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1. PELILLISTÄMINEN JA TARINANKERRONTA: KATSAUS
EUROOPPAAN
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Jatkuva kehitys videopelien tuotannossa ja käytössä on synnyttänyt lukuisia
tapoja hyödyntää videopelejä. Pelit ovat laajentuneet viihdekäytöstä myös
sellaisille urille kuin lääketiede- ja terapiakäyttö, ja ne vaikuttavat tiedollisiin
kykyihin, kuten toiminnanohjaukseen,
muistiin ja oppimiseen.
Simulaatiot ja tarinankerronta ovat merkittävä osa videopelejä, koska
videopelien

kiinnostavuus

ja

osallistavuus

riippuvat

pitkälti

sopivasta

kontekstista. Kontekstin luominen vaatii mukaansatempaavaa tarinankerrontaa.
Esimerkiksi

urheiluvideopeleistä

tulee

osallistavampia,

kun

pelaajat

ymmärtävät kahden osapuolen välille rakennetun jännitteen, ja se tekee
simulaatiosta pelaajille todenmukaisen kokemuksen. Tällaiset ominaisuudet
vahvistavat videopelien palkitsevuutta ja niistä saatua mielihyvää, mikä
puolestaan tukee videopelien käytön mahdollista laajaa soveltamista.
Sovellusten

laaja

skaala

on

johtanut

pelillistämiseen,

jolla

viitataan

pelimuotoilun keinojen ja ominaispiirteiden tuomiseen ei-pelilliseen yhteyteen
kokemuksellisuuden

parantamiseksi. Werbach

tunnistaneet

pelien

viisi

ominaispiirrettä,

ja
joita

Hunter

(2015)

yleisesti

ovat

käytetään

pelillistämisessä:
• rajoitukset: pelillistetyn sovelluksen muotoilussa pelaaja altistetaan niin
rajoituksille kuin vapauksillekin, ja ne sisältävät myös pakotettua
vaihtokauppaa näiden ominaisuuksien välillä
• tunteet: näiden tavoitteena on sitouttaa pelaajia ja herättää tunteita
toiminnan aikana
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• narratiivi (tarinankerronta): muodostuu siitä, että pelaajille esitellään ja
heidät altistetaan joko suoralle tai epäsuoralle kerronnalle, jolla on oma
yhtenäinen sisäinen logiikkansa ja joka seuraa tiettyä kontekstia
• eteneminen: yleensä piste- tai sijaperusteisia järjestelmiä, joiden avulla
voidaan seurata pelaajan kasvua ja kehittymistä pelissä ja jotka tarjoavat
mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä
• suhteet: ottaa huomioon pelaajien sosiaalisen vuorovaikutuksen pelin
aikana, jolloin voidaan luoda tunne toveruudesta, tietystä asemasta sekä
epäitsekkyydestä.
Pelillistämistä voidaan soveltaa osana sekä perinteistä että vaihtoehtoista
koulutusta, esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa. Pelillistäminen voi tehdä
ammatillisesta koulutuksesta mielenkiintoisempaa, houkuttelevampaa ja
paremmin oppijan todelliseen tilanteeseen sopivaa hyödyntämällä pelien
voimakasta osallistavuutta. Videopelien suosion ja pelaaminen ovat molemmat
kasvattaneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja raportit osoittavat maan
peliteollisuuden

olevan

maailman

kuudenneksi

suurinta.

Monet sovelluksista on kohdennettu opetukseen. Järjestöt, kuten TIGA (The
Independent Game Developers’ Association), akkreditoivat ja valvovat
pelaamista hyödyntäviä kursseja ja tukee näin sitä, että Yhdistyneen
kuningaskunnan opiskelijoiden on mahdollista
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kehittää merkityksellisiä

työelämätaitoja. Tutkimukset opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa ovat
lisäksi osoittaneet, että pelaaminen tukee oppijan luovan ongelmanratkaisun
taitojen

kehittymistä.

Samalla

lähestymistapa

osallistaa

opiskelijoita

tehokkaasti toimintoihin, jotka voivat parantaa oppimista ja tuottaa ison joukon
muita oppimiseen liittyviä hyötyjä.
Esimerkiksi Learning Teaching Scotland Association -järjestö on raportoinut
seuraavista tuloksista:
•

peleihin perustuvat oppimisen lähestymistavat rakentuvat sellaisten
kiinnostuksen kohteiden, taitojen ja tietämyksen päälle, jota monilla
lapilla jo on, ja voivat näin kaventaa lasten koti- ja koulukulttuurien välistä
kuilua

•

peleihin

perustuvat

oppimisen

lähestymistavat

voivat

lisätä

kommunikaatiota vanhempien, opettajien sekä koulun johdon välillä ja
parantaa vanhempien osallisuutta lastensa oppimisessa
•

peleihin perustuvat oppimisen lähestymistavat voivat parantaa opettajan
motivaatiota

•

peleihin perustuvat toiminnot tarjoavat hienon mahdollisuuden tukea
opetusohjelman toteuttamista.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on opetuspelien kehittymisen ohella
hyödynnetty videopeleihin perustuvia hyötypelejä. Hyötypeleissä keskitytään
pelaajien

ja

käyttäjien

kouluttamiseen

tarkemmin

määritellyllä

alalla

yhdistämällä simulaatioita, virtuaalista todellisuutta ja erilaisia medioita.
Nathan Roberts, tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori Wrexham Glyndŵr yliopistossa, on todennut: “mielestäni hyötypelit ovat ainutkertainen ja
innovatiivinen tapa tarjota asiantuntijakoulutusta”. Hän lisää: “siinä ei ole kyse
sisällön tarjoamisesta viihdyttävä pelin varjolla, vaan peliteknologiaa käytetään
uniikkien hyötyjen ja innovatiivisten käyttäjän osallistamistapojen luomiseen.”
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Tapausesimerkki, Yhdistynyt kuningaskunta
BT on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan johtavista viestintäpalveluiden
tarjoajista. Se tuottaa informaatioteknologian verkostopalveluja sekä internet-,
televisio- ja mobiilipalveluita paikallisille ja kansallisille asiakkaille. Toimialansa
luonteen vuoksi BT on joutunut useiden kyberhyökkäysten kohteeksi, ja
kyberturvallisuus on yksi yrityksen prioriteeteista. BT tekee yhteistyötä
Immersive

Labs

-yrityksen

kanssa

tarjotakseen

valmennusta

kyberturvallisuuden analyytikoilleen. Valmennettavilla on pääsy Immersive
Labsin

digitaalisella

pelillistämistä.

alustalla

Alustan

oppimisympäristöihin,

olevalle

tarjoaa

kurssille,

pääsyn

tarpeellisiin

jolla

hyödynnetään

ennalta

määriteltyihin

turvallisuustyökaluihin,

ohjattuun

oppimiseen sekä `Immersive Originals´ Capture the Flag (CTF) -laboratorioon,
jossa

voidaan

jäljitellä

monimutkaisia

reaalimaailman

haasteita.

Lisäksi käyttäjillä on pääsy SaaS-alustalle missä ja milloin tahansa–
edellytyksenä ovat ainoastaan internetyhteys ja -selain. Tämä on tarjonnut
asiantuntijoiden

tilaisuuden

tarttua

välittömästi

käytännön

haasteisiin

virtuaalisessa ympäristössä, ilman tarvetta alkuasetusten määrittämiseen,
konfigurointiin tai vanhempien kollegoiden valvontaan.
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KREIKKA
Nopeasti muuttuva aikakautemme ennustaa jäljellä olevien oppimisen ja
opetuksen rajoitusten poistumista. Molemmat siirtyvät todennäköisesti yhä
enemmän perinteisten instituutioiden ulkopuolelle. Tämä ennuste nostaa esille
uuden opetuksellisen väylän, jossa kukaan meistä ei voi tietää kaikkea, mutta
jokainen tietää jotain; yhdistämällä resurssimme ja taitomme, voimme yhdistää
palapelin palaset yhteen. (Evangelos Sitas, Gamification as tool to raise
sociocultural

awareness

(Pelillistäminen

sosiokulttuurisen

tietoisuuden

kehittämisen työkaluna), marraskuu 2017). Pelaaminen on läsnä yhä
useammilla elämän aloilla. Verkkopelaaminen, lisätty todellisuus ja simulaatiot
sekä digitaaliset työkalut ja sovellukset luovat monipuolisia mahdollisuuksia
niiden kehittämiselle ja hyödyntämiselle useilla ihmistoiminnan aloilla.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana pelaaminen on siirtynyt markkinoinnista
ja

viestinnästä

merkittäväksi

tekijäksi

myös

koulutussektorille.

Myös

opetuksessa on hyödynnetty peliprosesseja, joissa pelillistä ajattelua ja pelien
dynamiikkaa on käytetty yleisön osallistamiseen ja ongelmanratkaisun
edistämiseen.

Yhä useammat instituutit, yksityiset ja julkiset koulutusorganisaatiot sekä
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palveluntarjoajat ovat ottaneet peleihin pohjautuvia sisältöjä opinto-ohjelmiinsa.
Skywalker.gr järjesti viidennen kerran perättäin HR Community Conference &
Awards 2019 -palkintogaalan otsikolla “The game under the service of
productivity”, pelit tuottavuuden palveluksessa. Tapahtuman aikana niin
opetussektorin

kuin

yritysmaailmankin

asiantuntijat

korostivat

pelien

kehittämän roolipelitaidon merkitystä, ja he viittasivat Horizon 2020 -ohjelmaan,
jossa pyritään käyttämään pelejä apuna kyvykkyystestien luomisessa. Puhujat
korostivat, kuinka haastavaa on toisintaa inhimillisiä ominaisuuksia ja miettivät,
olisiko valtapelien syrjäyttäminen mahdollista. He myös ylistivät pelien
merkitystä. Pelien merkityksen sanotaan ulottuvan kaikkiin ihmisiin, edistävän
yhteistoiminnallista henkeä ja tukevan sosialisaatiota samalla kun se
kyseenalaistaa sosiaalisia mielikuvia. Pelit tukevat tunneälykkyyden lisäksi
moniälykkyyden kehittymistä, mikä on olennainen tuottavuuden ja paremman
elämän osatekijä. Etenkin Nancy Pansi, Athens University of Economics and
Business -yksikön henkilöstöhallinnon kunniaprofessori, puhui kokeellisuuden
merkityksestä

opetuksessa,

pelillistämisen

integroimisesta

kaikille

elämänaloille sekä pelien integroinnista osaksi liike-elämää. Hän korosti, että
pelillistäminen on tullut osa elämäämme. Pelaaminen on hauskaa, ja se antaa
meille

mahdollisuuden

suoraan

mitata

suoritustamme,

tavoitteiden

saavuttamista ja kehittää kumppanuuksia. Sen lisäksi pelillistäminen on tullut
osaksi yrittäjyyttä. Useat startup-yritykset investoivat peleihin kehittääkseen
työntekijöidensä tuottavuutta sekä estääkseen työelämän rutinoitumista (haettu
osoitteesta

<https://ecozen.gr/2019/05/hr-community-conference-amp-

awards-2019-to-paichnidi-stin-ypiresia-tis-paragogikotitas/>).

Hyvä käytäntö Kreikasta
Vancouverissa sijaitsevan Simon Fraser University (SFU) -yliopiston Center for
Greek Studies -ryhmän jäsenet ovat kehittäneet pelipohjaisen sovelluksen
kreikan kielen oppimiseen Kreikan ulkopuolella asuville kreikkalaisille.
Innovatiivinen kielenoppimisen ohjelma on pystytty muuttumaan todeksi (ks.
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“Rebooting

Greek:

Learning

Greek

to

the

Greeks

of

diaspora”,

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_1CA0iuN-Os).
Hankkeen tavoitteena on tarjota moderni digitaalinen oppimisalusta kreikan
kielen

oppimiseen

Kreikan

ulkopuolella.

Opetuksessa

hyödynnetään

innovatiivisia pedagogisia lähestymistapoja ja teknologioita. Toistaiseksi he
ovat tehneet yhteistyötä viidentoista kiinalaisen yliopiston kanssa, ja opintoihin
on osallistunut jo yli 4 000 ihmistä! The New Media Lab -ryhmällä on käynnissä
useita mielenkiintoisia projekteja. Kyseessä on Greek Studies "Stavros
Niarchos" -yksikön teknologinen ryhmä. Costas Dedegikas toimii New Media
Labin johtajana yhdessä Dionysius Arkadianosin kanssa. Arkadianos on
ensimmäisen sukupolven kanadalainen, jonka isä muutti maahan 1950-luvulla.
Myös hänen äitinsä on kreikkalainen. HuffPost Greece -uutissivustolla hän
kertoo Kreikan kielen asemasta ja sen selviytymistaistelusta ulkomailla. Hän
mainitsee, että jos mikään ei muutu, kieli tulee katoamaan. Stavros Niarchos
Institute of Greek Studies -yksikön New Technologies Lab -laboratoriolla on
useiden vuosien kokemus opetusteknologiassa. Kokemusta on kertynyt
pääasiassa Odysseus-nimisen oppimisalustan kehittämisen myötä. Alustaa on
käytetty kreikan kielen opettamiseen Simon Fraser University -yliopistossa
Vancouverissa Kanadassa yli viidentoista vuoden ajan. Kreikan kielen
säilyttäminen ja levittäminen, erityisesti ulkokreikkalaisten yhteisöissä, on
keskeinen osa Center for Greek Studies -ryhmän ja Stavros Niarchos
Foundation -säätiön missiota. Vuosien aikana kertyneen osaamisen avulla on
haluttu herättää kiinnostusta kreikan kieltä kohtaan erityisesti nuorempien
ikäryhmien keskuudessa. Idea ”pelinkehityksen” metodologioita käyttävästä
sovelluksesta houkutteli kehitysryhmää ja nähtiin tapana lisätä mahdollisuuksia
saada nuoria kiinnostumaan kreikan opiskelusta, koska kyseinen ikäryhmä on
muutenkin kiinnostunut teknologiasta. Idea myös osoitti onnistumisen merkkejä
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nuorten mielenkiinnon herättelyssä. Stavros Niarchos Foundation -säätiön
merkittävä panos mahdollisti idean realisoitumisen. Ohjelman tärkein tehtävä
on luoda

sisäistä motivaatiota kreikan kielen oppimiseen, erityisesti

nuorempien opiskelijoiden keskuudessa. Tähän on pyritty käyttämällä
pelillistämisen menetelmiä, joissa ohjelmaan lainataan joitakin videopelien
elementtejä, kuten pisteet, kierrokset, jne. Näin oppimisprosessi voidaan
esittää nuorille opiskelijoille – eli käyttäjille–ymmärrettävässä muodossa.
Uuden sukupolven sisäsyntyinen kiinnostus teknologiaan tukee tätä pyrkimystä
(HuffPost Greece, osoitteessa https://www.huffingtonpost.gr/entry/rebootinggreek-e-prospatheia-katheyeton-na-diadosoen-ten-ellenike-ylossa-stoesellenes-tes-diasporas_gr_5ce506bae4b09b23e65ab681).

ITALIA
Peliestä on tulossa yksi pääasiallisista oppimisen muodoista, koska se
mahdollistaa epämuodollisen ja
luonnollisen

tavan

pedagogista

ja

tehdä
didaktista

tutkimusta.
Sekä

lautapeleissä

peleissä

pelaajat

että

e-

osoittavat

taitoja ja kykyjä, joita pidetään
olennaisina

koulussa

ja

koulutuksessa. Näitä ovat esimerkiksi:


toiminnan jatkuvuus,



sitoutuminen, kyky ottaa laskelmoituja riskejä,



yksityiskohtien huomioiminen,



pysyvyys,



oppimisen nopeus ja



ongelmanratkaisutaidot.
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Italiassa vuonna 2018 tehtyjen Wingage- ja AESVI-tutkimusten mukaan:


pelaajia on 17 miljoonaa,



videopeleihin käytettiin noin 1,7 miljardia euroa,



mobiililaitteilla (tabletit ja älypuhelimet) pelaajia on noin 10 miljoonaa,



pelaajien ikäjakauma on tasainen 6–64-vuotiaiden välillä.

Pelit ovat niin merkittävä ilmiö, että monet yritykset ovat jo luomassa erilaisia
hyötypelejä, joiden tarkoitus on parantaa osallistumista. Kehitys kohdentuu
erityisesti asiakaspalveluun ja koulutusalalle. Lisäksi uusi sukupolvi on
voimakkaasti

siirtymässä

perinteisestä

luokan

edessä

tapahtuvasta

opetuksesta kohti verkko-opetusta.

Yksi Italian tärkeimmistä peliasiantuntijoista, Fabio Viola, on sanonut, että:
“osallistumisen suunnittelemisen tavoitteena on muuttaa käyttäjät kokijoiksi
käyttämällä menetelmää, jota voisimme kutsua osallistumiskeskeiseksi
muotoiluksi”.
Hänen mukaansa “pelillistäminen on toiminnallisuuden avaintekijä, jonka avulla
voimme nähdä jokaisen jokapäiväisen hetken uudella tavalla”. Hänelle
videopelit ovat ainoita kokemuksia, joissa käyttäjät puhuvat minämuodossa
(esimerkiksi kun he sanovat ”pelastin prinsessan” tai ”tapoin hirviön”). Tämä
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osoittaa, että he tuntevat itsensä yhdeksi tarinan päähenkilöistä, mikä voi
parantaa oppimisprosessia ja kokemustiedon varastoitumista pitkäkestoiseen
muistiin (Hopeilin “L'arte del coinvolgimento: Emozioni e stimoli per cambiare il
mondo” mukaillen, 2017).

Hyvä käytäntö Italiasta
Italiassa

pelillistämistä

tarinankankerrontaa
käytetty

ja
on

myös

kulttuuriperinnön
edistämiseen.

Hyvä

esimerkki tästä on Father
and Son -peli (www.fatherandsongame.com/).
Pelillä on yli kaksi miljoonaa käyttäjää. Sen on tuottanut (kaksiulotteista Unitytekniikkaa käyttäen) napolilainen National Archaeological Museum of Naples museo. Sen tavoitteena on edistää joidenkin erityiskokoelmien tunnettuutta.
Näitä kokoelmia ovat esimerkiksi Farnese-suvun kokoelma, hieno egyptiläinen
kokoelma sekä Pompeji ja Herculaneum. Museon johtaja tohtori Paolo
Giulierini on todennut, että verkkopelin ansioista on mahdollista “saavuttaa yksi
museon uusista strategisen suunnitelman tavoitteista, eli ottaa käyttöön uusia
keinoja olla vuorovaikutuksessa museossa fyysisesti tai virtuaalisesti käyvien
vierailijoiden kanssa”. Peli mahdollistaa vuorovaikutuksen eri puolilta maailmaa
museon

sekä

Napolin
kaupungin
kanssa. Kerronta
ja

tarina

ovat

pelissä
pääosissa,

ja

pelin päähahmon
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Mikaelin roolissa pelaajat voivat matkata läpi ajan aina muinaisesta Roomasta
Egyptiin, Bourbon-ajanjakson kautta tämän päivän Napoliin. Father and Son peli on maailman ensimmäinen videopeli, jonka on julkaissut arkeologinen
museo ja jonka tavoitteena on viihdyttää ja innostaa niin nuorta kuin
vanhempaa yleisöä.

SUOMI

Suomen Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vuodesta 2007
lähtien rahoittaneet virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä. Rahoitus on
kohdennettu pääasiassa asiantuntijoille, jotta oppimisympäristöjä saadaan
kehitettyä ja suomalaisen pelialan osaamista hyödynnettyä. Esimerkiksi
sosiaalinen media, virtuaaliset 3D -maailmat, mobiililaitteet, oppimispelit ja
simulaatiot ovat luoneet uusia oppimismahdollisuuksia. Yksi näistä rahoitusta
saaneista ohjelmista on Skene-ohjelma (2012–2015), jonka tavoitteena oli
muokata

suomen

lupaavaa

peliteollisuutta

ammattimaisemmaksi

sekä

mahdollistaa alan merkittävämpi taloudellinen vaikuttavuus. Sen aikana Tekes
(nykyisin Business Finland), suomalainen innovaatiorahoituskeskus, rahoitti
105 peliyritysten projektia ja 9 akateemista tutkimusprojektia. Ammatillisessa
koulutuksessa

oppimisympäristöjen

kehittämisessä

painotetaan

työelämäyhteistyötä,

opiskelijoiden

perehdyttämistä,

monikanavaista

oppimisen tukea ja ohjausta sekä
oppilaitosten

toimintakulttuurin

uudistumista.

Laaja

informaatioteknologian

(IT)

käyttö

tukee ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämistä ja oppimisen
ja työelämänyhteyksien edistämistä. Pelillistäminen korostaa mahdollisuuksia,
joita pelit tuovat erilaisten taitojen ja taitokokonaisuuksien oppimiseen,
yhteistyötaitojen

kehittymistä

unohtamatta.
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Suomalainen

ammattikoulutussektori painottaa IT-pohjaista ja sulautuvaa oppimista, joka
perustuu pitkälti paikallisten laitosten omiin resursseihin ja ammattitaitoon.
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on hyvä esimerkki alueellisesta
investoinnista opetuksen digitalisoimiseen. Omnia perustettiin palvelemaan
kaikkien ikäryhmien ammatillisen koulutuksen tarpeita Espoon, Kirkkonummen
ja Kauniaisen alueella. Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki, asukkaita
on yli 265 000. Monella suurella yrityksellä, kuten Nokia Solutions and
Networksillä, Microsoft Mobilella, KONEella, Neste Oililla, Fortumilla, Orion
Corporationilla, Outokumpu Groupilla ja videopelien kehitysyhtiöillä, Roviolla ja
Remedy Entertainmentillä, on toimipisteet Espoossa. Vuonna 2016 tehdyssä
haastattelussa Espoon kaupunginjohtaja on maininnut, että Espoo investoi
voimakkaasti

opetuksen

kehittämiseen

tullakseen

tulevaisuuden

innovatiiviseksi rakentajaksi. Kaupunki ja sen asukkaat ovat aina arvostaneet
koulutusta. Omniasta on tullut kehittäjä ja edelläkävijä ammatillisessa verkkoopetuksessa, oppimisessa ja digitaalisten ja muuttuvien opetustilojen
teknisissä ratkaisuissa. Omnian visiona on, että oppimista voisi tapahtua missä
tahansa, ja että oppimista voidaan personoida sekä yhdistää sosiaaliseen
oppimiseen, yhteisoppimiseen, sekä ongelmanratkaisuun ja kehitykseen.
Alueellisella koulutuskuntayhtymällä on viisi kampusta. Opiskelijoita on noin
40 000, ja henkilöstöön kuuluu noin 860 henkeä. Opetushallitus on nimennyt
Omnian

yhdeksi

ammatillista

koulutusta

kehittävistä

kansallisista

asiantuntijatahoista. Se tarjoaa sekä opettajille että opiskelijoille ohjelmia
seuraavilla

aloilla:

digitaaliset

oppimisympäristöt,

peliajattelun

ja

pelimekaniikan käyttö ongelmanratkaisussa, mobiilioppiminen, yritysmäinen
opetus ja oppiminen sekä 2000-luvun koulun johtaminen. Lisätietoa Omniasta
löytyy sen verkkosivuilta: https://www.omnia.fi.
Osana samankaltaista trendiä tohtori Juho Hamari (tekniikan tohtori, ekonomi)
nimitettiin

Suomen

ensimmäiseksi

pelillistämisen

professoriksi

Porin

yliopistokeskukseen tammikuussa 2017. Pelillistämisessä pelillisiä elementtejä
sisällytetään erilaisiin järjestelmiin, ja pelidynamiikkaa ja –mekaniikkaa
sovelletaan esimerkiksi verkkopalveluissa, opetuksessa ja työelämässä.
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Professori Hamarin mukaan pelillistämisen opiskeleminen on erittäin tärkeää,
koska pelien innoittama toiminta on noussut keskeiseen asemaan eri
elämänaloilla ja jopa koko yhteiskunnassa. Pelillistäminen ei ole ainoastaan
pelimekaniikan soveltamista verkkopalveluihin, vaan kyseessä on laajempi
ilmiö, joka läpäisee yhteisöt ja kulttuurin. Pelaaminen tuo uusia ajatusmalleja
muille elämän osa-alueille, ja pelillistämisellä pyritään vaikuttamaan ihmisten
kokemuksiin, motivaatioon ja käyttäytymiseen eri yhteyksissä. Tämä osoittaa,
kuinka merkittävä rooli pelillistämisellä on oppimisessa ja miten Opetushallitus
on tukenut sen kehittämistä kansallisella tasolla.

Tapausesimerkki Suomesta
LOL - Lievästi Outoa Liiketoimintaa on liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettu
peli, jossa opiskelijat ja yrittäjät ovat vuorovaikutuksessa verkkolautapelin
välityksellä. Opiskelijat ja yrittäjät toimivat verkkoyhteisössä, jossa yrittäjät
voivat esittää liiketoimintahaasteita ja opiskelijat voivat tarjota luovia ratkaisuja
heille annettuihin haasteisiin. Pelin antaa opiskelijoille mahdollisuuden
työskennellä

aitojen

liiketoimintaongelmien

parissa

viihdyttävällä

ja

osallistavalla tavalla. Yrittäjät saavat uusia näkemyksiä ja ideoita ja voivat
tarjota omaa osaamistaan ja taitojaan oppimisprosessin tueksi. Opettajat
havainnoivat, miten liiketoimintaideoita testataan ja miten opiskelijat lähestyvät
tosielämän mahdollisuuksia. Opiskelijat jaetaan
ryhmiin, jotka kilpailevat keskenään. Ryhmille
annetaan virtuaalinen työtila, jossa he voivat
kehittää ja jakaa ideoitaan. Kommunikointi ja
yhteistyö tapahtuu Facebook-sivustolla. Myös pelin
päivitykset, uudet tehtävät ja palaute näkyvät
Facebookissa ilmoituksina. YouTube-videopalvelua
käytetään haastattelujen esittämiseen ja raportointiin. Ryhmien on luovissa
liiketoimintaratkaisuissaan

huomioitava

logistiset,

kaupalliset

ja

muut

rajoitukset, joita yrittäjätkin kohtaavat. Osallistuvat yrittäjät esittävät ideansa ja
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haasteensa videolla. Kun ryhmät edistyvät, peli tarjoaa heille lukuisia
kannustimia ja palkintoja, jotta heidän motivaationsa säilyy ja kilpaileminen olisi
mukavaa. Kun opiskelijat ovat esittäneet ideansa yrittäjille, he saavat yrittäjiltä
palautetta oman ideansa omaperäisyydestä, käyttökelpoisuudesta sekä
toteutettavuudesta. Lisäksi opettajat antavat palautetta oppimisesta ja
viestintätaidoista. Lopulta mukana olevista yrittäjistä muodostettu tuomaristo
valitsee

voittajan

sen

perusteella,

miten

hyvin

ratkaisu

vastaa

liiketoimintatavoitetta. Voittaneet ryhmät saavat virtuaalisia pokaaleja ja
palkintoja.
Kriteerit

LOR Kyllä, miten

Tukee ammatillisen
x
koulutuksen opettajien
jatkuvaa
täydennyskouluttautumista

Tukee divergenttien
ajattelutaitojen
kehittämistä

x

Tukee lateraalisen
ajattelun taitojen
kehittämistä

x

Tukee luovien taitojen
kehittämistä

x

Tukee opiskelijoiden
työllistyvyyttä

x

Tukee opettajille
suunnattujen yrittäjyyden

x

Vastaa tarpeeseen kehittää
tieto- ja
viestintäteknologiataitoja,
kommunikoida opiskelijoiden
kanssa virtuaalisesti sekä
arvioida heidän
viestintätaitojaan.
Oppilaille annetaan uusia
tehtäviä ja päivityksiä, ja he
voivat olla vuorovaikutuksessa
yrittäjien ja opettajien kanssa
Facebookin välityksellä.
Opiskelijat voivat oppia
todellisessa
työelämäkontekstissa ja heidän
täytyy sopeuttaa
ongelmanratkaisukykyjään uusiin
tilanteisiin.
Opiskelijoiden täytyy olla luovia,
jotta he voivat tuottaa
innovatiivisia ratkaisuja
kilpaillessaan muiden ryhmien
kanssa parhaasta ratkaisusta.
Opiskelijat työskentelevät
yrittäjien kanssa ja yrityksille,
jotka ovat potentiaalisia tulevia
työnantajia.
Opettajat voivat jakaa tietoa ja
tukea opiskelijoille reaaliajassa.
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Ei,
miten

työkalupakettien
kehittämistä
Kehittää opettajien
työelämätietoisuutta ja
koulutuksen
työelämärelevanssia
Sisältää opettajille
merkittävän
innovaatioelementin

Todisteita opettajien ja
työnantajan yhteisestä
suunnittelusta

x

Opettajien, oppilaiden ja
yritysten välinen yhteistyö
paranee, ja viestintä osapuolten
välillä on helpompaa.
Yrittäjät voivat lisätä opiskelijoille
annettuun tapaukseen uusia
elementtejä, opettajat keskittyvät
enemmän oppimisprosessin
havainnointiin ja arviointiin.
Opettajat ja yritykset sopivat
aluksi keskenään tapauksista ja
arvioivat ryhmiä yhdessä.

x

x

PUOLA
Puolassa avoin pääsy moderniin informaatioteknologiaan luo uudenlaista
yhteiskuntaa, mikä lisää koko markkinoiden tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä
vaatii merkittäviä muutoksia koulutusjärjestelmään. Viime vuosina myös
Puolassa

kaikkein

innovatiivisimmat

koulutuksen

lähestymistavat

ovat

hyödyntäneet opetuksen pelillistämistä. Se lisää opiskelun aikaansaamaa
tyytyväisyyttä, kiinnostusta ja sitoutumista opiskelemiseen. Siksi peliteollisuus
kasvaa ja kehittyy voimakkaasti ja samalla löydetään myös uusia tapoja
hyödyntää sen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa. Sellaisten
pelien avulla, jotka eivät ole suoraan yhteydessä tietojen ja taitojen
kehittämiseen, on mahdollista vaikuttaa opiskelijoiden käyttäytymiseen ja lisätä
heidän taitojaan, kykyjään, osallistumistaan ja motivaatiotaan. Puolan tunnetuin
tietokonepelien tuottaja CD Project Red tuotti vuonna 2007 Wiedźmin-nimisen
pelin

(suom.

Noituri),

josta

tuli
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maailmanlaajuinen

menestys.

Tämän tyyppisen pelin markkina-arvo on lähes 100 miljoonaa euroa ja kasvaa
keskimäärin 15–20 % vuodessa. Olemassa on jo useita alustoja, jotka voidaan
helposti integroida osaksi koulutusprosessia, luomalla niiden pohjalta
interaktiivisia pelejä, tehtäviä ja kyselyjä, Näitä ovat muun muassa FlipQuiz,
Socrative, ClassDojo, Kahoot, Goalbook, Duolingo, Ribbon Hero, jne. Tällaisille
alustoille luodut tehtävät mahdollistavat valokuvien ja videoiden lisäämisen.
Näillä moderneilla ja interaktiivisilla alustoilla opiskelijat voivat vastata
opettajien tekemiin kysymyksiin tabletilla, älypuhelimella, tietokoneella tai millä
tahansa laitteella, jossa on internet-yhteys. Pelien tarkoitus on yhdistää
ammatillisen koulutuksen eri osa-alueita yksittäiseen opetusprosessiin eoppimisen keinoin.

Hyvä käytäntö Puolasta
Revas (www.revas.pl) koostuu yrittäjyydestä kiinnostuneista ihmisiä, jotka
haluavat tehdä opetuksestaan osallistavamaa ja käytännönläheisempää.
Revas-ryhmä on asettanut tavoitteekseen uudistaa pelkästään teoriaan
perustuvan opetusmallin esittelemällä käytännönläheisiä oppimistyökaluja,
jotka käsittelevät yrityksen perustamista ja johtamista. Ryhmän liiketoimintaa
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simuloivassa pelissä opiskelijat tekevät pienyrityksen johtamiseen liittyviä
päätöksiä. Revas Simulations -peli auttaa erityisesti nuoria kokemaan itse ja
ymmärtämään liiketoimintaa. Peliä voidaan käyttää liiketoiminnan opetuksessa
käytännönläheisellä, osallistavalla ja hauskalla tavalla yli kymmenellä eri alalla
(autoteollisuus, liikenne, matkailu, IT, kampaamo-

ja kosmetiikka-ala,

rakentaminen, ruokapalvelut, jne.) Simulaatioon osallistuvat jaetaan ryhmiin,
jotka johtavat virtuaalisia yrityksiä ja tekevät samanlaisia todenmukaisia
liiketoimintapäätöksiä, joita oikeat johtajatkin tekevät. Ryhmät arvioivat
markkinatietoja ja tekevät sen perusteella strategisia ja operatiivisia päätöksiä.
Ryhmät voivat vertailla tuloksia keskenään ja parantaa taitojaan joka
kierroksella. Simulaatio on joustava työkalu, jota voidaan käyttää eri
koulutustasoilla.

Esimerkiksi

korkeakouluissa

sitä

voidaan

liiketoiminnan,

käyttää

taloustieteen,

operatiivisen johtamisen, yleisen
laskentatoimen tai liiketoiminnan
kursseilla muiden kuin kaupallisten
alojen opiskelijoille. Se soveltuu
myös toisen asteen kursseille –
johtamiseen,
yrittäjyyteen

kirjanpitoon,
sekä

liiketoiminnan

ydintaitoja käsitteleviin työpajoihin. Yritysvalmennuksessa se voidaan ottaa
osaksi liiketoimintaa – johtamistaitojen valmennuksessa tai kokemustalouden
työpajoissa. Liiketoiminnan simulointi opettaa ajattelemaan tavalla, joka ei ole
yleistä

perinteisessä

opetuksessa.

Simulaatiot

osoittavat

taloustieteen

perusperiaatteet yksinkertaistettuna ja antavat opiskelijoille mahdollisuuden
saada kokonaiskuva liiketoiminnasta, jotta he voivat paremmin ymmärtää
yritystoiminnan

ja

markkinoiden

mekanismeja

ja

kokeilla

liiketoimintastrategioita turvallisesti virtuaalisessa ympäristössä. Opiskelijat,
jotka pelaavat yrittäjyyden perusteiden simulaatiota johdon roolissa ja käyvät
läpi päätöksentekoprosessin
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−

saavat markkinoita koskevaa informaatiota (yksittäisten palveluiden
kysyntä, montako henkilötyötuntia kunkin palvelun suorittaminen vaatii,
paljonko

materiaaleja

tarvitaan,

minimipalkka

tai

mitä

markkinointitoimenpiteet maksavat)

−

analysoivat markkinoita koskevaa tietoa, jotta päätöksenteko voidaan
tehdä valitun strategian mukaisesti

−

tekevät liiketoimintaa koskevia päätöksiä, joita verrataan kilpailevien
yritysten omistajien (luokkatovereiden) päätöksiin

−

lähettävät tekemiensä päätösten tiedot serverille, joka käyttää
matemaattisia algoritmeja markkinamekanismien simuloimiseen

−

saavat tietää tekemiensä päätösten tulokset, jotka muodostavat
lähtötilanteen seuraavalle kierrokselle.
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2. JOHDANTO: MIKSI VALITA PELIPERUSTAINEN OPPIMINEN?
Tämän oppaan ydinkohderyhmä on selkeästi yrittäjyyssuuntautunut, ja siksi
oppaassa keskitytään liiketoiminnan oppimisen mahdollisuuksien luomiseen.
Liiketoiminnan oppimisen mahdollisuudet ovat yhtä monitahoisia kuin itse
liiketoimintakin. Yrittäjämäinen ajattelutapa voidaan nähdä yleisenä ajurina
ammattikoulutuksessa, kuten myös keski- ja korkea-asteen koulutuksessa.
Ammatillisen koulutuksen uudistamiseen on olemassa useita toimivia työkaluja,
joita ei toistaiseksi ole hyödynnetty tai käytetty täydessä mittakaavassa, ja jotka
ovat olennaisia ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden kannalta. Näitä ovat:
1. pelillistäminen,
2. tarinankerronta,
3. simulaatiot,
4. pelaaminen,
5. yhteisöllinen oppiminen,
6. virtuaalitodellisuus,
7. mobiilioppiminen,
8. esineiden internet,
9. tekoäly
ja niin edelleen.
Jotta oppimisesta ammatillisessa koulutuksessa voisi tulla tehokasta,
vaikuttavaa, toiminnallista ja kestävää, on olennaista liittää se osaksi nykyistä
koulutusjärjestelmää.
On tärkeää suunnitella ja toteuttaa vaikuttavia strategioita, joilla parannetaan
asiantuntijoiden

perustaitoja

ja

lisätään

aloitteita

aikuiskoulutukseen

tarjoamalla osallistava oppimisympäristö. Tämä perustuu siihen, että
peliperustainen oppiminen tarkoittaa käytännössä pelin tai sen elementtien
käyttämistä

opetusprosessissa

ennalta

saavuttamiseen.
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määrättyjen

oppimistulosten

Pelillistäminen haastaa pedagogisia käytäntöjä. Se on myös loistava tapa
motivoida opiskelijoita, ja se tulee yhdistää ongelmalähtöiseen oppimiseen
(metodi, jossa harjoittelija sijoitetaan oppimisprosessin ytimeen).
Tällä tavalla harjoittelija hallitsee itse elinikäisen oppimisen prosessinsa
käynnistymistä.
On

tietysti erittäin hyödyllistä, jos jo

hyvin varhaisessa

vaiheessa

oppimisprosessia esitetään pelin avulla ammatillisen koulutuksen oppimisen
perusehdot, koska tekee harjoittelijoista (joilla on usein huonoja aiempia
kokemuksia kouluista ja joita tarvitsee rohkaista toivottamalla heidät
tervetulleeksi ja voimaannuttaa heitä opiskelijakeskeisen pedagogiikan avulla)
aktiivisia osallistujia oppimistapahtumassa.
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Ongelmalähtöistä oppimista ei saa sekoittaa kanssa. Ongelmalähtöisessä
lähestymistavassa aiheesta opitaan ratkaisemalla avoimia ongelmia, joita
löytyy pohjamateriaalista; prototyyppisiä kysymyksiä, jotka johdattavat oppijan
kohti ymmärrystä siitä, millaisia ongelmalähtöisen oppimisen kysymykset
parhaimmillaan ovat.
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Ongelmalähtöisen oppimisen prosessi ei keskity ratkaisemaan ongelmaa
määritellyn ratkaisun pohjalta, vaan se mahdollistaa muiden toivottavien
taitojen ja ominaisuuksien kehittämisen. Näitä ovat esimerkiksi tiedonhankinta,
parempi ryhmäyhteistyö ja viestintä.
Ammattikoulutuksen uudistusten luominen vaatii tehokkaita ja interaktiivisia
kokemuksia, jotka voivat motivoida ja osallistaa opiskelijoita aktiivisesti
oppimisprosessiin: tässä peliperustainen oppiminen tulee mukaan kuvioon.

Odotettavissa olevat oppimistulokset
Tähän saakka pelien suunnittelijat ovat tuottaneet ja jalostaneet erittäin
motivoivia oppimisympäristöjä, joista pelaajat ovat voineet nauttia. Nykyään
pelejä

käytetään

opettamistarkoitukseen

ja

opiskelijoiden

parempaan

osallistamiseen tunneilla sekä parempien oppimistulosten saavuttamiseksi.
Pelien avulla on mahdollista saavuttaa erittäin hyviä oppimistuloksia, koska
-

peli tarjoaa kontrolloidun ja turvallisen ympäristön

-

pelaamalla opittuja asioita voidaan soveltaa nopeasti
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-

peleissä voi tehdä virheitä ilman vakavia henkilökohtaisia seurauksia

-

pelit tarjoavat osallistavan kontekstin ja jännittäviä harjoituksia

-

erilaisia pelejä hyödyntämällä opiskelijat voivat oppia monipuolisesti
erilaisia taitoja ja saavuttaa ennalta määriteltyjä ominaisuuksia sekä
kehittävät itselleen monipuolisia yhteyksiä sisältöön

-

pelit kehittävät muistia, mikä helpottaa oppimista

-

pelit voivat kiinnittää opiskelijan huomion ja aktiivisesti osallistaa, motivoida
ja haastaa heitä

-

myös arat opiskelijat voivat osallistua ja saada positiivisia kokemuksia

-

ne

auttavat

ammatillisen

koulutuksen

kouluttajia

ymmärtämään

opettamisen upeuden ja pysyvyyden.

Pelillistäminen ammatillisessa koulutuksessa
Pelien

käyttö

ammatillisessa
koulutuksessa motivoi
monia

nuoria

harjoittelijoita
•

ajamaan
muutosta,

•

löytämään työtä,

•

aloittamaan yrityksen tai

•

osallistumaan yhteiskuntaan.

Tämä johtuu siitä, että pelit kehittävät tärkeimpiä ammattiuralla tarvittavia
käsitteellisiä taitoja, kuten:
1. analysointi,
2. kommunikaatio,
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3. luova ajattelu,
4. johtaminen ja
5. ongelmanratkaisu.

Pelien hyödyntäminen itse asiassa edistää seuraavien kykyjen kehittymistä:
•

luovan ajattelun hyödyntäminen,

•

tilanteen arviointi kriittiseen näkemykseen perustuen ja

•

abstraktien ideoiden ymmärtäminen.
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3. OPPIMISEN PELILLISTÄMINEN

Oppimisen pelillistäminen on opetuksellinen lähestymistapa, joka hyödyntää
videopelien muotoilua ja pelillisiä elementtejä oppijoiden motivointiin ja
oppimisen helpottamiseen kaikissa oppimisympäristöissä. Oppijoita voidaan
inspiroida jatkuvaan oppimiseen ja aktiivisen roolin ottamiseen maksimoimalla
pelaamisen synnyttämä nautinto ja osallistuminen ja herättämällä näin oppijan
kiinnostus aihetta kohtaan. Pelillistäminen tarkoittaa pelillisten elementtien
tuomista ei-pelilliseen tilanteeseen. Juuri näiden elementtien määrittelyprosessi
tekee peleistä hauskoja ja motivoi pelaajia jatkamaan pelaamista. Samojen
elementtien avulla voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen ja luoda positiivista
suhtautumista oppimiseen ei-pelillisissä yhteyksissä.

Pelillistämisen kaksi muotoa
Pelillistäminen jaetaan kahteen luokkaan:
1) hyötypelit
2) oppimisen pelillistäminen.
Hyötypeleissä oppimiskokemuksen aikaansaamiseksi käytetään vakavaaiheisia tarinoita, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa siihen, miten oppilaat
osallistuvat tunnilla, keskittyvät merkityksellisiin tehtäviin ja tekevät aloitteita.
Peleihin pohjautuva oppiminen voi viedä oppilaat virtuaalisiin ympäristöihin,
jotka näyttävät ja tuntuvat tutuilta ja merkityksellisiltä. Tällä on vaikutus
motivaatioon, sillä oppilaat voivat nopeasti nähdä ja ymmärtää yhteyden
oppimiskokemuksensa ja reaalimaailmaan sijoittuvan työnsä välillä.
Toisaalta oppimisen pelillistämisessä oppijoita ei oteta osaksi omien pelien
suunnitteluun ja luomiseen, eikä se kata kaupallisesti tuotettujen videopelien
pelaamista.
Oppimisen pelillistäminen yhdistää oppijat reaalimaailman sovelluksiin ja
käsiteltävän aiheen hyötyihin. Oppijat saavat ensikäden tietoa siitä, miten
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heidän valintansa pelissä vaikuttavat pelin tulokseen joko huonoina
lopputulemina tai palkintoina.
Peleillä on joitakin selvästi erottuvia ominaisuuksia, joilla on merkitystä
pelillistämisessä:
•

kaikki käyttäjät ovat osallistujia (työnantajat, asiakkaat tai opiskelijat)

•

niihin liittyy aina haaste tai tehtäviä, joita käyttäjän on suoritettava
päästääkseen määriteltyihin tavoitteisiin

•

tehtävien suorittamisesta voi ansaita pisteitä

•

tiettyjen toimintojen loppuun vieminen mahdollistaa erilaisten palkintojen
saavuttamisen

•

pelissä on eri tasoja, joita käyttäjät läpäisevät kerryttämällä pisteitä

•

usein pelaajat myös asetetaan paremmuusjärjestykseen saavutustensa
perusteella.

Pelillistämisen avulla on mahdollista kehittää käyttäjien osallistumista,
oppimista, organisaation tuottavuutta, työntekijöiden rekrytointia ja arviointia,
edistää flow-tilan saavuttamista, sekä lisätä äänestysaktiivisuutta, fyysisten
harjoitteiden tekemistä, vähentää liikennerikkomuksia ja paljon muuta.

Pelien viisi dynamiikkaa
Pelillistämisessä käytetään viittä eri pelien dynamiikkaa:
•

Pelillistetyn sovelluksen muotoilussa hyödynnetään pelaajille asetettuja
rajoituksia

ja

vapauksia

sekä

pakotettuja

vaihtokauppoja

näiden

ominaisuuksien välillä.
•

Pelaajien sitoutumista ja mielenkiintoa pyritään pitämään yllä tunteiden
avulla.

•

Pelaajalle esitellään narratiivi joko suorasti tai epäsuorasti, ja kertomuksella
on oma yhtenäinen sisäinen logiikkansa, joka noudattaa tiettyä kontekstia.
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•

Eteneminen kertoo pelaajan kasvusta ja kehittymisestä ja mahdollisuuksista
kasvaa ja kehittyä hänen edetessään pelissä.

•

Suhteet

mahdollistavat

pelaajien

sosiaalisen

vuorovaikutuksen

huomioimisen pelin aikana, mikä luo tunteen toveruudesta, sosiaalisesta
asemasta sekä epäitsekkyydestä.

Pelien dynamiikka tarjoaa opettajille ja tutkijoille viitekehyksen, jonka avulla he
voivat suunnitella osallistavia oppimisympäristöjä, mutta tietyn elementin
käyttäminen ei automaattisesti luo osallistavaa pelillistettyä ympäristöä.
Esimerkiksi pisteiden käyttämistä, kuten pisteytetyissä testeissä, ei pidetä
osallistavana pelillistettynä ympäristönä, koska useimmat oppilaat ovat jo
tottuneita siihen. Sen sijaan kilpailevien ryhmin luominen, ongelmien osallistava
työstäminen ja sijoituksen pitäminen esillä tulostaululla voi tehdä oppimisesta
haastavaa ja luoda intensiivistä ryhmän yhteistyötä.
Useat aiheesta tehdyt tutkimukset osoittavat, että pelillistämisellä voi olla
erittäin positiivia vaikutuksia oppijoiden (ja ihmisten yleensä) kognitiiviseen
joustavuuteen ja kykyyn nähdä asioita uudesta näkökulmasta. Pelillistäminen
myös
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•

parantaa yksilön kykyä ymmärtää digitaalista sisältöä,

•

helpottaa tietyn alan tutkimista (esimerkiksi musiikki),

•

ylettyy kaikille elämänaloille, joissa valveutuneisuus, henkinen kasvu ja
muut kuin palkkioon perustuvat tavoitteet ovat tähtäimessä,

•

parantaa perinteisten oppimistavoitteiden, kuten muistiin painamisen ja
taitojen rutinoitumisen, tehokkuutta,

•

uudistaa oppimiskäsityksiä ja

•

kehittää muutoshalukkuutta.

Kun opettajat käyttävät tai kehittävät uusia lähestymistapoja oppimisprosessiin,
on olennaista määritellä oppijoiden luonteenpiirteet ja profiilit, jotta voidaan
varmistua uusien työtapojen ja tekniikoiden sopivuudesta kohdeyleisölle. Näin
on siitä huolimatta, että lopullisesti asian ratkaisevat oppijoiden taipumukset
olla vuorovaikutuksessa opiskeltavan sisällön kanssa ja heidän halunsa
osallistua kilpailuhenkisiin oppimistapahtumiin.
On tärkeää noudattaa kolminkertaisen palautekytkennän oppimisen mallia. Sen
avulla on mahdollista ”oppia oppimaan” pohtimalla, miten oppiminen ylipäätään
tapahtuu. Tällöin osallistujat reflektoivat sitä, mitä he ajattelevat ”säännöistä”
eikä pelkästään sitä, tulisiko sääntöjä muuttaa. Tällainen oppimisen muoto
auttaa tehokkaasti ymmärtämään omia ja muiden uskomuksia ja näkemyksiä.
Kolminkertaista palautekytkentää hyödyntävät pelit asettavat oppijan ytimeen
ja

keskelle

tilannetta,

realistista
ja

häntä

pyydetään havaitsemaan
tietyn

aihealueen

”piilossa olevia” suhteita.
Kun pelin tavoitteena on
voittaminen, pelaamisen
tavoitteena on kehittää
parempaa

ymmärrystä,

itsetietoisuutta
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ja

-

luottamusta. Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta oppija pyrkii siihen, että
hänestä tulee oma valmentajansa. Tämä edellyttää, että oppimistavoitteet ovat
tarkoin määriteltyjä ja kuvattuja. Koulutus tähtää oppimisen tavoitteiden
saavuttamiseen, koska muuten kaikki toiminta (mukaan lukien pelillistäminen)
on merkityksetöntä. Tavoitteet määrittelevät sitä, mitä sisältöjä ja toimintoja
oppimisprosessiin sisällytetään. Näin voidaan valita sopivat pelimekaniikat ja tekniikat niiden saavuttamiseksi.
Ammatillisen koulutuksen ohjaajille tulisi löytää täydentäviä keinoja, joilla he
voisivat edistää tämänkaltaisia prosesseja. Ohjaajien tulisi lisäksi löytää
asiaankuuluvia skenaarioita ja keinoja integroida oppimistavoitteet työn
kannalta keskeisiin tehtäviin. Oppimisen pelillistämisessä on kyse paljon
laajemmasta prosessista kuin vain sopivien pelien mallipohjien löytämisestä ja
niiden

yhdistämisestä

opetussuunnitelmaan

ja

ohjaukseen.

Erityisesti

ammatillisessa koulutuksessa pelillistämällä voidaan lisäksi päästä eroon
oppimisen liiallisesta vakavuudesta. Koska ”työhön” suhtaudutaan vakavasti,
aloittelija voi helposti olla liian kiinni ”virheiden välttelemisessä”. Tämä johtaa
helposti ”riskien välttelemiseen”, mikä vaikeuttaa oppimista ja ymmärtämistä
tukevaa ajattelutapaa.

4. DIGITAALINEN TARINANKERRONTA OPPIMISESSA
Digitaalinen tarinankerronta tai digitaalisia työkaluja (web-sovellukset, verkon
kautta käytettävissä olevat ohjelmat) hyödyntävä tarinankerronta rakentuu
järjestämällä

valikoituja

verkkosisältöjä

osaksi

narratiivista

rakennetta.

Narratiivinen rakenne luodaan hyödyntämällä useita eri muodoissa olevia
elementtejä (video, ääni, kuvat, teksti, kartat, jne.).
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Tämäntyyppisen kommunikoinnin ominaispiirteitä
Ominaispiirteitä ovat:
- viehätys: peräisin kertomusten fiktiivisestä luonteesta; kerronta koostuu
pohjimmiltaan tarinoista;
- virikkeiden ja merkitysten rikkaus ja monipuolisuus: peräisin korkeasta
informaatiotiheydestä ja sekoituksesta koodeja, muotoja, tapahtumia,
hahmoja tai informaatiota, jotka ovat yhteydessä toisiinsa useiden eri
polkujen ja erilaisten analogisten suhteiden välityksellä.
Digitaalinen

tarinankerronta

viestintämuotoihin

kuin

on

kerronnan

journalismi,

laji,

joka

politiikka,

sopii

sellaisiin

markkinointi,

omaelämänkerronta, sekä opetus.
Tarinankerronta kuvaa tarinoiden jakamisen ilmentämää sosiaalista ja
kulttuurista toimintaa. Joskus siihen kuuluu improvisaatiota, teatteria tai
liioittelua. Terminä ”tarinankerronta” voi viitata suppeasti erityisesti suulliseen
tarinankerrontaan, ja laajemmin tekniikkaan, jota käytetään muissa medioissa
kertomuksen narratiivin luomiseen ja esittämiseen.

33

Tarinankerronta opetuksessa
Viehätys, kuten yllä on viitattu, on tarinankerronnan vahvuus opetuksessa.
Kyse voi olla sisällön tarjoamisesta opiskelijoille digitaalisten tarinoiden
muodossa tai opiskelijoiden itse verkkosovelluksilla luomista tarinoista.
Tarinankerronnan edut opetuksessa juontavat juurensa
•

narratiivisen lähestymistavan miellyttävään luonteeseen

•

siihen tosiasiaan, että se auttaa lähestymään abstrakteja ja
monimutkaisia konsepteja helpommin

•

multimediaelementtien tukemaan narratiivisen mekanismin kykyyn
luoda hermeneuttisia tulkinnallisia prosesseja ja merkittäviä sisällön
korrelaatioita

•

narratiivin muistamista helpottaviin ominaisuuksiin

•

narratiivin mahdollistama korkea osallistamisen taso vahvistaa
motivaatiota ja sitoutumista

•

mahdollisuuteen välittää merkittäviä ja vaikuttavia viestejä, jotka on
muotoiltu syy–seurauslogiikkaan perustuen

•

muiden

kertomusten

syntymiseen

narratiivin

pohjalta

intertekstuaalisuuden mekanismin ansiosta. Tällöin suositaan tiedon
vaihtoa yhteistyössä, vuoropuhelua vuoropuhelusta, kriittistä ilmapiiriä
sekä ongelman ja/tai teeman uusien tulkintojen ja näkökulmien
etsimistä
•

kertomuksellisen lähestymistavan kykyyn edistää tiedon verkottumista
(yhdistävää tietoa) ja kombinatorista luovuutta.
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Oheinen kuva havainnollistaa niitä osatekijöitä, jotka muodostavat “digitaalisen
historian” ja tekevät siitä “hyvän tarinan”. Siitä on hyötyä, kun halutaan saada
yleinen

käsitys,

digitaalisen

tarinankerronnan
”Digitaalinen

luonteesta.
tarinankerronta”

kuvaa tavallisten ihmisten uutta
käytäntöä,

jossa

käytetään

digitaalisia työkaluja oman ”tarinan”
kertomiseen.

Tarina

kerrotaan

mukaansatempaavasti

ja

vuorovaikutteisesti.
”digitaalisuutta”

Korostamalla

tarinankerronnan

yhteydessä heijastetaan sitä, että kasvokkainen tapahtuva tarinankerronta on
voimakas menetelmä, mutta ei ainoa vaihtoehto.

Digitaalisen tarinankerronnan lajit
Seuraavaksi tarkastellaan, millaisia työkaluja digitaalisessa tarinankerronnassa
voidaan käyttää, ja miten web 2.0 ja sen lukemattomat sovellukset auttavat
tarinoiden luomisessa. Tarkastelussa on tärkeää keskittää huomiomme
joihinkin verkkopohjaisiin sovelluksiin (kyseessä on tietysti empiirinen luokittelu,
joka ei ota kantaa niiden ainutkertaisuuteen ja yleismaailmallisuuteen, koska
verkossa on tarjolla rajattomasti tällaisia palveluita):

1) Tarinankerronta ja aikajana
Aikajanan muodostamista voidaan käyttää tarinoissa, joissa kerronta etenee
kronologisesti. Toisiinsa liittyvät teemaan, tapahtumaan, ongelmaan tai
hahmoon resurssit on järjestetty korteille tai dioille, joiden kronologinen
järjestys esitetään visuaalisesti oikeassa aikajärjestyksessä. Tähän voidaan
verkkotyökaluja, kuten WhenInTime, Tiki-Toki, Xtimeline, Dipity, Timeglider ja
TimeRime. Ne sopivat didaktiseen käyttöön sellaisilla tieteenaloilla kuin
historia, kirjallisuus ja valtiotiede.
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2) Käyttäjätarinakartta
Käyttäjätarinakartta

on

tarinankerronnan

muoto,

joka

hyödyntää

maantieteellisiä karttoja tai kuvia, joihin voidaan liittää linkkejä verkkosisältöihin
tietyn teeman ympärillä. Tavoitteena on luoda reitti, jota pitkin on mahdollista
navigoida

eteenpäin.

36

Joukkotiedotusvälineet ja sanomalehdet hyödyntävät tätä kertomisen muotoa
selvityksissään ja tapauksissaan.
Käyttäjätarinakarttojen luontiin voi käyttää esimerkiksi seuraavia verkossa
tarjolla olevia resursseja:
•

StoryMapJS

•

Build a Map

•

Google Tourbuilder.

3) Monimediallinen tarinankerronta
Monimediallisessa

tarinankerronnassa

luodaan

tarina

järjestämällä

eri

muodoissa olevat materiaalit (kuva, video, animaatio, teksti, ääni, uutiset, jne.)
annetun teeman, ongelman tai henkilöhahmon ympärille. Tuloksena on
multimediaa

ja

hypertekstiä
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sisältävä

tarina.

Menetelmästä voi olla hyötyä myös toteutettavan (opetus-)projektin tai sen
tulosten kuvaamisessa. Tätä tarinankerronnan muotoa käytetään erityisesti
journalismissa.
Sopivia työkaluja monimedialliseen tarinankerrontaan ovat esimerkiksi:
•

Storify

•

Capzles.

4) Visuaalinen tarinankerronta
Visuaalisessa tarinankerronnassa tarina kerrotaan kuvien avulla. Kuvia
voidaan käyttää useilla eri tavoilla:
•

kuvat voidaan järjestää
sarjoihin,
esimerkiksi
esitelmässä
tai
diaesityksessä

•

mukaan voidaan liittää
multimediaresursseja,
kuten linkkejä tai tekstejä
ja/tai ennalta äänitetty
kertojan ääni

•

kuvasta voidaan tehdä
interaktiivinen,
jolloin
kuvaa klikkaamalla avautuu verkossa olevia sisältöjä
38

•

kokemus voidaan esittää useiden kuvien avulla tai luomalla albumeja
sekä infotauluja, joihin on liitetty mukaan lyhyitä kuvatekstejä.

Joitakin esimerkkejä visuaalisen tarinankerronnan eri mahdollisuuksista ovat
ThingLink, Narrable, Meograph ja Pinterest.

5) Videot tarinankerronnassa
Tarina kerrotaan käyttämällä verkossa olevia videoita, joihin on voitu lisätä
tekstiä,
linkkejä,
huomautuksia,
kuvia,
kysymyksiä
jne.

Tuloksena on interaktiivisia videoita, jotka voivat sisältää multimediasisältöjä.
Näitä voidaan luoda esimerkiksi seuraavien työkalujen avulla:
•

Put

•

ShortHand

•

Zentrick

•

Popcorn Maker

• Storygami+.
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5. SIMULAATIOT
Simulaatiot muistuttavat hyötypelejä, mutta ne simuloivat reaalimaailman
asioita ja niiden tarkoitus on valmentaa käyttäjää todellisuutta muistuttavassa
ympäristössä. Pelillistäminen ja simulaatiopohjainen oppiminen antavat
etumatkaa e-oppimiselle verrattuna perinteiseen koulutukseen. Yhdistämällä
ääntä visuaalisiin ja interaktiivisiin elementteihin ja luomalla näin ainutkertaisia
kokonaisuuksia
(esimerkiksi e-oppimisen
kursseja)

voidaan

saavuttaa useita hyötyjä.
tärkeä

huomata,

simulaatio
harjoittelussa

On silti

että
on
ja

oppimisessa käytettävä tekniikka, jota voidaan soveltaa useilla eri aloilla:
kyseessä ei ole teknologia. Simulaatio mahdollistaa todellisten kokemusten
korvaamisen ja vahvistamisen ohjatuilla kokemuksilla, jotka ovat usein
mukaansatempaavia ja muistuttavat tai toistavat reaalimaailman todellisia
ominaisuuksia täysin interaktiivisesti.
Simulaatiopohjainen oppiminen voi olla keino kehittää asiantuntijuutta, taitoja
ja asenteita. Sen lisäarvo oppimisessa on, että sen avulla voidaan vähentää
eettisiä jännitteitä ja ratkaista käytännön ristiriitoja. Simulaatiopohjaisen
oppimisen tekniikoita, työkaluja ja strategioita voidaan soveltaa suunniteltaessa
jäsennettyjä oppimiskokemuksia. Yhdistettynä ryhmätyöskentelyn kyvykkyysja oppimistavoitteisiin sitä voidaan käyttää myös mittaustyökaluna.
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Simuloidussa ympäristössä toteutettu ryhmävalmennus voi tarjota lisäarvoa
perinteiseen didaktiseen ohjaukseen, parantaa suorituksia ja mahdollisesti
auttaa vähentämään virheitä.
Simulaatiopohjainen pelillistetty oppiminen on tosielämän skenaarioiden
luomista animoimalla tai uudelleen toteuttamalla. Jos koulutus on mahdollista
suorittaa pelinomaisesti, oppilaat voivat visualisoida yksityiskohdat, joita tietyn
tehtävän suorittaminen edellyttää ja saavuttaa edetessään merkkejä, pisteitä
tai tasoja.
Simulaatiopohjainen pelillistetty oppiminen koostuu tosielämän tilanteiden ja
ympäristöjen simuloinnista yhdistettynä ääni- ja videoelementteihin, ja peliä
voidaan käyttää koulutuksen elävöittämiseen. Useat yritykset ja toimialat
saavat merkittäviä etuja tällaisesta koulutuksesta, koska työntekijöitä voidaan
kouluttaa paremmin ja nopeammin.
Simulaatiopohjaista

oppimista

käytetään muun

muassa

valmistavassa

teollisuudessa, autoteollisuudessa, lääkesektorilla, hotelli- ja ravintola-alalla,
terveys-, fitness- ja ruokapalvelualalla sekä monilla muilla aloilla. Esimerkiksi
muoti- ja vähittäiskaupassa simulaatiopohjainen oppiminen voi auttaa luomaan
visuaalisia malleja, joita voidaan myöhemmin oikeasti valmistaa ja myydä.
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Muotibrändit

voivat

hyödyntää

simulaatiokursseja

myös

esimerkiksi

ohjatakseen loppukäyttäjiä asusteiden yhdistelemisessä. Simulaatiot ja
pelillistäminen ovat ehdottomasti tulevaisuuden koulutusmenetelmiä. Kun
lisätty todellisuus tai virtuaalitodellisuus tulevat yhä enemmän osaksi
jokapäiväistä elämäämme, niistä tulee haluttuja menetelmiä, joiden avulla
yrityksissä koulutetaan työntekijöitä pärjäämään monimutkaisissa tilanteissa.
Siinä vaiheessa simulaatiopohjaiset kurssit muodostavat pääasiallisena
koulutustoiminnan

menetelmänä.

Jos

koulutukseen

kuuluu

turvallisuusnäkökohtia, videoita ja animointeja hyödyntävät kurssit tulevat aina
olemaan

pääasiallinen

siirtyminen

tarjoaa

koulutusmuoto.

useita

hyötyjä,

Simulaatiopohjaisiin

jotka

tulevat

vain

kursseihin

lisääntymään

tulevaisuudessa, kiitos tieto- ja viestintätekniikan sekä internetin työkalujen
kehittymisen.

Simulaatioiden edut:
Simulaatiopohjaisten kurssien hyötyjä ovat muun muassa:
•

tuloksia saada turvallisesti (lentosimulaattori, ydinvoimalaitokset jne.)
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•

tällaiset kurssit ovat monesti halvempia ja helpommin saavutettavissa
kuin ”oikean elämän” oppimistilanteet (kursseja voi mm. seurata suoraan
kotoa käsin)

•

voidaan toteuttaa useilla tutkivan oppimisen alustoilla

•

opiskelija voi kontrolloida oppimisympäristöä ja rakentaa henkilökohtaista
tietämystä itselleen sopivalla tavalla

•

sekä lukuisia muita etuja.

Seuraavaksi esittelemme muutamia esimerkkejä, jotka esittävät hyvin, miksi
simulaatioita kannattaa hyödyntää koulutuksessa:

Lego Serious Play
LEGO®

SERIOUS

PLAY®

-tekniikkaa

käytetään

ryhmien

ongelmanratkaisukyvyn parantamiseen. Visuaalisia, auditiivisia tai kineettisiä
taitoja hyödyntävä tekniikka vaatii osallistujia oppimaan ja kuuntelemaan, ja se
antaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden itsensä ilmaisuun. Tekniikka
toimii

yhteisen

kielen

tavoin

riippumatta

yhteiskunnallisesta asemasta.
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kulttuuritaustasta

tai

Kyseessä on fasilitoitu kokous-, kommunikointi- ja ongelmanratkaisuprosessi,
jossa osallistujia ohjataan eteenpäin erilaisten kysymyssarjojen avulla, jotka
menevät yhä syvemmälle aiheeseen. Jokainen osallistuja rakentaa oman
kolmiulotteisen

mallinsa

valituista

LEGO®-elementeistä

vastauksena

fasilitaattorin esittämiin kysymyksiin. Nämä mallit toimivat ryhmäkeskustelun,
osaamisen
Tavoitteena

jakamisen,

ongelmanratkaisun

on parantaa luovaa

ajattelua

ja
ja

päätöksenteon

pohjana.

kommunikointia, koska

kolmiulotteisten Lego-palikoiden avulla rakennettujen mallien avulla ihmiset
voivat toteuttaa ideoitaan ja kertoa tarinoita. Ihmiset voivat jakaa tunteitaan,
ideoitaan, mielipiteitään jne. helposti ja hahmottaa mahdollisia kehityskulkuja
millä tahansa alalla.

MinecraftEdu
New Yorkista kotoisin oleva opettaja on tehnyt kouluille version Minecraftvideopelistä, MinecraftEdun. Tämä ohjelmisto laittaa Milwaukee Montessori
School

-koulun

opiskelijoiden

mielikuvituksen,

kekseliäisyyden

ja

yhteistyökyvyt testiin, kun opiskelijat kehittävät itse toimivan virtuaalisen
maailman.
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Ohjelmiston avulla kouluttajilla on mahdollisuus altistaa opiskelijat menneille
kulttuureille, kemialle, englannille ja monelle muulle aiheelle uudella tavalla.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämä käsikirja osoittaa, että pelillistämistä, tarinankerrontaa, simulaatioita jne.
voidaan hyödyntää ammatillisessa koulutuksessa j opetuksessa ja yhdistää
sen sisältöihin. Tämä kuitenkin vaatii tuekseen kokonaisvaltaisesti muotoillun
opetuksellisen viitekehyksen. Ongelmalähtöinen oppiminen vaikuttaa parhaalta
menetelmältä, koska se asettaa oppijan elinikäisen oppimisen prosessin
ytimeen. Professori Kommers alankomaalaisesta University of Utrecht yliopistosta

on

sanonut

vuonna

2015:

“valitsemalla

kertomukset,

ammatillisessa koulutuksessa toimivat kouluttajat voivat fiksusti rakentaa
aiempien perinteiden ja asenteiden päälle”. On tärkeää, että käytössä on aina
asianmukainen

opetuksen

didaktinen viitekehys, joka sallii
uusien tieto- ja viestintätekniikan
työkalujen

yhdistäminen

käyttämisen
hetkellä

oppijoille.

merkittäviä

ja
Tällä

hyötyjä

voidaan saavuttaa käyttämällä
pelillistämistä, tarinankerrontaa ja
simulaatioita.
Lähitulevaisuudessa

uusia

mahdollisuuksia

myös

luovat

lisätty todellisuus ja monet muut työkalut, joilla voidaan kehittää parempia ja
luovempia kaikille avoimia verkkokursseja (MOOC).
Massadatan sovelluksia, oppimisanalytiikkaa ja muita työkaluja otetaan
mukaan koulutukseen, ja uusia tavoitteita ja päämääriä löydetään varmasti.
Meidän on vain odotettava, tulevaisuus on jo kulman takana.
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Rahoitus
Käsikirja on toteutettu hankkeessa "Innovatiiviset menetelmät ja
käytännöt ammatillisessa koulutuksessa" osana eurooppalaista
“Erasmus Plus KA2 Strategic Partnerships for VET”-ohjelmaa.
Euroopan komissio on rahoittanut hanketta. Julkaisussa edustaa sen
laatijoiden näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten tässä
julkaisussa olevia tietoja käytetään.
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