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PELAAMINEN, PELILLISTÄMINEN, 
PELILLISYYS, HYÖTYPELIT…?



GAME ON

https://kahoot.it/

24.4.20173

https://kahoot.it/


Pelillistäminen…?

• Nick Pelling - aktiivisempaan käyttöön vuonna 2010
• Prosessi, jossa hyödynnetään peliajattelua ja 

peliendynamiikkaa ja mekaniikkaa ongelmien 
ratkaisemiseen sekä käyttäjien sitouttamiseen 
(Zichemann)

• Ominaisuudet: pisteet, saavutukset, tasot, vertailu 
käyttäjien kesken, tunnustukset, kunniamerkit, 
edistymispalkit, elämyksellisyys…

• Pelillisyyden lähikäsite leikillisyys
• https://www.youtube.com/watch?v=SB_0vRnkeOk
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Hyötypelit, serious games, terveyspelit…?!

Tavoitteena muu kuin puhtaasti viihdepelaaminen

1. Koulutus/oppiminen(Edutainment) pelillisiä ja leikillisiä 
ominaisuuksia yhdistetään erilaisiin oppimisympäristöihin, 
esim.puheterapiassa käytettävät pelit, lukemaan oppiminen, 
kieltenoppiminen, matematiikka

2. Uuden tuotteen markkinointi/mainostaminen (Advergaming),lisää 
brändin näkyvyyttä, tutustuttaa pelaaja tuotteisiin, esim. Seven up, 
Pepsi, rekrytointi USAn armeijaan

3. Simulaatio(Simulation), esim. väkivaltaisesta tyttö/poikaystävästä 
varoittava peli
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Pelaten osalliseks

• 1.8.2015-31.12.2017 

• Rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
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Taustalla 

• Pelaten terveeks? – esiselvityshanke

Hopia, H. & Raitio, K. 2016. Gamification in Healthcare: Perspectives of Mental Health Service Users 
and Health Professionals. Issues in Mental Health Nursing 37 (12), 894-902. 
Doi: 10.1080/01612840.2016.1233595

• Opiskelijoiden kokemukset pelaamisesta Mental health, addiction
and crisis nursing opintojaksolla

“…at first I was very confused about it and did not really understand the meaning of it. The more I 
played it the more I understand that it may actually help someone…”

“…I think I'd rather use just a book or internet. Using a mobile phone for nursing purposes at work 
sounds a bit too modern for me and not so professional…” 
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Pelikatalogi
www.jamk.fi/pelikatalogi
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http://www.jamk.fi/pelikatalogi


Studio sessiot http://blogit.jamk.fi/pelatenosalliseks/

• Studio sessiot 1 x kk / 7 kk ajan
1) Game on 
2) Pelaamisen hyödyt ja pelipaja
3) Miksi pelaan?
4) Arki haltuun pelaamalla
5) Terveys haltuun pelaamalla
6) Pelikehittäminen ja tulevaisuuden pelit
7) Pelaamisen hyödyntäminen arjessa ja 

työssä

• Sessioiden välillä osallistujat 
pelaavat aktiivisesti 

• Yksilöhaastattelut alussa ja 
lopussa 
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”…Parasta on ollut se, kun meitä on ollut niin erilaisia 
ihmisiä pohtimassa yhdessä tätä pelaamista ja siihen 
liittyviä juttuja…” 
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Mitä jo tiedetään pelien hyödyistä?
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SPARX

• Pelillistetty kognitiivinen terapia interventio, jossa 
taistellaan avattarella masennusta vastaan: 

”SPARX-peli toimi masennuksen hoidossa nuorilla yhtä 
hyvin tai paremmin kuin perinteiset hoitomenetelmät.”

mm. Merry, S., Stasiak, K., Shepherd, M., Frampton, C., Fleming, T., & Lucassen, M. (2012). The
effectiveness of SPARX, a computerised self-help intervention for adolescents seeking help for 
depression: Randomised controlled non-inferiority trial. BMJ British Medical Journal, 344, e2598.
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eSMART-MH (Pinto ym. 2013)

• Peli nuorille masennuksen hoitoon 

”Masennusoireet vähenivät huomattavasti 
eSMART-MH –ryhmällä verrattuna vertailuryhmään”

Pinto MD, Hickman RL, Clochesy JM & Buchner M. (2013). Avatar-based depression self-
management technology: Promising approach to improve depressive symptoms among young adults. 
Applied Nursing Research, 26, 45-48. doi: 10.1016/j.apnr.2012.08.003

• https://www.youtube.com/watch?v=zcjYYX_GS38
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The Journey (Stasiak et al. 2012)

• Journey – pelin käyttö:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Journey_(2012_video_game)

• Merkittävä masennusoireiden väheneminen lapsilla
• Biofeedback (ADHD) 

Knox, M., Lentini, J., Cummings, TS., McCrady, A., Whearty, K. & Sancrant, L. (2011). Game-based 
biofeedback for paediatric anxiety and depression. Mental Health in Family Medicine 8, 195-203. 
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Depression quest
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Rentoutuminen ja ahdistuksen hallinta
Biofeedback?
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Dojo ”Keep calm to keep the game on”  

Pelaajan on opittava rentoutumistekniikoita pitääkseen peli
käynnissä

“Nuoret pitivät pelaamisesta. Vähensi ahdistusta ja ongelmien ulkoistamista.”

Shuurmans, A., Nijhof, K., Vermaes, I., Engels, R. & Granic, I. (2015). A Pilot Study Evaluating ‘‘Dojo,’’ 
a Videogame Intervention for Youths with Externalizing and Anxiety Problems. Games Health Journal 
4(5), 401-408.
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Nevermind (suurin vihollisesi on oman pääsi sisällä)

• Tutkimus käynnissä…

Biofeedback-horror-game, joka mittaa mm. pulssia
Värit ja kuvat heijastelevat pelaajan tunteita

http://nevermindgame.com/about/

18 24.4.2017

http://nevermindgame.com/about/


DEEP

• “I had never had such an effective anxiety treatment 
before. Nothing has ever helped me the way Deep did.”

• Tutkimus Hollannissa käynnissä, alustavat tulokset
lupaavia

• https://youtu.be/qIhZhdmPQ_8
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Itsehoito-ohjelmia, pelillistettyjä harjoituksia
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Mitä muita mahdollisuuksia?



Pelillistämisen mahdollisuuksia…
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Liikkuminen 

Kauppalehti 11.10.2016 
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Yhteisöllisyys, sosiaalisuus

• Voi olla rakennettuna itse peliin
• Yhteispelaamisen eri muodot
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VR - virtual Reality
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• mm. läsnäolo, immersio, turvallinen ympäristö (Riva ym. 
2015). 

• Fobiat, PTSD (mm. Difede & Hofman 2002), kipu, 
psykoosi…
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Pelaajien kokemuksia hyötypelien käytöstä 
osana terapiaa / hoitoa:
• Positiivisia: aikaan ja paikkaan sitoutumatonta, oma tahtisuus, 

uuden oppiminen, voi rakentaa kontekstiin ja pelaajalle sopivaksi, 
auttaa unohtamaan ”todellisuuden” hetkeksi, rentoutuminen, 
viihdyttävyys, interaktiivisuus, sosiaalisuus, ongelmanratkaisutaidot, 
tunteiden hallinta, eri roolien kokeileminen jne. 

• Negatiivisia: tekniset ongelmat, ajan puute, kiinnostuksen puute, 
intervention kokeminen hyödyttömäksi, kykenemättömyys pelata, 
liian yleistävä peli, visuaalisuus ei motivoi, ihmiskontaktin puute jne.

mm.
Lee, M. 2016. Gamification and the Psychology of Game Design in Transforming Mental Health Care. 
Journal of the American Psychiatric Nurses Association 22(2), 134-136.
Santamaria ym. 2011. Serious games as additional psychological support: A review of the literature. 
Journal of Cyber Therapy and Rehabilitation 4(4), 469-476.
Boendermaker ym. 2015; Fernandez-Aranda ym. 2012; 
HorneMoyer ym. 2014. The use of electronic games in therapy: A review with clinical implications. 
Current Psychiatry Reports 16(12), 52026 24.4.2017



Kiitos mielenkiinnosta!

Jos haluat tietää lisää…

• Punna, M. & Raitio, K. 2016. Mobiilimenetelmät ja pelillisyys työmenetelminä sosiaali‐ ja terveysalan 
Asiakastyössä. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, hyväksytty julkaistavaksi.

• Hopia, H. & Raitio, K. 2016. Eskapismista todellisuuteen ja takaisin – hyöty- ja terveyspelit osana 
mielenterveyskuntoutumista. Teoksessa TAITO2016 Oppimisen ydintä etsimässä. Toim. Tuomi, J., Ketola, S. & 
Nuutinen, L. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja 2016. ISBN 978-952-5903-84-3(PDF). 
http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2016-oppimisen-ydinta-etsimassa.pdf

• Sairaanhoitajalehti / Sairaanhoitajaplus – verkkolehti. 8.8.2016. Toim. Suvi Hurri. Minulla on sama sairaus kuin 
sinulla. https://sairaanhoitajat.fi/2016/10621/

• Raitio, K., Kivinen, T. & Hopia, H. 2014. Pelillistämisen mahdollisuudet nuorten mielenterveyskuntoutujien arjessa. 
Finnish Journal of eHealth and eWelfare, Vol6(4), 206-208. 

• Raitio, K. & Hopia, H. 2015. Pelaten terveeks? – hankkeen loppuraportti. http://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-
ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/pelaten-terveeks/pelaten-terveeks-
raportti_lopullinen.pdf

• Raitio, K. & Hopia, H. 2015. Pelillisyys haastaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opettajat. Teoksessa 
Monitoimisuus haastaa koulutuksen – Uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa. Toim. Mutka, U., Laitinen-
Väänänen, S. & Virolainen, M. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 206. Suomen Yliopistopaino Oy, 
Juvenes Print Oy. 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98044/JAMKJULKAISUJA2062015_web.pdf?sequence=1
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