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Agenda

Mitä on pelillistäminen?
Pelillistäminen ja liikuntateknologia
Bonus: Digitaaliset liikuntapelit
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Taustaa
n

Liikuntateknologia ja pelit viime vuosina massojen teknologiaksi
–
–
–
–

Liikuntateknologian yleistyminen ja arkipäiväistyminen
Teknologinen kehittyminen mahdollistanut uudenlaiset pelillistetyt ratkaisut
Älypuhelimien yleistyminen mahdollistaa monipuoliset ja ubiikit sovellukset
Digitaalisen pelaamisen suosio kasvanut huimasti

n

Videopelaamisesta tullut yksi suosituimmista viihdemuodoista maailmassa

n

Voitaisiinko videopelejä tai niistä tuttuja ominaisuuksia hyödyntää (pelillistäminen)
edistämään fyysistä aktiivisuutta tai fyysistä kuntoa?

à Pelit ja pelillisyys voisivat toimia osaratkaisuna liikkumattomuuden ongelmaan
• Myös muita hyödyntämiskohteita kuin liikunta
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Liikuntateknologia
n

Biosignaalien sekä ulkoisten muuttujien mittaamiseen ja arviointiin
tarkoitettuja laitteita, sovelluksia, ja esim. älyvaatteita
–
–
–

n

Fyysisen aktiivisuuden (ja inaktiivisuuden) kokonaisvaltaiseen mittaukseen
tarkoitetut tuotteet (esim. aktiivisuusrannekkeet) + unen mittaaminen
–

n

Kiihtyvyysanturit, gyroskoopit, paikannustieto, biosignaalit

Kehon koostumuksen mittaamiseen tarkoitetut älykkäät laitteet
–

n

Sykemittarit / ”urheilutietokoneet” (syke, sykevälivaihtelu, matka, …)
EMG-signaalin (lihasten aktiivisuus) mittaus
Kuntotason, kuormittumisen ja palautumisen arviointi, stressi

Perinteinen vaaka jalostettuna: vaaka voi mitata mm. leposykkeen ja
kehonkoostumuksen ja lähettää tiedot langattomasti palveluun/sovellukseen

Ohjelmistoja, palveluita & yhteisöjä
–
–
–
–

Mm. TrainingPeaks, HeiaHeia, Movescount, FLOW, jne.
Digitaaliset liikuntapelit
Mobiilisovellukset (Liikunta, ravinto, mieliala, uni, jne.)
Lajikohtaiset ratkaisut (paljon spesifejä ratkaisuja eri lajeihin)
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Pelillistäminen
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Pelillistäminen
n

Pelillistämisellä (Gamification) tarkoitetaan peleille ominaisen dynamiikan ja
mekaniikan soveltamista eri ympäristöihin ja erilaisissa tilanteissa
(muut kuin peli-kontekstit)
–

n

Esim. Kouluissa, työelämässä, liikunnassa ja arjessa ylipäätään

Päätarkoituksena – peleistä tuttujen ominaisuuksien avulla:
–
–
–
–

Tuoda elämyksellisyyttä ja miellyttävyyttä uusiin ympäristöihin
Edistää käyttäjien osallistumista ja sitoutumista käytettyyn palveluun
Motivoida ja vaikuttaa käyttäytymiseen
Ratkaista ongelmia

n

Pelillisyys ≠ pelaaminen tai pelit

n

Pelillisyys ei siis suoranaisesti tarkoita pelaamista tai pelejä, vaan pelinomaisten
elementtien käyttämistä ja hyödyntämistä erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen ja
motivointiin muissa kuin peli-konteksteissa à enemmän prosessi kuin tuote
–

Yleisin strategia: käyttäjän palkitseminen jonkun asian suorittamisesta
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Pelillistäminen arjessa
n

Voidaan hyödyntää monissa eri konteksteissa, mm.:
– Työ
• Perehdyttämisen ja käyttökoulutuksien tehostaminen
• Itsensä kehittäminen ja työhyvinvointi

– Opiskelu
• Oppimiseen kannustaminen ja opiskeluun motivointi
• Koska, tekemällä ja kokemalla oppii paremmin kuin katsomalla

– ”Perusarki”
• Sähkönkulutus, liikunta, kulutuskäyttäytyminen, itsensä mittaaminen (QS)

– Terveys & terveydenhuolto ßà liikunta & hyvinvointi
– Yleisellä tasolla voi motivoida käyttäytymisen muutokseen
• Tuottavuuden / osaamisen / terveyden / käyttötottumusten positiivinen kehittyminen
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Pelillistäminen & terveys / liikunta
n

Onnistuneella pelillistämisellä voidaan mm.:
– Kehittää terveyteen liittyviä asioita
– Kannustaa parantamaan kuntoa
– Leikata terveyteen liittyviä henkilökohtaisia ja terveydenhuollon kustannuksia
– Rohkaista kohti terveellisempiä elämäntapoja & valintoja

n

Voidaan soveltaa:
– Terveyden hoitoon, ennaltaehkäisyyn, ja terveyden parantamiseen
– Kuntoutukseen ja terapiaan
– Liikuntaan ja terveellisempien elämäntapojen kehittämiseen

n

Terveellisemmät elämäntavat
– Liikunta, kuntoilu, harjoittelu
– Painonhallinta
– Fyysinen kunto
– Uni
– Ruokailutottumukset ja valinnat
– jne…
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Hyödyt
n

Pelillistämisellä voidaan kannustaa, motivoida ja sitouttaa käyttäjää
– Erilaiset tavoitteet (mm. oppiminen, tuottavuus, terveys, viihde, tms.)
– Voidaan asettaa selkeitä tavoitteita ja välietappeja
– Seurata ja esittää edistymistä (muutenkin kuin vain numeroiden avulla)

n

Käyttäjä voi saada lisämotivaatiota, viihtyä paremmin, kokea hauskuutta, kokea
saavuttavansa jotain, ilmaista itseään tai kilpailla, ymmärtää paremmin
– Hyötyä erityisesti asioiden parissa, jotka muuten saattaisivat olla vähemmän
mielenkiintoisia tai vaikeammin esitettävissä/ymmärrettävissä
– esim. pyöräergometrin aikana rasitustason noston mukana edessä olevalla
näytöllä maisema/nousukulma vaihtuu

n

Käyttäytymisen muutos
– Pelillisyys saa käyttäjän tekemään asioita, joita hän ei muuten tekisi
– Käyttäjä tekee asioita paremmin / tehokkaammin / enemmän (tavoite)

n

Kehittymisen mittaaminen ja esittäminen
– Esim. oman kuntotason seuranta ja vertailu aikaisempaan tai vertailu muihin
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Etuja
n

Käyttäjältä ei välttämättä vaadita syvempää ymmärrystä pelillistämisen kohteena
olevasta asiasta
–

n

Voidaan käyttää useissa eri ympäristöissä
–

n

Ei tarvitse ymmärtää kuntotestin numeroita, jos tulokset esitetään pelillistämisen keinoin

Kotona, ulkona, sairaalat, työpaikat, koulut, kuntokeskukset,

Voidaan suunnitella erilaisille ihmisille (yksilöille), ryhmille ja erilaisiin tarpeisiin
–

esim. kuntotaso, kehityskohteet tai yksilölliset rajoitteet huomioiden

n

Voidaan hyödyntää eri laitteilla ja eri konteksteissa

n

Voidaan toteuttaa erilaisilla latteilla ja myös edullisesti (mobiiliratkaisut)
–

n

Liikuntateknologiset laitteet, sovellukset, palvelut

Ei pelkkää (hedonistista) viihdettä, vaan myös (utilitarista) hyötyä
–
–

Mahdollista ratkaista reaalimaailman ongelmia
Viihteellisyyden / miellyttävyyden kautta konkreettisiin hyötyihin
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Keinoja
n

Yleisiä pelillistämisen keinoja ovat mm.:
– Pisteet
– Saavutukset ja Tavoitteet (esim. tietyn tulostavoitteen asettaminen)
– Tasot (esim. kuntotasot – mahdollisuus nousta tasolta toiselle)
– Vertailu (usein käyttäjien välillä, mutta myös aikaisempaan itseensä)
– Edistymispalkit (esim. päivittäinen aktiivisuus)
– Tunnustukset, kunniamerkit, palkitseminen (esim. tavoitteen saavuttamisesta)
– Tulostaulut (mahdollistavat vertailun)
– Usein keinot ovat virtuaalisia, mutta myös reaalimaailman ”palkinnot”
yleistymässä
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Haasteita
n

Pelillisyyteen ja pelillistämiseen liittyy omat haasteensa.:
– Pinnallinen toteuttaminen ilman suunniteltua tarkoitusta
(merkityksetön pelillistäminen)
• ”Kannattaako / tarvitseeko tätä pelillistää?”
• Tuoko pelillistäminen lisäarvoa / onko järkevää?
– Vaatii ymmärrystä
• Motivaation taustoista ja keinoista
• Pelisuunnittelun tekniikoista
– Miten erottautua muista pelillistetyistä ratkaisuista (uuden keksiminen)
• Koskee lähinnä yrityksiä
– Pelielementtien hyväksikäyttö (käyttäjä hyväksikäyttää / huijaa pelillisyyttä)
– Teknologian toimintavarmuus
– Pitää tiedostaa rajoitteet ja uhat
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Esimerkkejä
Liikuntasovelluksia, joissa pelillisyys keskeisessä roolissa
n

Fitocracy (www.fitocracy.com)

n

Strava (www.strava.com)

n

Superhero Workout (www.sixtostart.com/#superheroworkout)

n

C25K® - 5K Running Trainer (play.google.com/store/apps/details?id=com.c25k)

n

Fitbit (itunes.apple.com/us/app/fitbit/id462638897?mt=8)

n

Käytännössä lähes kaikissa liikunta-applikaatioissa on joitain pelillisiä
ominaisuuksia
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Pelillistämisen kokeminen
Havaintoja omista tutkimuksista
n

Näkemykset ja kokemukset pelillistämisestä liikuntateknologioissa vaihtelevat
ihmisten välillä

n

Tutkimuksissamme useimmat ovat raportoineet kokeneensa pelillisyyttä
liikuntateknologian käytön aikana
–
–
–

Nämä pelilliset kokemukset (tunne ”pelin pelaamisesta”) vaihtelevat osallistujien välillä
Toiset kokevat pelillisyyttä siellä missä toiset eivät
Ihmiset pelillistävät myös itse erilaisia asioita erilaisin menetelmin
à Pelillisyyden kokeminen syntyy eri elementeistä tai eri ominaisuuksista eri käyttäjille
à Oleellista ottaa huomioon kun suunnitellaan pelillistämistä
n

Pelillistämisen käsite voidaan jakaa:
• Pelillistämisen prosessi (pelillistäminen perinteisessä mielessä – tehdään jotain)
• Pelillisyyden kokeminen (käyttäjän kokemus pelillistämisestä)
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Pelillistämisen kokeminen
Havaintoja omista tutkimuksista
n

Useimmat kokevat, että pelillisyyden kokeminen liikuntateknologian käytön aikana
vaikuttaa heidän liikuntamotivaatioonsa positiivisesti
–

n

Ilmeistä ainakin lyhyellä aikavälillä

Henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka pelillistäminen vaikuttaa
liikuntamotivaatioon
–
–
–
–
–

Vahva sisäinen motivaatio liikuntaa kohtaan vähentää pelillistämisen vaikutusta
Toimii todennäköisesti parhaiten heillä, jotka eivät muuten niin kiinnostuneita liikunnasta
Liikuntatottumukset
Kilpailuhenkisyys
Asenteet liikuntateknologiaa ja pelejä kohtaan yleisesti

à Tämä hyvä pitää mielessä eri kohderyhmien kohdalla (pelillistämisen toimivuus / keinot)
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Pelillistämisen kokeminen
Havaintoja omista tutkimuksista
n

Pelillistämisellä voidaan vaikuttaa liikuntamotivaatioon positiivisella tavalla

n

Pelillistämisen prosessi olisi kehittäjien ja liikuntapromoottorien kannalta
hyödyllistä, koska sillä voitaisiin lisätä pelillisyyden kokemista ja sitä kautta
vaikuttaa liikuntamotivaatioon à Pelillistäminen kannattaa

n

Jotta pelillistämisen prosessi olisi onnistunut, se vaatii käyttäjien ymmärtämistä
liittyen pelillisyyden kokemiseen ja tämän huomioimista pelillistämisessä

n

Pelillisyyden kokeminen on tärkeämpää kuin pelillistämisen prosessi käyttäjän
liikuntamotivaatioon vaikuttamisen kannalta
à Pelillisyyden kokemisen ymmärtämisen tulisi toimia perustana ja lähtökohtana
pelillistämisen prosessille suunniteltaessa pelillistettyjä tuotteita tai sovelluksia
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Miten pelillistäminen nähdään yrityksissä
Haastattelimme liikuntateknologialan yrityksiä
n

Kaikki suunnittelivat lisäävänsä pelillistämisen hyödyntämistä tulevaisuudessa
–

Alkaa näkyä liikuntateknologisissa tuotteissa ja palveluissa yhä enemmän

n

Kaikki yritykset näkivät, että pelillistäminen voisi olla tehokas keino
herättää kiinnostusta omia tuotteita ja palveluja kohtaan sekä kasvattaa käyttäjien
kiinnostusta omaa terveyttään ja hyvinvointiaan kohtaan

n

Yleisesti ottaen kaikkien yritysten näkemys pelillistämisen potentiaalista
oli varsin positiivinen

n

Pelillistämisellä nähtiin olevan tärkeä rooli jatkuvasti lisääntyvän mitatun datan
jalostamisessa kuluttajien kokemaksi arvoksi

n

Pelillistämisen hyödyntämisen sekä pelillistämistä hyödyntävien tuotteiden ja
palveluiden määrän nähtiin kasvavan tulevaisuudessa
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Digitaaliset liikuntapelit
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Digitaaliset liikuntapelit
n

Pelejä, jotka yhdistävät pelaamisen ja liikunnan/liikkumisen
–

n

Vaativat käyttäjältä fyysistä aktiivisuutta pelin pelaamiseen
–
–

n

Pelin ohjaaminen tapahtuu omaa kehota liikuttamalla
Pelin lopputulos määräytyy osaltaan tuon liikkeen perusteella

Konsoli- ja mobiilipohjaiset pelit yleisimpiä
–
–
–
–
–

n

Varsinaisia pelejä (ei vain pelillistettyjä sovelluksia)

Konsolipelit: Wii, Xbox (Kinect), Playstation, tietokone
• Myös virtuaalitodellisuus laitteet ja pelit
Mobiilit liikuntapelit: älypuhelimet, tabletit, muut kannettavat laitteet
Myös kolikkopelilaitteet, upotettuna kuntolaitteisiin, kiipeilyseinät
Move-to-Play (pelillistämistä ja pelien yhdistämistä)
Suosio kasvanut myös viihdekäytön ulkopuolella
(terveys, kuntoutus, preventiot)

lähde:
www.pokemongo.com

Voidaan käyttää yhtälailla niin huvi- kuin hyötytarkoituksiin
–

Erityisesti näiden yhdistämiseen
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Digitaaliset liikuntapelit - etuja
n

Edut ja hyödyt pitkälti samoja kuin pelillistämisen kohdalla (esitetty aiempana)

n

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen ilman, että käyttäjältä vaadittaisiin suurta
ymmärrystä fyysisen aktiivisuuden / harjoittelun perusteista

n

Voidaan käyttää useissa eri ympäristöissä
Voidaan suunnitella erilaisille ihmisille ja erilaisiin tarpeisiin

n

–
–

Lapset, aikuiset, vanhukset, kuntoutus, liikuntarajoitteiset, henkiset rajoittuneet
Huomioiden kuntotaso, kehityskohteet, muut erityistarpeet

n

Voidaan varustaa mittareilla, fyysisen aktiivisuuden tekijöitä arvioivilla
ominaisuuksilla, digitaalisilla valmentajilla, ohjeistavilla ominaisuuksilla, jne.

n

Toimivat erilaisilla latteilla ja voivat olla edullisia/ilmaisia (mobiiliratkaisut)
–

n

Valmiit ratkaisut (kaupalliset pelit) vs. varta vasten tiettyyn tarkoitukseen suunnitellut pelit

Riippuu tietysti paljon pelistä ja miten se on suunniteltu / muokattavissa
–

Lähtökohtaisesti mahdollisuuksia on moneen lähtöön
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Digitaaliset liikuntapelit
Tuloksia omista tutkimuksista
(https://scholar.google.fi/citations?user=AlwzhEUAAAAJ&hl=fi)

n

Pelaamisen suosio ei riipu fyysisestä taustasta eikä sukupuolesta
à pelit sopivat / niitä voidaan kehittää fyysisesti kaikentasoisille henkilöille

n

Monelle digitaalisen liikuntapelaamisen lähtökohta on huvin ja hyödyn yhdistäminen
(keino tehdä liikunnasta hauskempaa)
–

Pokémon GO: 54 % pelkästään huvin vuoksi, 46% yhdistääkseen liikunnan ja huvin

n

Voi saada aikaan eri hyötyjä koskien fyysistä kuntoa ja -aktiivisuutta, mutta
tarkasteltaessa pitkäaikaisvaikutuksia on näyttö rajallista
à ei voida suositella ainoaksi keinoksi lisätä fyysistä kuntoa ja –aktiivisuutta

n

Voi kuitenkin vähentää inaktiivista aikaa ja toimintaa, kuten istumista, jonka on
tutkimuksissa todettu merkittävästi lisäävän kroonisten tautien riskiä
à voidaan suositella vaihtoehdoksi perinteisemmille videopelaamisen muodoille,
joissa pelaaminen tapahtuu istuen

n

Pelataan useammin porukassa kuin yksin eli sosiaalisuus on merkittävässä roolissa
à voidaan lisätä sosiaalista hyvinvointia
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Huomioitavaa!
n

Teknologia, pelillistäminen tai pelit eivät ole itseisarvo

n

Käyttäjä ei sinällään halua teknologiaa vaan liikkumisen ratkaisuja
–

n

Tuotteiden valinta ja käyttäytyminen ei ole aina järkiperäistä vaan myös tunteilla
on merkittävä rooli (hedonistiset vs. utilitaristiset käyttötarkoitukset)
–
–

n

Tärkeää ymmärtää käyttäjien / kohderyhmän lähtökohdat ja tarpeet
Pelillistämisellä voidaan tukea erityisesti hedonistisia tarpeita (ja sitä kautta…)

Teknologia ja sen tuottama tieto pitää olla helposti ymmärrettävää
–

n

Ohjausta, motivaatiota, hauskaa tekemistä, tukea, tietoa tekeekö oikein

Helppokäyttöistä, selkeää ohjeistusta, ratkaisuja tarjoavaa

Mutta yhtä kaikki…
à Erilaiset liikuntateknologiset ja pelillistetyt ratkaisut voivat tarjota vaadittavaa rohkaisua,
motivaatiota ja ohjausta liikuntaa ja kunnon kohottamista varten

Tuomas Kari

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Kiitos

Haikkola, Rolf: Lasse Virénin menestyksen portaat. Helsinki: Gummerus, 2003.

@TuomasKari
tuomas.t.kari

jyu.fi

Copyright Tuomas Kari. 2017. Kopiointi ja käyttö ilman lupaa kielletty.

