillistämisen markkinajohtajia, ja nykyään heidän pelillistämisen palvelujaan on käyttänyt 
jo yli 125 miljoonaa ihmistä. (Bunchball 2018b) Bunchballin roolia pelillistämisen läpi-
murrossa voidaan pitää hyvin merkittävänä. 
Pelillistäminen esiintyi tunnetun ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin hy-
pekäyrillä (hype cycle) ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Tämä hypekäyrä on esitelty ku-
vassa 3 ja pelillistäminen sijaitsee käyrässä niin sanotussa liioittelevien odotusten hui-
pusta (peak of inflated expectations). Gartner ennusti tällöin pelillistämisen saavuttavan 
valtavirran omaksunnan noin 5–10 vuoden päästä eli vuosien 2016–2021 aikana. 
 

 
Kuva 3. Gartnerin nousevien teknologioiden hypekäyrä vuodelta 2011 (Gartner 2011, Cuccureddu 2011 mukaan) 

Vuonna 2011 järjestettiin myös ensimmäistä kertaa pelillistämisen huippukokous Gami-
fication Summit, joka toi yhteen yli 400 alan ammattilaista. Tämän vuoden aikana pelil-
listäminen sai myös huomiota kirjallisuudessa, kun Jane McGonical julkaisi vielä nyky-
äänkin merkittävänä pidetyn teoksensa ”Reality is broken: why games make us better and 

how they can change the world”. Lisäksi Deterding et al. julkaisivat tällöin ensimmäisen 

pelillistämisen modernia määritelmää käsittelevän teoksen akateemisen tutkimuksen alu-
eelle. (Pandey 2017) 
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Vuonna 2016 julkaistussa opetuksen hypekäyrässä (kuva 4) Gartner on siirtänyt pelillis-
tämisen liioittelevien odotusten huipusta niin sanottuun pettymysten kaukaloon (trough 
of disillusionment). Valtavirran yleistymisen ennusteeksi on uudessa käyrässä asetettu 2–

5 vuotta. Laajemman omaksumisen aikakauden alun nähdään siirtyneen aiemmin ennus-
tetusta vuodesta 2016 nyt vuoteen 2018. 

 
Kuva 4. Gartnerin koulutuksen hypekäyrä vuodelta 2016 (Gartner 2016, Pedro 2016 mukaan) 

Tuoreemman hypekäyrän perusteella pelillistäminen yleistyy laajemmin vuosina 2018–

2021. Pelillistäminen on siis aiheena hyvin ajankohtainen. Aihepiiriin kohdistuu jatku-
vasti yhä enemmän kiinnostusta yritysten ja yksityisten ihmisten suunnalta. Lisäksi siitä 
toteutetaan jatkuvasti kasvavassa määrin tieteellistä tutkimusta. 
3.3 Ydinmekaniikat 
Keinoja pelillistämiseen on monia mutta tietyt peleistä tutut mekaniikat eli ominaisuudet 
esiintyvät pelillistämisen yhteydessä selkeästi yleisimmin. Näihin kuuluvat peleissä ker-
rytettävät pisteet (points), tasot (levels), tehtävät (missions), osaamismerkit (badges), saa-
vutukset (achievements), tulostaulukot (leaderboards), virtuaalivaluutan tienaaminen 
(virtual currency), edistymispalkit (progression bar) ja erilaiset palkinnot (trophies). Näi-
den mekaniikkojen tarkoitus on toimia motivaattorina pelaajalle. Kuvassa 5 on taulukoitu 
Bunchballin mukaan 10 pelillistämisen keskeisintä pelimekaniikkaa ja siinä esitetään vi-
suaalisesti, millaisia tuntemuksia niillä pyritään pelaajissa herättämään. 



11  

 
Kuva 5. Pelillistämisen mekaniikat ja niiden tavoitteet (mukaillen Bunchball 2018a) 

Pisteet ovat pelimäisessä ympäristössä tapahtuvan toiminnan yleismittari. Niitä kerryte-
tään suorittamalla pelin tavoitteiden kannalta oleellisia toimintoja, esimerkiksi suoritta-
malla jokin ennalta määritelty tehtävä. Pisteet motivoivat pelaajia antamalla heille väli-
töntä palautetta heidän tekemistään suoritteista ja niiden onnistumisen tasosta. Myös pis-
teiden kerääminen ja kerryttäminen itsessään voi motivoida pelaajia. (Kumar & Herger 
2013) Monissa peleissä pisteiden kerryttämisellä voidaan lisäksi nostaa pelaajan tasoa 
(level up). Pelaajan taso kuvastaa pitkäaikaisia saavutuksia ja asemaa peliyhteisössä . Li-
säksi korkeampien tasojen avulla voidaan avata uusia tehtäviä ja saada osaamismerkkejä 
sekä muita palkintoja (Bunchball 2018a). 
Tehtävät ovat nimensä mukaisesti suoritettavia tehtäviä, joiden suorittamisesta pelaaja 
saa palkintoina esimerkiksi pisteitä tai osaamismerkkejä. Saatujen pisteiden määrä tai 
osaamismerkki voivat riippua siitä, kuinka hyvin tehtävän suorittamisessa onnistuttiin.  
Tehtävät aktivoivat pelaajaa työskentelemään tiettyä päämäärää kohti palkintojen saavut-
tamisen vuoksi ja ohjaavat usein myös pelaajan etenemistä pelillistetyssä ympäristössä 
sen lopullisten tavoitteiden suuntaan (Domínguez et al. 2013). 
Osaamismerkit, saavutukset ja palkinnot ovat palkitsemiskeinoja ja todisteita pelaajan te-
kemistä suorituksista. Näitä voidaan jakaa tietyn pistemäärän tai tason saavuttamisesta, 
tehtävien suorittamisesta ja muista tyypillisesti ennalta käyttäjälle ilmoitetuista suoritet-
tavista asioista. Tehtävien ja niistä annettavien palkitsemiskeinojen avulla pelaajien käyt-
täytymistä alustalla voidaan ohjata haluttuun suuntaan. Näillä palkitsemiskeinoilla on po-
sitiivinen vaikutus käyttäjien suorituksissa ja aktiivisuudessa (Hamari 2017). Joskus näi-
den palkitsemiskeinojen saavuttamisen vaatimukset voivat olla myös piilotettuina, jolloin 
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käyttäjä voi saada näitä yllätyksenä tutkiessaan ja kokeillessaan peliympäristöä ja sen 
ominaisuuksia (Fresno et al. 2017). 
Tulostaulukoilla pystytään tuomaan esiin sosiaalista näkökulmaa ja niissä esitellään pe-
laajia ja heidän saavutuksiaan paremmuusjärjestyksessä. Tulostaulukoiden avulla tuo-
daan myös kilpailullisuutta, jolla voidaan motivoida pelaajia tekemään parhaansa kärki-
sijojen saavuttamiseksi. Ne antavat myös mahdollisuuden verrata omaa suoriutumista 
suhteessa muihin. Toisaalta tulostaulukoilla voi myös olla negatiivinen vaikutus pelaajiin , 
jos erot kärjen kanssa kasvavat liian suuriksi ja heikommat eivät näe itseään kilpailuky-
kyisinä muiden kanssa (Domínguez et al. 2013; Kumar & Herger 2013). 
3.4 Pelillistämisellä tavoiteltavat hyödyt 
Kappin (2012) määritelmä pelillistämisestä kiteyttää hyvin sillä tavoiteltavia hyötyjä. Pe-
limekaniikkojen ja pelisuunnittelun keinojen avulla pyritään luomaan oppimisympäristö, 
joka parantaa opiskelijoiden sitoutuneisuutta, motivaatiota ja kannustaa heitä oppimaan 
sekä ratkomaan ongelmia. 
Pelillistämisellä voidaan motivoida opiskelijoita kognitiivisten, tunnepohjaisten ja sosi-
aalisten aspektien avulla. Pelit tarjoavat ympäristön, jossa pelaajat voivat tutkia ja testata 
tämän ympäristön sääntöjä ja lainalaisuuksia. Lisäksi pelit herättävät pelaajissaan vahvoja 
tunteita, kuten mielenkiintoa, turhautuneisuutta ja ylpeyttä. Pelit auttavat pelaajia  myös 
kestämään kokemuksia, joihin liittyy negatiivisia tunteita ja ne voivat  jopa muuttaa näitä 
positiivisiksi. Peleissä vaaditaan asioiden kokeilemista niiden oppimiseksi. Tähän liittyy 
usein vahvasti epäonnistuminen mutta peleissä nopeasti saatava palaute ja epäonnistumi-
seen liittyvien seurausten matala merkitys pyrkivät pitämään siihen liittyvät kokemukset 
jopa positiivisina. Sosiaalisten aspektien osalta pelit tarjoavat keinon kokeilla uusia iden-
titeettejä ja toimia arkielämästä poikkeavin tavoin. (Lee & Hammer 2011; Domínguez et 
al. 2013) 
Pelillistämisen motivaatioon vaikuttavan taustan nähdään monissa lähteissä perustuvan 
Ryanin ja Decin (2000a, s. 227–268) itseohjautuvuusteoriaan (self-determination theory, 
SDT), jonka mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta. Näitä ovat omaeh-
toisuus (autonomy), kyvykkyys (competence) ja yhteisöllisyys (relatedness). Omaehtoi-
suudella tarkoitetaan vapautta päättää omasta elämästä ja tekemisistä, kyvykkyydellä 
henkilön muodostamaa kokemusta omasta osaamisesta, asioiden aikaan saamisesta sekä 
selviytymiskyvystä ja yhteisöllisyydellä tarvetta olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa 
(Ryan & Deci 2000a, s. 227–268). 
Motivaation taso vaihtelee riippuen ihmisen tarpeista ja suoritettavasta aktiviteetista. 
Ryan ja Deci (2000b, s. 54–67) luokittelevat ihmisen motivaation kolmeen luokkaan, mo-
tivaation täyteen puutteeseen (amotivation), ulkoiseen motivaatioon (extrinsic motiva-
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tion) ja sisäiseen motivaatioon (intrinsic motivation). Sisäisesti motivoitunut ihminen te-
kee asioita oman mielenkiintonsa ja niiden tekemisestä nauttimisen ansiosta. Vaikka si-
säistä motivaatiota pidetään merkittävimpänä motivaation lähteenä, sen saavuttaminen 
vaikeutuu lapsuuden jälkeen johtuen ulkomaailman asettamista vaatimuksista (Ryan & 
Deci 2000b, s. 54–67). 
Pelillistämisessä pyritään pelimekaniikkojen avulla täyttämään ihmisten itseohjautuvuus-
teorian mukaisia psykologisia perustarpeita ja tekemään opiskelusta miellyttävämpää si-
säistenkin motivaattorien puuttuessa tarjoamalla ulkoisia motivaattoreita  innostavien ja 
tekemisestä palkitsevien pelimekaniikkojen ja pelisuunnittelun kautta. Ulkoisina moti-
vaattoreina toimivat esimerkiksi pisteet, osaamismerkit ja tehtävät, joita voidaan käyttää 
ihmisen mielenkiinnon herättämiseen ja kannustimena tavoitellun toiminnan suorittami-
seen (Domínguez et al. 2013; Mi et al. 2018). 
Pelillistämiseen liittyy olennaisesti myös flow-tilan tavoittelu oppimistilanteessa ja tällä 
tilalla on havaittu olevan positiivinen vaikutus oppimistuloksiin (Andrade et al. 2016; 
Hamari et al. 2016). Tämä tila liittyy Csikszentmihalyin kehittämään flow-teoriaan, jonka 
mukaan flow on keskittyneisyyden ja sitoutuneisuuden tila, joka voidaan saavuttaa teke-
mällä omalle suorituskyvylle riittävän vaikeita tehtäviä. Flow-tilalle tyypillistä on täysi 
keskittyminen suoritettavaan tehtävään, joka voi johtaa esimerkiksi ajantajun ja muun 
tietoisuuden hämärtymiseen. Flow-tilan saavuttamiseksi suoritettavan tehtävän pitää olla 
sopivan haastava tekijälle, ympäristön tulee olla riittävän häiriötön, tehtävän pitää vaatia 
aktiivisuutta ja sitoutumista tekijältään sekä siinä pitää olla  selkeät päämäärät. Lisäksi 
tekijällä pitää olla sisäistä motivaatiota tehtävän suorittamiseen ja tehtävästä saadaan 
yleensä välitöntä palautetta. Flow-tilan on havaittu tuottavan kokijalleen myös tyytyväi-
syyttä ja onnellisuuden tunnetta. (Csikszentmihalyi 2014, s. 227–259; Oppland 2016; 
Diamond 2018) 
Rosas et al. (2003) mukaan pelien hyviä puolia ovat niissä esiintyvät selkeä päämäärä, 
sopiva monimutkaisuus ja haastavuus, nopea tempo, peliin sulautettu ohjeistus, jatkuva 
palaute, riippumattomuus fysiikan laeista ja kyky keskittää pelaajan huomio pelimaail-
maan. Pelit antavat usein myös pelaajille mahdollisuuden vaikuttaa tai valita seuraavaksi 
pelissä suoritettava toiminto ja palkitsevat pelaajia palkitsemiskeinojen, kuten osaamis-
merkkien ja pisteiden kautta (Domínguez et al. 2013; Rosas et al. 2013). Pelit ja niiden 
mekaniikat luovat hyvät puitteet flow-tilan saavuttamisella ja itseohjautuvuusteorian mu-
kaisten tarpeiden toteuttamiselle. 
Tylsistyneisyydellä on havaittu olevan selkeä negatiivinen vaikutus oppimistuloksiin 
(Baker et al. 2010), joten pelillistämisen avulla pyritään ehkäisemään tätä tunnetilaa ja 
tekemään oppimisesta innostavaa sekä aktiivista. Peleihin liittyvissä tutkimuksissa on ha-
vaittu myös monia muita oppimista tukevia puolia. Näitä ovat peleissä saatava välitön 
palaute, itse kontrolloitava oppiminen ja sosiaalinen myötävaikutus (Domínguez et al. 
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2013). Peleissä ja pelillistetyssä ympäristössä toiminnoista jaettavat pisteet, osaamismer-
kit ja muut palkitsemiskeinot tarjoavat hyvän väylän välittömälle palautteelle perintei-
semmän sanallisen tai tekstimuotoisen palautteen tukena. Näillä pyritään myös korosta-
maan positiivisia onnistumisen tunteita ja kannustamaan käyttäjää jatkamaan suorituksia 
(Domínguez et al. 2013). Lisäksi välitön palaute mahdollistaa epäonnistuneen yrityksen 
jälkeen heti uuden, palautteen avulla parannetun, yrityksen ja pelillistäminen mahdollis-
taa peliympäristöille tyypillisen kokeilemisen ja epäonnistumisen kautta oppimisen  
(learn-by-failure) ilman suuria riskejä tai normaalien oppimisympäristöjen onnistumis-
paineita (Huang & Soman 2013). Tulostaulukot ja ryhmissä suoritettavat tehtävät auttavat 
sosiaalisessa myötävaikutuksessa. Tulostaulukot antavat opiskelijoille myös tunnustusta 
ja parempaa ymmärrystä omasta osaamisen tasosta suhteessa muihin ja tuovat motivaa-
tiota tätä kautta (Domínguez et al. 2013). 
Pelillistämisestä voi olla hyötyä myös opettavalle taholle. Mikäli pelillistäminen on to-
teutettu sähköisessä ympäristössä, voidaan opiskelijoiden suoritteet kirjata reaaliajassa 
pelillistettyyn järjestelmään. Tällöin opettajilla on mahdollisuus seurata opiskelijoiden 
edistymistä järjestelmässä ja saada parempi kuva opiskelijoiden osaamisen tasoista ja esi-
merkiksi tehtäväkohtaisten pisteiden avulla havainnoida vaikeaksi koettuja tehtäviä 
(Huang & Soman 2013). 
3.5 Potentiaaliset haitat ja haasteet 
Pelillistämisen potentiaalisia haittoja ja varjopuolia käsitellään aihepiiriin liittyvässä kir-
jallisuudessa huomattavasti vähemmän kuin sen positiivisia puolia. Pelillistämisen haas-
teet ja haitat liittyvät usein enemmänkin pelillistämisen heikkoon toteuttamiseen kuin sen 
mekaniikkoihin tai tuloksiin. Tähän lukuun on kerätty kirjallisuudessa esiin tulleita huolia 
pelillistämisen vaikutuksista sekä aihepiirin liittyviä haasteita. 
Andrade et al. (2016) toivat artikkelissaan esille opetuksen pelillistämisen mahdollisia 
varjopuolia nostaen esiin sen kolme potentiaalisesti negatiivista puolta. Negatiivisina asi-
oina koettiin huonosti suunnitellut pelillistetyt systeemit, joissa ei ole huomioitu tarpeeksi 
hyvin tavoiteltavia oppimistuloksia. Tällaisessa tilanteessa käyttäjä voi pitää systeemistä, 
mutta se ei edistä hänen oppimistaan ja pelien mekaniikat voivat oppimistulosten paran-
tamisen sijaan häiritä keskittymistä olennaiseen. Esimerkkeinä tällaisista tilanteista artik-
kelissa annetaan erilaiset keskusteluväylät, kuten chatit, jotka eivät aina tue oppimista ja 
siten näissä käytetty aika ei edistä oppimista tai oppimistavoitteita. 
Toisena haitallisena asiana Andrade et al. (2016) tuovat esiin ei-toivotun kilpailullisuuden 
tason. Tulostaulukoita käytetään usein tuomaan esiin kilpailullisuutta ja taitavuuden tun-
netta, mutta kilpailulliset ominaisuudet voivat olla haitallisia opiskelijoille, jotka suoriu-
tuvat heikosti ja joilla on matala minäpystyvyys. Tällaiset henkilöt voivat kokea jou tu-
neensa pakotetuiksi kilpailuun vertaistensa kanssa ja tämä voi heikentää heidän kokemaa 
osaamisen tunnetta ja johtaa kiinnostuneisuuden sekä sitoutuneisuuden laskuun. 
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Domínguez et al. (2013) kertoivat myös vastaavista haitoista omassa tutkimuksessaan, 
jossa osa opiskelijoista koki luokkakavereiden kanssa kilpailemisen lannistavana. Myös 
Mi et al. (2018) ovat ilmaisseet huolensa kilpailullisuuden vaikutuksista opiskelijoihin 
etenkin tilanteissa, joissa opiskelijan ero kärkeen on suuri. Ratkaisuna ehdotetaan useiden 
tulostaulukoiden luomista siten, että osa niistä toimii pitkäaikaisten tulosten ylläpitämi-
sessä ja osa lyhytaikaisten, esimerkiksi päiväkohtaisten tulosten, mittarina (Mi et al. 
2018). Lisäksi tulostaulukoissa voidaan pitää kirjaa useista asioista pelkkien kokonaistu-
losten sijaan. Näin kaikille voidaan koittaa luoda mahdollisuus tavoitella kärkisijoja.  
Kolmantena potentiaalisena ongelmana voidaan Andrade et al. (2016) mukaan nähdä pe-
lillistämisen aikaan saama addiktio ja riippuvuus oppijassa. Osaa pelimekaniikoista ja 
flow-tilan kaltaisia tuntemuksia voidaan pitää vaikutukseltaan addiktoivina. Addiktoitu-
minen oppimista tukeviin pelitilanteisiin voidaan nähdä jossain määrin hyvänä asiana, 
mutta Andrade et al. ilmaisevat huolensa pelkkiä palkintoja varten pelaamisesta ja sen 
osalta, että pahimmillaan opiskelijat eivät enää osaa oppia ilman pelillistämistä ja peli-
mekaniikkoja. Pelillistämisen uskotaan tuovan positiivisia mahdollisuuksia mutta näiden 
mahdollisten haittojen takia se vaatii kuitenkin jatkuvaa systeemin kontrollointia ja pe-
liympäristön tarkkailua (Andrade et al. 2016). 
Peleihin, pelaajiin ja pelillistämiseen liittyy myös paljon ennakkoluuloja, joiden vuoksi 
pelillistämistä ei välttämättä edes yritetä toteuttaa. Yleisiin ennakkoluuloihin kuuluvat 
oletukset siitä, että pelaaminen soveltuu vain lapsille tai teineille, pelaajat ovat vain mie-
hiä, pelaajat ovat laiskoja ja tuottavaa työskentelyä sekä pelaamista ei voida yhdistää (Ku-
mar & Herger 2013). Pelillistäminen vaatii siis muutoksia näissä ennakkoluuloissa, jotta 
sen potentiaalisia hyviä puolia voidaan hyödyntää. 
Pelillistämisen onnistunut toteuttaminen on myös hyvin haastavaa ja positiivisia lopputu-
loksia tuottavan pelillistetyn systeemin suunnittelu ja toteuttaminen vaatii paljon a ikaa ja 
vaivaa. (Domínguez et al. 2013; Huang & Soman 2013) Pelillistäminen voidaan monesti 
toteuttaa heikosti tai pelillistämistä saatetaan käyttää väärin. Useissa tapauksissa pelillis-
täminen epäonnistuu siksi, että koitetaan pelillistää väärää asiaa oppimisprosessissa eli 
esimerkiksi opiskelijan saavuttamia lopputuloksia tämän käyttäytymisen sijaan (Huang 
& Soman 2013). Lopputulos, oppimisympäristöissä usein mitattavissa arvosanoilla, on 
opiskelijan itsensä käsissä ja hyvän lopputuloksen sijaan pitäisi pyrkiä pelillistämään se 
prosessi, joka tukee oppijaa tämän tavoitteen saavuttamisessa.  
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4. PELILLISTÄMINEN JA OHJELMOINNIN OPPI-MINEN 
4.1 Opetuksen pelillistäminen 
Ohjelmoinnin opettamisen pelillistämisen suunnittelussa tulee noudattaa samoja peruspe-
riaatteita kuin muidenkin opetettavien asioiden pelillistämisessä. Hyvän pelillistetyn ko-
kemuksen suunnittelu vaatii käyttäjäkeskeistä suunnittelua eli siinä on keskityttävä käyt-
täjien ja haettavien tavoitteiden ymmärtämiseen sekä näitä tukevien oikeiden pelimeka-
niikkojen valitsemiseen (Kumar & Herger 2013). Pelillistäminen ei myöskään ole kerta-
luontoinen prosessi vaan pelillistetty systeemi vaatii jatkuvaa valvontaa ja kehittämistä 
käyttäjien tarpeiden mukaan (Huang & Soman 2013; Kumar & Herger 2013). Kuvassa 6 
esitellään Huangin ja Somanin (2013) mallintama yksinkertaistettu viiden askelen malli 
pelillistämisen soveltamisesta opetukseen. 

 
Kuva 6. Pelillistämisen soveltaminen opetukseen (mukaillen Huang & Soman 2013) 

Pelillistämisen suunnittelu kannattaa aloittaa kuvan 6 mukaisesti kohderyhmän ja pelil-
listettävän asiayhteyden tai oppimisympäristön kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä. 
Oleellisia huomioitavia asioita Huangin ja Somanin (2013) mukaan ovat tässä vaiheessa 
muun muassa suunnitellun opetusjakson kesto, opiskelijoiden ikä ja taitotaso, opetuksen 
toteutuspaikka (luokkahuone, toimisto, kotiympäristö), tapahtuuko opetus yksin vai ryh-
missä ja opetusryhmien mahdollinen ryhmäkoko. Nämä ominaisuudet vaikuttavat siihen, 
miten pelillistämistä kannattaa toteuttaa ja mitkä pelimekaniikat toimivat ympäristössä. 
Oppimistavoitteiden määrittelyssä huomioidaan mitä tuloksia opiskelijoiden halutaan 
saavuttavan kurssin aikana, kuten tietyn taidon oppiminen tai teorian ymmärtäminen. Ko-
kemuksen strukturointi puolestaan on Huangin ja Somanin (2013) mukaan oppimiskoko-
naisuuden osavaiheiden jäsentelyä osaamisen virstanpylväiden avulla. Virstanpylväät 
selkeyttävät oppimiskokonaisuuden kuvaa niin opettavalle taholle kuin oppijalle ja ku-
vaavat miten, tai mitä askeleita pitkin, lopullinen tavoite saavutetaan. Tyypillistä niille 
on, että edeltävä virstanpylväs pitää hallita, jotta seuraavaa voidaan tavoitella. Yksinker-
taisena esimerkkinä ohjelmoinnissa ensimmäisenä virstanpylväänä voi olla tekstin tulos-
tamisen oppiminen, jotta myöhempänä virstapylväänä oleva tekstisyötteen vastaanotta-
minen voidaan hallita.  
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Virstanpylväiden ja oppimisen osavaiheiden hahmottamisen jälkeen on helpompaa ha-
vaita pelillistettävissä olevia osakokonaisuuksia eli tunnistaa pelillistettäviä resursseja  ja 
soveltaa pelillistämisen elementtejä niihin (Huang & Soman 2013). Näissä vaiheissa mie-
titään ja suunnitellaan miten pelillisyyttä voidaan hyödyntää opetusprosessissa, mitä pe-
lien mekaniikkoja oppimisprosessin tukena voidaan käyttää, mitä pelisääntöjä eri vaihei-
siin voidaan tarvita ja millä keinoin näissä vaiheissa annetaan palautetta. Opiskelijaa voi-
daan ohjata virstanpylväitä ja oppimistavoitteita kohti esimerkiksi oppimistavoitteita tu-
kevilla tehtäväsarjoilla ja tällöin yksittäisistä tehtävistä voidaan palkita pisteillä ja virs-
tanpylväiden saavuttamisesta osaamismerkeillä.  
Tärkeimpänä pelillistämisen toteuttamisessa on siis ymmärtää tavoiteltava kokonaisuus, 
määritellä yksittäiset tavoitteet sekä haettu loppumääränpää ja suunnitella kokonaisuu-
teen sopivien pelimekaniikkojen avulla osavaiheet, joiden avulla määränpää saavutetaan. 
Osavaiheiden suorittamisesta pitää palkita käyttäjää vaiheeseen sopivin keinoin, jotta 
käyttäjä pysyy motivoituneena. Kokonaisuuden pitää antaa myös palautetta tai ohjata 
käyttäjää, jotta hän tietää miten jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Erityisen tärkeänä pelillis-
tämisen toteuttamisessa pidetään järkevän mittaisia osavaiheita ja näistä sopivin keinoin 
palkitsemista. (Ibáñez et al. 2014) 
4.2 Pelillistämistä tarjolla olevissa oppimisalustoissa 
Pelillistämisen saavuttaman suosion myötä on kehitetty useita sitä hyödyntäviä oppi-
misalustoja ja ohjelmistoja. Tässä luvussa esitellään kolme erityylistä ja paljon käytettyä 
oppimisalustaa, joita voidaan käyttää joko kouluissa tapahtuvan opetuksen pelillistämisen 
tukena tai apuvälineenä itseopiskelussa. Esiteltäviksi alustoiksi valittiin Ibáñez et al. 
(2014) ja Regalado et al. (2016) tutkimusartikkeleissa esiin tuotu Khan Academy, 
Peda.netissä usein suositeltu CodeCombat ja suosittu Kahoot, jota käytettiin esimerkiksi 
Fotaris et al. (2016) ja Nawahdah (2018) kirjoittamissa tutkimusartikkeleissa. 
4.2.1 Khan Academy 
Khan Academy on verkossa oleva koulutussivusto, joka tarjoaa ilmaisia harjoitustehtäviä, 
opetusvideoita ja personalisoitavan opetusnäkymän sitä käyttäville opiskelijoille. Näiden 
avulla opiskelijat voivat opiskella omaa tahtiaan niin luokkatiloissa kuin muissakin ym-
päristöissä. Opetettaviin aihealueisiin kuuluvat mm. ohjelmointi, matematiikka, tieteet ja 
talous. Ohjelmoinnin osalta opetusta tarjotaan JavaScriptin, HTML:n, CSS:n ja SQL:n 
osalta alkeista perusteisiin. Khan Academy tekee yhteistyötä suurten organisaatioiden ku-
ten Massachusettsin teknillisen korkeakoulun (MIT) ja NASA:n kanssa taatakseen käyt-
täjilleen laadukasta opetusaineistoa. Alustalla tarjotaan mahdollisuus itseopiskeluun sekä 
eräänlainen valmennussysteemi, joka mahdollistaa opettajan tuen ja seurannan koulutuk-
sessa. Khan Academyn tavoitteena on tarjota ”maksuton maailmanluokan koulutus kai-

kille kaikkialla”. (Khan Academy 2018) 
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Pelillistämisen mekaniikkoja on tuotu mukaan opetustehtävien suorittamisesta palkitse-
vien pisteiden ja osaamismerkkien muodossa. Opiskelija saa tiedon vastauksen oikeelli-
suudesta välittömästi palautuksen jälkeen. Lisäksi Khan Academy antaa käyttäjille sel-
keitä päämääriä, jotka ohjaavat heitä eteenpäin opiskelussa. Myös edistymispalkkeja käy-
tetään käyttäjien edistymisen ja saavutusten osoittamisessa. Sivusto sisältää keskustelu-
palstan, jossa käyttäjät voivat antaa toisilleen vertaistukea.  Khan Academy on saanut 
paljon tunnustusta tekemästään opetustyöstä. Koulutusjärjestelmää pidetään hyvänä eten-
kin aihepiireistä innostuneille opiskelijoille mutta toisaalta Khan Academy on saanut 
myös kritiikkiä siitä, että pelillistämisessä ei ole huomioitu käyttäjiä tarpeeksi hyvin ja 
potentiaalia vielä parempiin tuloksiin olisi siksi olemassa. (Morrison & DiSalvo 2014) 
4.2.2 CodeCombat 
CodeCombat on vuonna 2013 julkaistu selainpohjainen opetuspeli, jossa opetettavana 
olevia ohjelmointikieliä ovat Python, JavaScript, HTML, CSS ja jQuery (CodeCombat 
2018). Peli on ulkonäöltään hyvin samankaltainen perinteisten verkossa pelattavien roo-
lipelien kanssa ja se lainaa myös paljon näiden perusmekaniikkoja, kuten hahmojen ul-
konäön kustomointia ja vuoropohjaisuutta. Peli koostuu kuvan 7 mukaisesti koodiedito-
rista ja labyrinteistä, joissa pelaajan on tarkoitus ohjata omaa pelihahmoa kirjoittamalla 
tarjolla olevista ohjelmointikielistä itse valitsemallaan kielellä komentoja koodieditoriin.  
Oikein kirjoitetut komennot ohjaavat hahmoa ja väärät komennot johtavat hahmon elin-
pisteiden (hit points) vähenemiseen ja niiden loputtua pelin päättymiseen. Pelaajalla on 
jokaisessa tasossa tietty määränpää; kerätä tavaroita, läpäistä labyrintti tai voittaa laby-
rintissa oleva vihollinen. (Jens 2015) 

 
Kuva 7. Kuvankaappaus CodeCombatin pelinäkymästä (CodeCombat 2018) 
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CodeCombattia voidaan käyttää ohjelmointikielten itseopiskeluun alkeista perusteisiin , 
mutta peli on suunniteltu sen tekijöiden mukaan erityisesti kouluissa tapahtuvaa luokka-
opetusta silmällä pitäen. Peli tarjoaa käyttäjilleen selkeät päämäärät, välitöntä palautetta 
ja vihjeitä ohjelmointikielen komentojen suhteen ongelmatilanteissa. Yleisimmistä peli-
mekaniikoista peli tarjoaa pisteitä, kokemustasoja hahmolle, edistymispalkin, tehtäviä ja 
tulostaulukon oman sijoituksen seurantaan. 
4.2.3 Kahoot 
Kahoot on verkkoselainpohjainen tietokilpailupeli, jota voidaan käyttää luokkapohjaisten 
opetustilaisuuksien pelillistämiseen. Opettaja pystyy luomaan Kahootiin oman kysymys-
patteristonsa ja opiskelijat pääsevät liittymään kyselyyn sen yksilöllisen PIN-koodin 
avulla. Vastaaja ei tarvitse käyttäjätunnuksia, vaan tietokilpailua varten luodaan kilpailu-
kohtainen nimimerkki. Kahoot -tietokilpailuun liittymistä varten vastaaja tarvitsee siis 
vain verkkoselaimellisen laitteen. Kahoot -tietokilpailuissa vastaajat saavat kysymykseen 
2–4 valmista vaihtoehtoa ja valitsevat näistä mielestänsä oikean. Kysymysten vastausaika 
on rajoitettu ja peli palkitsee oikein valituista vastauksista pisteillä, joiden määrä riippuu 
vastaukseen käytetystä ajasta. Vastaajat kilpailevat Kahootissa toistensa kanssa ja vas-
tausvuoron päätteeksi heille näytetään annettujen vastausten jakautuminen kysymysten 
välillä sekä oikea vastaus. Lisäksi käyttäjille annetaan henkilökohtainen palaute kuvan 8 
mukaisesti. Peli ylläpitää pisteistä tietovisakohtaista tulostaulukkoa, jonka kärkiviisikko 
esitellään kysymyskierroksen päätteeksi. (Chaiyo & Nokham 2017; Kahoot 2018) 
 

 
Kuva 8. Kahoot -tietokilpailun pelinäkymät (Nawahdah 2018) 

Kahoottia voidaan käyttää luokkatilanteissa esimerkiksi opiskelijoiden aktivointiin asi-
oita kertaavien tietokilpailujen muodossa. Tällaiset tietokilpailut tarjoavat opiskelijoille 
mahdollisuuden aktiivisen oppimisen kautta kertaamiseen ja lisäksi se mahdollistaa opet-
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tajalle keinon opiskelijoiden osaamistason havainnointiin kysymysten jälkeisten vastaus-
jakaumien kautta. Kyselyn pitäjällä on myös mahdollisuus tauottaa kysely kierroksen 
päätteeksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi paljon vääriä vastauksia keränneisiin kysy-
myksiin liittyvän teorian kertaamisen. Tutkimusten perusteella Kahootin kaltaiset tieto-
kilpailut lisäävät innostuneisuutta, sitoutuneisuutta ja aktiivisuutta opetustilanteissa  sekä 
niiden antama välitön palaute nähdään hyödyllisenä ominaisuutena oppimisen kannalta 
(Wang et al. 2016; Abidin & Zaman 2017; Nawahdah 2018). 
4.3 Kouluissa opetettavan ohjelmoinnin pelillistäminen 
Kouluissa opetettavaa ohjelmointia voidaan pelillistää monin eri tavoin. Pelillistämisessä 
voidaan hyödyntää joko aiemmin mainitun kaltaisia valmiita työkaluja tai vaihtoehtoi-
sesti voidaan suunnitella ja kehittää pelillistämistä jo olemassa olevaan opetustapahtu-
maan ja -rakenteeseen. Monet valmiit alustat, kuten Khan Academy ja CodeCombat si-
sältävät kuitenkin jo oman sisäänrakennetun opetussuunnitelmansa, joten näitä valmiita 
ratkaisuja käytettäessä luokkamuotoinen opetus pitää suunnitella näiden valmiiden oppi-
misympäristöjen opetussuunnitelmien mukaan. 
Pelillistämisen toteuttaminen jo olemassa olevien opetuskurssien ympärille mahdollistaa 
olemassa olevan opetusrakenteen säilyttämisen alkuperäisempien suunnitelmien kaltai-
sena, mutta tällöin pelillistämisen toteuttaminen vaatii enemmän työtä. Itse toteutettavissa 
pelielementeissä suositaan yleensä pisteiden, osaamismerkkien ja tulostaulukoiden kol-
mikkoa eli niin sanottua PBL triadia (Points, Badges, Leaderboards) niiden tehokkaana 
pidettävien vaikutusten ja helppona koetun toteuttamisen vuoksi (Mi et al. 2018). Pelil-
listämisen toteuttamista omaan luokkapohjaiseen opetukseen voidaan helpottaa Open-
Badgesin ja Classcraftin kaltaisilla valmiilla verkkotyökaluilla, jotka antavat lisätä ope-
tustapahtumiin pelimäisiä aktiviteetteja, sääntöjä ja osaamismerkkejä sekä muita palkit-
semiskeinoja muuttamatta suuremmin jo olemassa olevien kurssien suunniteltuja raken-
teita (Jagušt et al. 2018).  
Papadakis ja Kalogiannakis (2018) hyödynsivät oman opetusympäristönsä pelillistämi-
sessä Classcraftia hyvin tuloksin. Vaihtoehtoisesti opetuksen tueksi voidaan tuoda pelil-
lisiä elementtejä esimerkiksi kehittämällä oppimistavoitteita edistäviä fyysisiä tai virtu-
aalisia peliympäristöjä tai pelien elementtejä hyödyntäviä oppimisalustoja. Fyysinen pe-
liympäristö voi olla esimerkiksi opetuksellinen tiimityönä suoritettava korttipeli, jollaisen 
Carreño-León et al. (2018) toteuttivat omaa opetustapahtumaansa varten. Tässä opiskeli-
joille annettiin pelikortteina koodinpätkiä, joiden avulla piti muodostaa ohjelma mikä to-
teuttaa siltä vaaditun toiminnallisuuden. Virtuaaliseksi alustaksi voidaan kehittää Ibáñez 
et al. (2014) toteuttaman Q-Learning-G oppimisalustan kaltainen ympäristö, joka tukee 
opiskelijan etenemistä selkeillä määränpäillä ja motivoi käyttäjää alustaan toteutetuilla 
pelimäisillä mekaniikoilla. 
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5. PELILLISTÄMISEN VAIKUTUKSET OPPIMI-SEEN 
5.1 Pelillistäminen tieteellisissä tutkimuksissa 
Pelillistämisen toimivuuden ja vaikutuksien selvittämiseksi suoritettiin luvun 2.1 Tutki-
musmenetelmä mukaan kuvailtu tutkimusartikkelien etsiminen. Scopus -tietokannan ha-
kutuloksista 22 oli sellaisia, joissa pelillistämistä ja sen vaikutuksia kokeiltiin oikeissa 
ohjelmoinnin oppimisympäristöissä ohjelmointia opiskelevien henkilöiden kanssa. Tut-
kimuksista saadut pelillistämisen vaikutusten johtopäätökset on koottu alle kuvaan 9. 

 
Kuva 9. Pelillistämiseen suhtautuminen perustuen liitteen A tutkimusartikkeleihin 

Johtopäätöksissään tutkimuksista siis 20 piti ohjelmoinnin opetuksen pelillistämistä po-
sitiivisena asiana ja 2 tutkimusta koki pelillistämisen vaikutukset neutraaleina. Nämä joh-
topäätökset on tehty perustuen pelillistämisen vaikutukseen opiskelijoiden oppimistulok-
sissa ja heidän oppimiseen suhtautumisessa. Huomionarvoista on erityisesti se, että yksi-
kään tutkimus ei pitänyt opetuksen pelillistämisen tuloksia negatiivisena opiskelijoiden 
näkökulmasta. Osassa tutkimuksia yksittäiset opiskelijat saattoivat reagoida pelillistämi-
seen negatiivisesti mutta kokonaisuuden kannalta tulokset olivat hyviä ja selkeä enem-
mistö opiskelijoista koki pelillistämisen hyödyllisenä asiana. Opettajista osa kuitenkin 
kritisoi hyvistä tuloksistakin huolimatta pelillistämistä sen toteuttamisen työläyden takia.  
Taulukkoon 2 on kerätty tarkempia poimintoja yksityiskohtaisempien tutkimusten pelil-
listämisen toteutuksista ja todetuista vaikutuksista. 

91%

9%

PELILLISTÄMISEN VAIKUTUS OPPIMISESSA
22 TUTKIMUKSEN OTOKSELLA

Positiivinen Neutraali
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Taulukko 2. Poimintoja tutkimuksista 

Tekijät Pelillistämisen toteutus Pelillistämisen vaikutus 
Ibáñez et al. 
(2014) 

Kurssille kehitetty oppi-
misalusta, jossa käytössä 
pisteet, osaamismerkit ja 
tulostaulukot. 

Kurssin asioita opiskeltiin kurssin asettamia mi-
nimivaatimuksia enemmän, aikaa käytettiin 
kurssin ulkopuolisten asioiden opiskeluun ja 
opiskelijoiden oppimistulokset paranivat. 

Lehtonen et al. 
(2015) 

MOOC, jossa käytössä 
pisteet, osaamismerkit ja 
tulostaulukot. 

Opiskelijat käyttivät pelillistetyllä alustalla 
enemmän aikaa pelillistämättömään verrattuna 
(41 min vs. 26min), ratkaisivat enemmän tehtä-
viä (5 kpl vs. 3 kpl) ja pitivät selkeästi vähem-
män taukoja yli tunnin kestäneillä vierailuilla. 

Fotaris et al. 
(2016) 

Kurssin oppimistapahtu-
miin integroidut tietovisat, 
pisteet, tulostaulukot, 
osaamismerkit ja haasteet. 

Oppimistapahtumat koettiin innostavampina ja 
opetus koettiin tehokkaampana. Opiskelijoiden 
osallistumisprosentti opetustapahtumissa oli 
korkeampi ja myöhästymisien määrä väheni. 
Kurssimateriaalia ladattiin viikoittain enemmän 
ja kurssin loppuarvosanat olivat tavallista kor-
keampia. 

Regalado et al. 
(2016) 

Kurssin oppimisalustaan 
toteutettiin pisteet, tulos-
taulukot, edistymispalkit ja 
haasteet. 

Opiskelijat käyttivät kurssin oppimisalustaa ak-
tiivisemmin, video-oppitunteja katsottiin enem-
män, tehtäviä suoritettiin enemmän ja oppimis-
ympäristö koettiin miellyttävämpänä. 

Fresno et al. 
(2017) 

Kurssin oppimisalustoihin 
toteutettiin osaamismerkit 
ja tulostaulukot. 

Opiskelijoiden mielenkiinto nousi, oppimisen 
taso koettiin parempana, palautettujen tehtävien 
määrä kasvoi ja loppuarvosanat olivat hyviä. 

Ortiz et al. 
(2017) 

Kurssilla otettiin käyttöön 
tietovisat ja osaamismer-
kit. 

Sitoutuneisuus kurssiin kasvoi, tehtäviä suori-
tettiin enemmän (8 kpl vs. 5 kpl) mutta oppimi-
sen tasossa ei huomattu merkittäviä eroja. 

Agapito & 
Rodrigo (2018) 

Kurssilla käytössä pisteet 
ja tietovisat. 

Ei havaittu merkittäviä eroja oppimistuloksissa 
tai opiskelijoiden suhtautumisessa. 

Bernik et al. 
(2018) 

Verkkokurssilla toteutetut 
pisteet, osaamismerkit, tu-
lostaulukot, tehtävät, haas-
teet ja edistymispalkit. 

Kurssin opiskelijoilla oli tilastollisesti selkeästi 
parempi keskiarvo loppukokeessa, kurssista pi-
dettiin enemmän ja se arvioitiin paremmin kuin 
muut opetuskurssit. 
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Pelien mekaniikoista pisteet, osaamismerkit ja tulostaulukot olivat selkeästi yleisimmin 
käytettyjä pelimekaniikkoja pelillistämisen toteuttamisessa.  Tämä oli odotettavissa 
oleva tulos näiden helpon toteutettavuuden ja hyvinä pidettyjen tulosten vuoksi. Myös 
tietovisoja hyödynnettiin positiivisen kilpailullisuuden luomiseen ja opiskelijoiden akti-
voimiseen monissa tutkimuksissa. 
5.1.1 Havainnot oppimistuloksissa 
Havainnot konkreettisten oppimistulosten osalta olivat vaihtelevia ja moni tutkimuksista 
toteutti tulosten arviointia vain subjektiivisella tasolla opiskelijoille suoritettavien kyse-
lyiden avulla. Näissä kyselyissä opiskelijat arvioivat kokevansa pelillistämisen vaikutuk-
set positiivisina oppimisessa ja he näkivät uuden opetustyylin edistävän oppimista (Ak-
polat & Slany 2014; Maia & Graeml 2015; Olsson et al. 2015; Sprint & Cook 2015; 
Fotaris et al. 2016; Abidin & Zaman 2017; Nawahdah 2018). Akpolatin ja Slanyn tutki-
muksessa (2014) arviointi opiskelijoiden osaamisen tasosta suoritettiin kahteen otteeseen 
ja pelillistetyn ympäristön tultua opiskelijoille tutummaksi jälkimmäisessä mittauksessa 
oppimisen tason koettiin olevan vielä parempaa kuin ensimmäisessä mittauksessa.  
Subjektiivisista mielipiteistä tämän asian suhteen on kuitenkin vaikeaa muodostaa totuu-
denmukaista tulosta. Koetut oppimistulokset voidaan mieltää opiskelijan taholta parem-
maksi pelillistämisen mekaniikkojen, kuten pisteiden ja osaamismerkkien myötä, jotka 
osoittavat opiskelijoille konkreettisessa muodossa heidän saavutuksiaan ja edistymistään 
opinnoissa. Perinteisemmillä opetustavoilla tällaista välitöntä palautetta ei saada, jolloin 
opiskelija ei saa ulkopuolista tunnustusta omasta edistymisestä ja tällöin oppimistulosten 
arviointi on vaikeampaa. 
Muutamat tutkimukset mittasivat kuitenkin oppimistuloksia konkreettisella tasolla  kurs-
seilla toteutettujen lopputestien avulla. Fotaris et al. (2016) suorittamassa tutkimuksessa 
pelillistetyn kurssin loppuarvosanat olivat perinteisillä opetusmetodeilla toteutettuun näh-
den korkeammat. Myös Fresno et al. (2017) ja Bernik et al. (2018) havaitsivat omissa 
tutkimuksissaan pelillistämisen tuovan positiivisia kehitystuloksia oppimisessa. Sen si-
jaan Ortiz et al. (2017) suorittamassa tutkimuksessa pelillistetyllä kurssilla ei saatu aikaan 
merkittävästi parempia oppimistuloksia lopputestien tuloksiin perustuen, vaikka pelillis-
tämisellä oli kokonaisuuden kannalta monia positiivisia vaikutuksia opiskelijoiden käyt-
täytymisessä ja asenteessa. Myös muissa tutkimuksissa raportoitiin vastaavanlaisista ko-
kemuksista ja lopputuloksista (Agapito & Rodrigo 2018; Rojas-Lopez & Rincon-Flores 
2018; Papadakis & Kalogiannakis 2018). Toisaalta kurssien päätteeksi suoritettavat lop-
putestit mittaavat usein oppimista hyvin rajallisesti eivätkä välttämättä anna aina todel-
lista kuvaa osaamisen tasosta ja sen syvyydestä kokonaisessa mittakaavassa. 
Oppimistulosten kannalta Kintsakis ja Rangoussi (2017) saivat tutkimuksessaan aikaan 
mielenkiintoisen sivutuloksen. Heidän ala-asteella suoritetussa kokeilussa ilmeni, että oh-
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jelmoinnin opetuksen pelillistäminen paransi luokan oppimisvaikeuksista kärsivien vii-
den oppilaan oppimistuloksia merkittävästi. Nämä oppilaat olivat perinteisessä opetus-
ympäristössä opinnoissa suoriutumiseltaan muita heikompia, mutta pelillistäminen auttoi 
yhtä näistä oppilaista pääsemään jopa luokan parhaimmin suoriutuvaksi ja loputkin saivat 
aikaan parempia tuloksia päästen muiden oppilaiden tasolle. 
5.1.2 Motivaatio ja kiinnostuneisuus 
Opiskelijoiden kokeman motivaation ja kiinnostuneisuuden osalta pelillistämisen vaiku-
tukset olivat huomattavasti selkeämmät ja yhteneväisemmät kuin oppimistulosten osalta. 
Pelillistämisen merkittävimmät hyödyt olivat selkeästi opiskelijoiden suhtautumisessa 
opetukseen ja kursseihin. Kaikissa kuvan 9 positiivisiin johtopäätöksiin päätyneissä tut-
kimuksissa opiskelijat pitivät kyselyiden perusteella pelillistettyä oppimisympäristöä mo-
tivoivampana ja innostavampana kuin perinteistä. Näin oli myös edellisessä luvussa mai-
nituissa tutkimuksissa, joissa ei havaittu merkittäviä eroja oppimistulosten suhteen. Pelil-
listämisen nähtiin myös mahdollistavan oppiminen miellyttävämmässä, hauskemmassa 
ja palkitsevammassa oppimisympäristössä. Lisäksi opiskelijoiden asenteet ohjelmointia 
kohtaan olivat positiivisemmat pelillistämisen myötä.  
Kasvanut motivaatio ja kiinnostuneisuus näkyivät muun muassa opiskelijoiden suoritta-
missa tehtävien määrissä ja esimerkiksi Ibáñez et al. (2014) toteuttamassa tutkimuksessa 
pelillistetyn kurssin opiskelijat suorittivat vapaaehtoisesti enemmän tehtäviä kuin perin-
teisemmän kurssin opiskelijat ja lisäksi he opiskelivat ja suorittivat tehtäviä aihepiireistä, 
joita ei käsitelty kurssilla. Pelillistämisen voidaan siis nähdä innostaneen opiskeli joita 
kasvattamaan osaamistaan ohjelmoinnista kurssin tavoitteita laajemmin.  Myös Lehtonen 
et al. (2015) ja Ortiz et al. (2017) havaitsivat pelillistämisen kasvattavan opiskelijoiden 
suorittamien tehtävien määrää. 
Lehtonen et al. käsittelevät artikkelissaan (2015) useita vuosia käytössä olevaa Javala 
MOOCia, jossa oli pelillistämisen ominaisuuksia kaikille käyttäjille julkisten pisteiden ja 
osaamismerkkien muodossa. Tässä kokeilussa pelillisyys poistettiin Javalasta kolmen 
kuukauden ajaksi muutosten tarkkailemiseksi. Pelillistämättömässä versiossa Javalassa 
60–180 minuuttia aikaa kuluttavien opiskelijoiden määrä laski huomattavasti. Opiskeli-
joiden vierailun keskiajat laskivat myös selkeästi ja samoin aiemmin mainitun mukaisesti 
Javalassa suoritettujen tehtävien lukumäärät. Tulokset palautuivat takaisin normaalille ta-
solle pelillistämisen palauttamisen jälkeen. Tutkimuksessa huomattiin myös, että pelillis-
tetyssä versiossa opiskelijoiden, jotka viettivät alustalla yli tunnin alle 5 minuutin tauoilla 
määrä oli kaksinkertainen pelillistetyssä versiossa suhteessa pelillistämättömään. Tämän 
tuloksen kautta tutkimuksessa tehtiin johtopäätös flow-tilan saavuttamisesta ohjelmointi-
tehtävissä. Pelillistämisellä huomattiin siis kokeilussa tärkeä rooli opiskelijoiden sitout-
tamisessa oppimisympäristöön. (Lehtonen et al. 2015) 
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Pelillistämisen mekaniikoista tulostaulukoilla toteutetusta kilpailullisuudesta oli havait-
tavissa eniten vaihtelevia mielipiteitä. Joidenkin tutkimusten osalta nämä koettiin kan-
nustavina ja opiskelijat pyrkivät suoriutumaan tehtävissä mahdollisimman hyvin saavut-
taakseen korkeampia sijoja tulostaulukoissa tai koittivat parantaa omia aiempia tuloksi-
aan pysyäkseen hyvillä sijoilla kauemmin (Akpolat & Slany 2014; Regalado et al. 2016; 
Fresno et al. 2017). Toisaalta havaittiin myös ympäristöjä, joissa tulostaulukot eivät muu-
tamaa opiskelijaa lukuun ottamatta vaikuttaneet opiskelijoihin (Ibáñez et al. 2014). Li-
säksi oli tapauksia, joilla vahva kilpailullisuus osittain haittasi keskittymistä olennaiseen 
eli ryhmässä suoritettavan oppimistehtävän ratkontaan (Sprint & Cook 2015).  
Fotaris et al. (2016) suorittamassa tutkimuksessa opiskelijoiden käyttäytymistä oppimis-
tilaisuuksissa seurattiin ja siinä havaittiin korkeampaan keskittymiseen, kiinnostukseen 
ja mukana olemiseen viittaavia piirteitä. Opiskelijat kuuntelivat aktiivisemmin, olivat  
keskittyneitä, loivat paremmin katsekontaktia opettajaan ja reagoivat tehokkaammin 
opettajan toimiin kuin perinteisemmän opetusmuodon ryhmä. Lisäksi opiskelijat olivat 
aktiivisesti mukana tietovisoissa ja muissa pelimäisissä elementeissä sekä heidän kehon-
kielensä viesti opetuksen kannalta positiivisesta rentoudesta ja avoimuudesta. 
5.2 Pelillistämisen kohderyhmät 
Tutkimusartikkeleiden perusteella pelillistämiselle ei noussut esiin täysin selkeitä pelil-
listämisen kohderyhmiä ohjelmoinnin opiskelijoissa, koska lähes kaikissa tilanteissa pe-
lillistäminen sai aikaan positiivisia vaikutuksia ja vain yksittäiset opiskelijat kokivat sen 
negatiivisena asiana. Tulosten valossa suurin osa opiskelijoista voi hyötyä ohjelmoinnin 
opiskelun tukena toimivasta hyvin toteutetusta pelillistämisestä. 
Yksittäisenä havaintona pelillistämisen aikaan saamat tulokset oppimisvaikeuksista kär-
sivien opiskelijoiden osalta olivat mielenkiintoisia ja vakuuttavia. Pelillistäminen auttoi 
tässä opiskelijaa suoriutumaan merkittävästi paremmin kuin normaalissa opetusympäris-
tössä. Pelillistäminen voisi siis tuoda hyötyä erityisesti oppimisvaikeuksista kärsiville. 
Tämän osalta täytyy kuitenkin huomioida, että kyseessä on vain yhdessä tutkimuksessa 
tehty havainto, joten asiaa pitäisi tutkia enemmän paremman ymmärryksen saavutta-
miseksi. 
Toisaalta pelillistämisen merkityksen voitaisiin nähdä olevan suurin etenkin ohjelmoin-
tiopintojen alussa. Tämä on aiemmin mainitun mukaisesti tärkeä vaihe opinnoissa, koska 
aloittelevien opiskelijoiden on havaittu menettävän kiinnostuksensa ja motivaationsa oh-
jelmointiin helpommin. Ohjelmoinnin pelillistämisessä havaittiin selkeitä etuja opiskeli-
joiden suhtautumisessa ohjelmointiin ja sen opiskeluun. Toteuttamalla pelillistämistä 
etenkin ohjelmointiopintojen alussa voitaisiin siis antaa ohjelmoinnista parempi kuva ja 
saada opiskelijat kiinnostumaan siitä enemmän sekä jatkamaan sitä pidemmälle. Lisäksi 
pelillistämisen toteuttaminen verkko-opinnoissa voisi olla hyödyllistä, sillä näissä ympä-
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ristöissä opiskelijoilta vaaditaan tavallista kouluympäristöä enemmän itsekuria ja opiske-
lijan motivoiminen itseopiskeluun onnistuu paremmin pelillistämisen avulla (Lehtonen et 
al. 2015; Regalado et al. 2016).  
5.3 Muita tärkeitä havaintoja 
Suoritetuissa tutkimuksissa pelillistäminen sai aikaan paljon positiivisia vaikutuksia ja 
heikoimmillaankaan tulokset eivät menneet perinteisiä opetusmenetelmiä huonommiksi. 
Pelillistämisen toteuttaminen ei ole kuitenkaan täysin suoraviivaista vaan se vaatii paljon 
aikaa ja vaivaa toteuttajaltaan. Lisäksi pelillistäminen pitää suunnitella niin, että se tukee 
oppijan oppimisprosessia. Näissä tutkimusartikkeleissa ohjelmoinnin opetuksen pelillis-
tämisen toteuttajat ovat perehtyneet aihepiiriin ja nähneet paljon vaivaa pelillistämisen 
suunnitteluun ja toteutukseen. Pelkkien yksittäisten pelimekaniikkojen tuominen kurssiin 
ei välttämättä saa aikaan positiivisia tuloksia. Akpolat ja Slany (2014) tekivät pelillistä-
misen toteuttamisesta hyvän ja tiiviin huomion. Pelillistämisessä on heidän mukaan kyse 
samojen vaikutusten tuomisesta kuin perinteisemmissä peleissä ja, mikäli opiskelija kyl-
lästyy pelin pelaamiseen, pelillistäminen menettää positiiviset puolensa ja voi tuoda nii-
den sijasta negatiivisia vaikutuksia. 
Tuloksien osalta tulee myös huomioida, että tutkimuksen rajaus ja tutkimusartikkelit koh-
distuivat pelkästään ohjelmoinnin opetukseen ja opiskeluun. Tulokset eivät välttämättä 
olisi olleet samankaltaiset toisten aihepiirien opiskelijoiden kanssa. Ohjelmointi aiheena 
nojautuu vahvasti tekniikkaan, joten aiheen opiskelijat voivat olla esimerkiksi tekniikkaa 
hyödyntävien pelillistämisen ratkaisujen kannalta avoimempia. Pelillistäminen oli myös 
opiskelijoille uutta, joten uutuuden viehätys ja tavallisista opetusmetodeista poikkeavuus 
voi korostaa kyselyissä pelillistämisestä saatuja mielipiteitä positiivisempaan suuntaan. 
Tutkimusten perusteella on mahdoton sanoa miten pelillistämiseen suhtautuminen muut-
tuisi, jos se muodostuisi normaaliksi metodiksi opetuksessa. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Tulosten yhteenveto 
Tutkimuksessa saatiin muodostettua kattava käsitys pelillistämisestä, sen taustateoriasta, 
pelillistämisen käytännön soveltamiskeinoista ja sen soveltamisen aikaansaamista vaiku-
tuksista oppimisen näkökulmasta. Pelillistäminen on peleihin liittyvien ominaisuuksien 
ja mekaniikkojen tuomista aktiviteetteihin, jotka eivät ole perusluonteeltaan pelimäisiä. 
Tavoitteena pelillistämisessä on luoda pelimekaniikkojen avulla lisäarvoa käyttäjälle ja 
saada aikaan korkeampaa innostuneisuutta ja motivaatiota. Pelillistäminen on hyvin ajan-
kohtainen ilmiö etenkin opetuksessa ja sen tuomia mahdollisuuksia opetuksen aktivoimi-
sessa ja opiskelijoiden motivoinnissa ei kannata sivuuttaa tai vähätellä peleihin kohdistu-
vien ennakkoluulojen takia. 
Tutkimuksessa pelillistämistä pyrittiin tarkastelemaan ja tutkimaan päätutkimuskysy-
myksen ”Mitä pelillistäminen voi tuoda ohjelmoinnin opetukseen?” avulla. Päätutkimus-

kysymykseen vastaamisen avuksi muodostettiin alatutkimuskysymyksiä, joissa pohdittiin 
pelillistämisen mahdollisia hyötyjä ja haittoja ohjelmoinnin oppimisessa, miten pelillistää 
ohjelmoinnin opetusta, pelillistämisen vaikutuksia opiskeluun suhtautumisessa ja pelil-
listämisen kohderyhmiä. Tutkimuksen keskiössä oli kouluympäristöissä tapahtuva ohjel-
moinnin opetus mutta myös itseopiskelun näkökulmaa pyrittiin huomioimaan. 
Pelillistämisen toimiva ja oppimista tukeva toteutus vaatii toteuttajaltaan huolellista suun-
nittelua ja paljon työtä sekä aikaa mutta vastineena se voi tuoda myös paljon hyötyä. 
Merkittävimmät hyödyt hyvin toteutettu opetuksen pelillistäminen voi tuoda opiskelijoi-
den asennoitumisessa opetukseen ja opetettavaan aiheeseen. Pelillistäminen mahdollistaa 
opiskelijoille perinteisiä opetuskeinoja mielekkäämmän ja innostavamman oppimisym-
päristön. Tämä puolestaan näkyy opiskelijoiden kasvaneessa motivaatiossa ja sitoutunei-
suudessa opiskeltavaa aihepiiriä kohtaan. Tutkimuksen perusteella pelillistettyjen kurs-
sien opiskelijat ovat aktiivisemmin mukana opetuksessa ja opiskelevat opetettuja asioita 
vapaaehtoisesti perinteisten kurssien opiskelijoita enemmän. 
Aktiivisemman opetustyylin ansiosta pelillistäminen voi teoriassa mahdollistaa myös 
saavutettujen oppimistulosten paranemisen, joka voidaan havaita kouluympäristössä esi-
merkiksi parempien lopputesteistä suoriutumisen kautta. Tutkimuksen perusteella pelil-
listämisen oppimistuloksissa aikaansaamat vaikutukset olivat kuitenkin hyvin vaihtelevia 
ja saavutetun oppimisen tasossa ei aina pystytty havaitsemaan merkittävää parantumista. 
Osa opiskelijoista onnistui saavuttamaan pelillistämisen kautta selkeästi parempia loppu-
tuloksia perinteiseen opetukseen verrattuna. Vastaavasti monien kohdalla pelillistäminen 
ei vaikuttanut lopputuloksiin, vaikka pelillistäminen itsessään oltaisiin koettu positiivi-
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sena asiana. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että ohjelmoinnin opetuksen pelillistämi-
nen ei tutkimuksen perusteella johtanut missään tilanteissa oppimistulosten heikkenemi-
seen. Merkittävin pelillistämisellä saavutettu hyöty ilmeni siis opiskelijoiden motivoimi-
sessa ja opiskeluun suhtautumisen paranemisessa.  
Tutkimusartikkeleiden tulosten perusteella pelillistämiselle ei ollut havaittavissa selkeää 
kohderyhmää, koska sen nähtiin parantavan oppimistuloksia tai asennetta oppimiseen 
merkittävässä osassa tutkimuksia. Kokonaiskuvan kannalta negatiivisia vaikutuksia ei ha-
vaittu missään tutkimuksessa vaan heikoimmillaankin pelillistäminen saavutti neutraalin 
nollatuloksen, jossa asenteiden tai oppimisen ei havaittu paranevan tai heikkenevän. Tut-
kimusartikkeleiden tuloksia ja pelillistämisen teoriaa yhdistelemällä pelillistämisellä  
voisi olla suurimmat hyödyt etenkin opiskelun alkuvaiheessa ohjelmoinnin aloituskurs-
seilla ja itseopiskeluna suoritettavissa verkkoympäristöissä, kuten MOOCeissa. Nämä 
ovat ympäristöjä, joissa opiskelijan innostaminen, sitouttaminen ja motivoiminen on eri-
tyisen kriittistä ja pelillistämisen merkittävimmät tulokset havaittiin opiskelijoiden edellä 
mainittujen ominaisuuksien ja asenteiden parantamisessa. 
Ohjelmoinnin opettamisen pelillistämiseen on tarjolla useita keinoja. Alana ohjelmointi 
on hyvin tekninen ja tietotekniikkaan sidonnainen, joten myös tekniikkaan pohjautuvat 
pelillistämisen keinot ovat hyvin toteutettavissa. Oppimisen pelillistämisessä voidaan 
hyödyntää valmiita pelillistämistä tarjoavia opetusalustoja tai pelillistämiseen kehitettyjä 
työkaluja, jotka antavat lisätä opetusympäristöön pelillistämisen elementtejä ja pelimeka-
niikkoja, kuten osaamismerkkejä. Vaihtoehtoisesti opetuksen tueksi voidaan suunnitella 
ja toteuttaa pelillistämistä esimerkiksi kurssille suunniteltujen opetuspelien kautta t ai pe-
lillistämällä kurssilla mahdollisesti käytössä olevaa oppimisalustaa. 
6.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimuksen tarve 
Tutkimuksen tavoitteena oli antaa lukijalle ymmärrys pelillistämisen perusperiaatteista ja 
taustoista sekä käsitys pelillistämisen suunnitteluprosessista ja valmiista alustoista, joita 
pelillistämisen käytännön toteuttamisessa voidaan hyödyntää. Lisäksi pelillistämisen vai-
kutuksia opiskelijoiden oppimistuloksissa ja asenteessa selvitettiin käymällä läpi aiheesta 
tehtyjä empiirisiä tutkimuksia, joissa oikeissa ohjelmoinnin oppimisympäristöissä on to-
teutettu käytännön opetuksen pelillistämistä. Tutkimusartikkelien sisällöstä ja tuloksista 
koetettiin koostaa lukijalle mahdollisimman todenmukainen tutkimusten kokonaistulok-
set ja tärkeät huomiot koostava kokonaisuus. 
Pelillistäminen on tutkimusalueena todella laaja ja siihen sisältyy paljon käsitteitä, omi-
naisuuksia ja taustateoriaa. Tämän takia tutkimus vaati rajausta ja esimerkiksi kaikkia 
pelillistämiseen elementtejä tai siihen liittyviä taustateorioita ei pystytty käymään läpi. 
Aiheena opetuksen pelillistäminen sisältää myös paljon psykologiaan liittyvää teoriaa ja 
näitä pyrittiin käymään tutkimuksessa oleellisilta osin tiiviisti läpi , mutta ne eivät olleet 
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työn keskiössä. Pelillistämiseen pyrittiin keskittymään enemmän teknisestä näkökul-
masta ja käytännön tuloksien kautta. 
Tutkimusartikkelien lopputulosten havaittiin olevan monin osin subjektiivista käyttäjien 
kokemusten mittaamista. Motivaatio ja muut asennoitumiseen liittyvät asiat ovat tieten-
kin subjektiivisia, mutta oppimistuloksissa isompi määrä tarkemmin toteutettuja vertai-
luja olisivat olleet tarpeen. Oppimistulosten muutosten mittaamisen kannalta olisi ollut 
lisäksi hyvä, jos vielä useampi tutkimusartikkeli olisi käyttänyt pelillistetyn testikurssin 
rinnalla tavallista kurssia ja vertaillut näiden välisiä tuloksia. Muutenkin valtaosa artik-
keleista keskittyi ohjelmoinnin pelillistämiseen teoriatasolla ja empiirisiä tutkimuksia 
käytännön toteutuksista oli vähän. 
Jatkotutkimuksena pelillistämisestä voisi kerätä ja koostaa vielä laajemmassa mittakaa-
vassa käytännön toteutuksilla saatuja tuloksia. Lisäksi pelillistämisen kohderyhmiä voisi 
selvittää tarkemmin tai tutkia onko eri alojen opiskelijoilla erilainen suhtautuminen pelil-
listämiseen tai onko alojen välillä merkittävästi eroavat lopputulokset pelillistämisessä . 
Pelillistämisellä havaittiin yksittäisenä tuloksena merkittävä vaikutus oppimisvaikeuk-
sista kärsivällä opiskelijalla ja myös tältä osin tutkimusta voitaisiin suorittaa ene mmän. 
Myös pelillistämisen vaikutuksien tarkastelu pitkällä aikavälillä vaatii jatkotutkimusta. 
Pelillistäminen oli valikoituneissa tutkimusartikkeleissa opiskelijoille uusi opetuskeino, 
joten sen tuoma uutuuden viehätys on voinut vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Tutkimusar-
tikkelien perusteella on mahdotonta sanoa säilyisivätkö pelillistämisen positiiviset vaiku-
tukset pitkällä tähtäimellä, jos pelillistäminen korvaisi perinteiset opetuskeinot täysin ja 
kaikessa opetuksessa sovellettaisiin sitä. 
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