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1 Johdanto 

 

Pelit ovat nousseet viime vuosina useasti esille otsikoissa ja yleisessä kasvatus-

tieteellisessä diskurssissa merkittävänä opetusmenetelmänä. Ei tarvitse kuin kat-

soa vuoden 2014 opetussuunnitelmaa, jossa sana ”peli” ilmestyy eri kontekstissa 

ainakin 43 kertaa (POPS, 2014). Kasvatustieteiden alaan perehtyneet ovat var-

masti kuulleet käsitteitä kuten pelillisyys, pelipedagogiikka tai oppimispelit. Mo-

nesti tällaiset pelit voidaan nähdä esimerkiksi digitaalisina sovelluksina tai sitten 

ehkä perinteisinä yksinkertaisina noppa- tai lautapeleinä. Varsinkin digitaalisen 

peli-ilmiön voisi helposti liittää nykyajan ajatukseen oppilaiden diginatiivisuudesta 

ja koulujen digitalisaation pyrkimyksistä (Van Eck, 2006, s. 1-2).  

 

Erilaisten pelien kirjo on kuitenkin laaja, eikä pelillisyyttä tarvitse jättää lähtökoh-

taisesti digitaalisten pelien varaan. On myös olemassa erilaisia roolipelejä tai 

pöydällä pelattavia strategiapelejä, jotka oikein hyödynnettynä voivat olla hyviä 

pedagogisia menetelmiä. Monet näistä yllä mainituista peleistä voidaan myös ka-

tegorisoida simulaatiopeleinä. 

 

Simulaatiopelit voivat olla hauska ja innostava tapa saada oppilaat aktivoitumaan 

oppitunnin sisältöihin. Simulaatiopelit eivät välttämättä tarjoa mitään sisällöllisesti 

uutta, mutta osallistavana menetelmänä ne tarjoavat erittäin hyvän mahdollisuu-

den saada oppilaat sitoutettua mukaan opetukseen. Simulaatiopelejä ei ole kui-

tenkaan laajemmin hyödynnetty opetusmenetelmänä Suomessa (Rantala, 2017, 

s.1), vaan menetelmänä sitä on käytetty pääosin angloamerikkalaisessa opetus-

kulttuurissa. Tämä ilmenee jo suomalaisen simulaatiopelitutkimuksen niukkuu-

dessa suhteessa angloamerikkalaiseen tutkimukseen. Olisi siis syytä selvittää li-

sää tästä opetusmenetelmästä suomalaisessa kontekstissa. 

 

On kuitenkin ensin tehtävä selväksi mikä on ero simulaation, pelin sekä simulaa-

tiopelin välillä. Simulaation käsitteellä on eri merkityksiä riippuen siitä, minkä tie-

teenalan diskurssi on kyseessä. (Wright-Maley, 2015, s. 63.) Tämän lisäksi on 

noussut esille, että monessa eri kontekstissa simulaation käsitettä käytetään liian 
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laajasti. Varsinkin pelitutkimuksissa voidaan helposti määritellä roolipeli tai tieto-

konepeli simulaatioksi liian löyhästi. (Feinstein, Mann & Corsun, 2002, s. 732, 

734.) Peli voidaankin määritellä simulaatioksi väärin perustein. On siis tiedostet-

tava näiden kahden välinen ero ja myös tunnistettava niiden hybridimuoto, simu-

laatiopeli. Erottelun myötä voi paremmin ymmärtää, miten simulaatiopelejä voisi 

hyödyntää osana opetusta. Simulaatiopeleissä voi yhdistyä simulaatioiden todel-

lisuuden ilmiöiden mallintaminen ja pelien tuoma vastakkainasettelu sekä oppi-

laita aktivoiva elementti (McCall, 2016, s.522-523), mikä voi tarjota mielenkiintoi-

sen uuden näkökulman pelipedagogiikkaan. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on toteuttaa simulaatiopeleistä käytännön empiiri-

nen kokeilu suomalaisessa koulukontekstissa. Vaikka muutamia tutkimuksia ai-

heesta on tehty, on selkeästi tehtävä enemmän tutkimusta suomalaisen opetus-

kulttuurin kontekstissa. Aikaisempi tutkimus simulaatiopelien hyödyistä opetus-

menetelmänä on osoittanut, että kyseinen opetusmenetelmä edistäisi erityisesti 

oppilaiden aktivointia tuntiosallistumiseen, oppilaiden sitoutumista oppitunnin ai-

heeseen sekä oppilaiden keskinäistä sosialisaatiota (Prensky, 2001, s. 106; Al-

rashidi, Phan & Ngu, 2016, s. 41–48; Kangas, 2010a, s. 1–3; Kumpulainen ym., 

2010, s. 23–51; Wright-Maley, 2015, s. 69–70). Tosin simulaatiopelioppitunnin 

suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan enemmän aikaa sekä resursseja, mikä 

voi osoittautua haasteelliseksi opettajalle normaalissa arjessa.  

 

Varsinainen empiirinen simulaatiopelioppitunti toteutettiin tutkijan luokanopetta-

jaopintojen maisteriharjoittelun yhteydessä helsinkiläisessä peruskoulussa lop-

puvuodesta 2020 eräälle kuudennelle luokalle. Simulaatiopelioppitunnin aiheeksi 

päätyi yhteiskuntaopin oppiaineen sisältöjä demokratiasta ja päätöksenteosta 

Suomessa. Simulaatiopelissä luokka simuloi olevansa Suomen eduskunta pie-

noiskoossa. Oppitunnin aikana he keskustelivat eri lakialoitteista ja lopulta ää-

nestivät parhaaksi katsomallaan tavalla. Ennen pureutumista empiirisen kokeilun 

esittelyyn on kuitenkin tehtävä perusteellinen teoreettinen katsaus simulaatiope-

lien taustaan opetusmenetelmänä ja havainnollistaa, millaisesta opetusmenetel-

mästä on kyse. On tehtävä selväksi pelien ja simulaatioiden ero sekä tarkastel-

tava opetusmenetelmän mahdollisia teoreettisia hyötyjä tutkimuskirjallisuuden 
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avulla.  

 

2 Simulaatio, pelit ja simulaatiopelit 

 
 

2.1 Simulaatiot 
 

Simulaation käsitteellä ei ole yksiselitteistä määritelmää (Wright-Maley, 2015, s. 

63). Aldrich (2009, s. xxxii) tuo tämän yksiselitteisen määritelmän puutteen esille 

Babel -ongelmana, jossa eri tieteenalan edustajat puhuvat samasta ilmiöstä eri 

kontekstissa. Eli eri tieteenaloilla simulaatio määritellään eri tavoilla. Joillakin 

aloilla simulaatio on hyvin spesifisti määritelty, joillakin muilla aloilla taas hyvin 

löyhästi. Esimerkiksi kasvatustieteissä simulaatioksi saatetaan laskea mikä ta-

hansa asia, johon liittyy oppilaiden sitouttaminen opetukseen. Vastaavasti luon-

nontieteissä simulaatiolla on hyvinkin tarkka määritelmä jonkin todellisuuden il-

miön mallintamisesta. (Wright-Maley, 2015, s. 64-65.) Feinstein, Mann ja Corsun 

(2002) ovat kritisoineet kyseistä löyhyyttä jo pitkään. Ongelmana siis on, ettei ole 

yhteistä määritelmää simulaatiolle, mikä voi johtaa väärinkäsityksiin ja haasteisiin 

simulaatiotutkimuksessa. Monesti simulaatiotutkimus liitetään helposti pedagogi-

siin käytänteisiin, jolloin väärinymmärryksen riski voi jopa toimia hidasteena opet-

tajien väliseen työhön. Ainakin simulaation määritelmä on oltava alan sisällä sel-

keä, sillä monet opettajat voivat pitää kaikkia menetelmiä, jossa yhdistyvät inter-

aktiivisuus sekä sitouttaminen, simulaatioina. (Wright-Maley, 2015, s. 63-65.)   

 

Tämä ristiriitaisuus eri määritelmissä ilmeni myös tämän tutkielman aineistossa. 

Frasca (2003) edustaa näkökantaa, jossa kaikki pelit eivät ole vain narratiivisia 

opetusmenetelmiä, vaan ovat simulaatioita. Hänen mukaansa kaikki leluista pe-

leihin ovat omalta osaltaan simulaatioita. Perinteinen määritelmä simulaatioille 

on, että simulaatio on tieteellinen menetelmä mitata jotakin systeemiä. Vastaa-

vasti voidaan valita malli, jota simuloidaan samankaltaisia piirteitä sisältävällä toi-

sella mallilla. Tämän yhteyden pelien ja simulaatioiden välillä hän perustelee sillä, 

että pelien ja leikkien todellisuuden määrittely on omalta osaltaan simulaatiota. 

(Frasca, 2003, s.222-223.) Myös Kankaanrinta ja Virtanen (1980) edustavat tätä 

samaa näkemystä, jossa pelit ja simulaatiot ovat osa samaa jatkumoa.  
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Feinstein, et al. (2002) tuovat taas hyvin kriittisen näkökulman tähän määrittelyyn 

ja pyrkivät tekemään selkeän eron simulaatioiden ja pelien välillä. He määrittele-

vät simulaatiot hyvinkin tarkasti. Simulaation perustana on malli jostakin todelli-

suuden ilmiöstä, jota voidaan nimittää systeemiksi. Simulaatio on kyseisen sys-

teemin tai mallin käytös. Mallin sisällä on erilaisia variaabeleita, jotka ovat teke-

misissä keskenään. Käytös tai tapahtuma, mitä havaitaan simulaation yhtey-

dessä, antaa meille tietoa kyseistä mallista. Pelit taas edustavat kokeellista oppi-

mista, johon liittyy monia ihmisten kognitiivisia kykyjä. Kokeellinen oppiminen li-

sää oppijan dynaamista taitoa, esimerkiksi jonkin ongelman ratkominen monelta 

eri kantilta sekä lisää oppijan kykyä hyödyntää korkeampia kognitiivisia kykyjä, 

esimerkiksi kyky arvioida tiettyä ongelmaa kokonaisuutena suhteessa ongelman-

ratkaisuun ja päättelyyn. (Feinstein, et al., 2002, s.733-734; Feinstein, 2001, 

s.439.) 

 

Nämä kaksi näkökantaa edustavat omalla tavallaan kahta ääripäätä simulaation 

määritelmän tulkinnasta. Pelit ovat simulaatioita tai ne ovat omia erillisiä asioita. 

Monissa tutkielman simulaatioita käsittelevässä aineistossa pyrittiin antamaan 

oma määrittelynsä simulaatiolle, ainakin kyseisen lähteen kontekstissa. Kaikki 

kuitenkin tuovat esille, että simulaatio on järjestelmä jostakin todellisuuteen pe-

rustuvasta mallista, jonka avulla voidaan havainnollistaa kyseistä ilmiötä (Frasca, 

2003; McCall, 2016; Feinstein et al., 2002; Wright-Maley, 2015; Kolehmainen, 

1991; Prensky, 2001; Kankaanrinta & Virtanen, 1980; Aldrich, 2009). 

 

Prensky (2001) käsitellessään tätä määritelmän ongelmaa jakaa kattavasti eri 

määritelmät seuraaviin kategorioihin: 1) Simulaatio voi olla mikä tahansa synteet-

tinen tai tekaistu luomus. 2) Simulaatio voi olla todellisuuden pohjalta mallinnettu 

systeemi. 3) Simulaatio voi olla jotain, mikä mallintaa jonkin paikan todellisuuden 

(esimerkiksi jonkin ympäristön, kuten työpaikan). 4) Simulaatio voi olla jokin ma-

temaattinen tai algebrallinen malli, jossa on jokin alku tai lähtötilanne, joka mah-

dollistaa ennustamisen ja visualisoinnin ajan kuluessa. (Prensky, 2001, s, 211.)  
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Yhteiskuntatieteissä1 simulaatioita on tutkittu useita vuosikymmeniä, minkä seu-

rauksena on tehty kaksi yleistä johtopäätöstä. Ensinnäkin opetussisällöltään si-

mulaatiot itsessään eivät ole sen tehokkaampia kuin perinteinen opetus ja 

toiseksi simulaatiot voivat kuitenkin sitouttaa oppilaita enemmän. Simulaatioissa 

on oltava tarpeeksi yksityiskohtia sitouttamaan osallistuja sekä tarpeeksi komp-

lekseja ilmentämään simuloitavaa todellisuutta. Tämän lisäksi sen on oltava tar-

peeksi yksinkertainen, että osallistujat ymmärtävät simulaation tehtävän tarkoi-

tuksen. (Wright-Maley, 2015, s. 64, 67.)  

 

Monet lähteistä myös korostavat pelkkien simulaatioiden opetuspotentiaalin. Jo 

Prenskyn (2001) simulaatioiden kategorioista voisi päätellä, että simulaatioilla on 

runsaasti opetuspotentiaalia, riippuen tietysti missä kontekstissa niitä käyttää. 

Oppilaat voivat monesti oppia jostakin mallista (esim. tietokonemalliohjelma jos-

takin luonnontieteen ilmiöstä) tai sitä muokkaamalla. Tällainen malliohjelma on 

tavalla tai toisella simulaattori, sillä se on muokattavissa oleva malli. Opetuksessa 

simulaatioiden voidaan nähdä aktivoivan oppilaiden kognitiivisia kykyjä sekä teo-

reettisen opetuksen sijaan simulaatiot voivat konkretisoida käsiteltävää sisältöä. 

(Kolehmainen, 1991, s.103-104.) Käytännössä simulaatio on malli, jonka kautta 

voidaan kokeilla ja tutkia jotakin monimutkaista ilmiötä tai systeemiä turvallisesti 

(Kankaanrinta & Virtanen, 1980, s.11). Tällainen ”perinteinen” simulaatio voi so-

veltua hyvin esimerkiksi fysiikan ja kemian oppiaineissa havainnollistavana väli-

neenä (Adams et al., 2008, s. 403). Perinteistä simulaatiota voi myös hyödyntää 

käsityössä kovien materiaalien käsittelytaidon havainnollistamisessa (Kolehmai-

nen, 1991, s. 128). 

 

Tämän tutkielman kannalta on kuitenkin suotavaa tehdä perusmääritelmä simu-

laatioille tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Vaikka simulaatioista on eri näkemyk-

siä koulukunnasta riippuen, McCall (2016) määrittelee simulaatiot dynaamisina, 

sääntöpohjaisina malleina jostakin todellisuuden ilmiöstä (McCall, 2016, s.523). 

Tähän kyseiseen tutkielman kontekstiin nähden McCallin (2016) määritelmä olisi 

hyvä perusmääritelmä simulaatiolle. Simulaatiot käsitellään erillisinä peleistä 

 
1 Wright-Maley (2015) artikkelissaan puhuu yhteiskuntatieteistä, mutta pitkin artikkelia puhuu mo-
nesti kasvatustieteellisistä sisällöistä. On siis tulkittavissa, että Wright-Maley on niputtanut kasva-
tustieteet yhteiskuntatieteiden alle. 
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tässä tutkielmassa. Aineiston lähteiden perusteella on hyväksi tehdä tämä ero 

selväksi, jottei tutkielmaa lukiessa synny väärinkäsityksiä näiden kahden käsit-

teen välillä. Ilmiöiden välinen raja on kuitenkin osittain häilyvä. Simulaatiopelit 

muodostavat tietynlaisen harmaan alueen näiden kahden käsitteiden välillä.  

 

2.2 Pelit 
 

Pelit ovat nousseet median sekä kasvatustieteellisen diskurssin huomioon ope-

tusmenetelmänä 2000-luvusta eteenpäin. Tämä näkyy esimerkiksi lisääntyneenä 

kirjallisuutena aiheesta. (Van Eck, 2006, s.1-2.) Peleihin liittyvän tutkimuksen 

määrä on myös kasvanut huomattavasti tämän huomion seurauksena, myös 

Suomessa (Sotamaa & Suominen, 2013, s.109). Lisääntynyttä akateemista kiin-

nostusta peleihin voidaan liittää uuteen ”pelaajatutkijoiden” sukupolveen, jonka 

edustajat ovat itse eläneet nuorina varsinkin digitaalisten pelien parissa (Frasca, 

2003, s.221). Tämä sukupolvi on nyt päässyt yliopistoon ja aloittanut oman aka-

teemisen uransa tutkijoina (Sotamaa & Suominen, 2013, s.117), minkä seurauk-

sena voidaan väittää, että pelien arvo opetusmenetelmä on näin vähitellen tun-

nustettu (Frasca, 2003, s.221). 

 

Pelit voidaan määritellä useammasta eri näkökannasta.  McCall (2016) määritte-

lee pelin keinotekoisena konfliktina, johon pelaaja tai pelaajat asetetaan. Konflik-

tissa vallitsee tietyt säännöt, jotka määrittävät voittajan jotenkin laskettavalla ta-

valla. Feinstein ja kumppanit (2002) jakavat melko samanlaisen näkemyksen, 

jossa pelit ovat tietyssä ympäristössä tapahtuvia kanssakäymisiä pelaajien välillä 

tiettyjen sääntöjen tai prosessien kautta. Tähän voi kuulua keskinäistä kisaa-

mista, yhteistyötä, konflikteja ja sopimusten tekoa. Wright-Maley (2015) määrit-

telee pelit samalla tavalla, mutta lisää niiden korostetun viihdearvon suhteessa 

todellisuuteen. Kankaanrinta ja Virtanen (1980) tosin korostavat leikin ja pelien 

arvoa osana ihmisen kulttuuria ja miten pelit ovat siten sukua oppimiselle. 
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Prensky (2001) käsittelee kirjassaan muun muassa, miksi pelit ovat sitouttavia2 

(engaging), minkä yhteydessä hän määrittelee pelit perusteellisesti. Pelit sitout-

tavat, koska ne ovat hauskoja sekä viihdyttäviä ja niihin kuuluvat säännöt, tavoit-

teet ja päämäärät, lopputuloksia ja palautetta, konfliktia/kisaamista/haastetta/ op-

positiota, interaktiivisuutta sekä representaatiota tai narratiivia. (Prensky, 2001, 

s.118-119.) Kaikki siis tuovat ainakin esille säännöt ja jonkinlaisen kilpailun, jossa 

on päämäärä, konfliktin elementin sekä hauskuuden. Lähes kaikissa mainitaan 

myös pelien sosiaalinen elementti. 

 

Peleillä on siis useita hyötyjä opetusmenetelmänä. Pelit ovat tehokkaita, koska 

oppiminen tapahtuu merkitsevässä ympäristössä. Se mitä oppilas oppii, on mer-

kityksellinen kyseisen pelin kontekstissa. Tätä voidaan kutsua nimellä sijoitettu 

kognitio (situated cognition). Leikit ja pelit ovat primäärinen sosialisaation ja op-

pimisen mekanismi kaikissa eläinlajeissa, myös ihmisten kulttuureissa. (Van Eck, 

2006, s.4.) Peleihin voisi myös soveltaa Piagetin teorian assimilaatiosta ja ak-

kommodaatiosta, niin kuin Van Eck (2006) tuo esille omassa artikkelissaan. Pe-

laaja omaksuu jatkuvasti uutta tietoa pelin aikana (assimilaatio) ja jatkuvasti 

muokkaa aikaisempaa tietoa uuden tiedon tullessa (akkommodaatio). Tämä luo 

kognitiivisen epätasapainon (cognitive disequilibrium). Peleissä omaksutaan 

tämä kognitiivisen epätasapainon periaate. Tosin jos peli aiheuttaa liikaa kogni-

tiivista epätasapainoa suhteessa pelaajan kykyyn selvitä tästä epätasapainosta 

niin pelin sitouttavuus voi kärsiä. Pelatessa oppilas joutuu jatkuvasti muodosta-

maan hypoteeseja, kokeilemaan uusia asioita ja uudelleenarvioimaan toiminto-

jaan. Tämä tukee pelien käyttöä opetusmenetelmänä, koska ne luovat jatkuvan 

kierteen kognitiivista epätasapainoa ja akkommodaatiota samalla antaen oppi-

laan voittaa, mikä vahvistaa oppilaan kyvykkyyden tunnetta sekä motivaatiota. 

(Van Eck, 2006, s. 4-5.)   

 

Näiden huomioiden lisäksi pelit tarjoavat turvallisen ympäristön, jossa oppilas voi 

kokeilla esimerkiksi ongelmanratkaisua tai taitojen harjoittelua ilman pelkoa sen 

suuremmista seurauksista. Parhaimmillaan pelit ovat hyvä ympäristö harjoitella 

käytännön asioita ja pelit ovat hyvä tapa soveltaa kokemuksellista oppimista. 

 
2 Englannin sanalla ”engage” on useita merkityksiä eri konteksteissa, joten kääntäminen voi olla 
haastavaa. Tässä kontekstissa on nähty, että ”oppilaan sitouttaminen” olisi osuvin käännös.  
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(Koivisto, 2017, s.13.) Joitakin pelejä voidaan myös hyödyntää oppilaan kriittisen 

ajattelun kehittämisessä, esimerkiksi tuomalla mukaan tulkintoja historiallisesta 

kontekstista (McCall, 2016, s. 529). Kaiken muun lisäksi pelit voivat olla keino 

motivoida oppilaita oppimaan asioita, joita voi olla vaikea oppia sisällön tylsän tai 

monimutkaisen luonteen takia. Opettaminen on pitkään nähty opettaja- ja sisäl-

tökeskeisenä, mutta pelien kautta oppilaista kehittyy aktiivisia tekijöitä, jolloin 

opetuksesta tulee oppilaskeskeistä. (Prensky, 2001, s. 90-91.) 

 

Monet opettajat saattavat kuitenkin sekoittaa menetelmiä, jotka yhdistävät inter-

aktiivisuuden ja sitouttamisen (Wright-Maley, 2015, s. 64). Näin ollen on tehtävä 

selkeä erotus simulaatioiden ja pelien välillä. Wright-Maley (2015) esittelee kolme 

tekijää tähän erotukseen. Ensiksi peleissä on selkeät, laskettavissa olevat tulok-

set, minkä perusteella voidaan määrittää voittaja tai häviäjä, kun taas perintei-

sessä simulaatiossa ei ole selkeästi määriteltäviä lopputuloksia. Toiseksi pelit tar-

joavat pelaajille tavoitteita tai päihitettäviä haasteita, joiden yhteydessä usein pe-

laaja on tietoinen, kuinka kaukana hän on tavoitteesta. Simulaatiossa ei yleensä 

ole näin lineaarista rakennetta tai selvää haastetta. Voidaan puhua myös, ettei 

simulaatiossa ole välipisteytyksiä. Viimeiseksi peleissä korostetaan viihdettä to-

dellisuuden kustannuksella, toisin kuin simulaatiossa, jonka koko tarkoitus on 

mallintaa jotakin todellisuuden mallia. On kuitenkin monia pelejä, jotka rikkovat 

näitä rajoja. On siis opettajan tehtävänä miettiä, miten pelejä sovelletaan opetus-

tarkoitukseen. Opetustarkoitukseen soveltuvia pelejä voidaan kutsua simulaa-

tiopeleiksi. (Wright-Maley, 2015, s.72.) Tiivistetysti voidaan sanoa, että simulaa-

tiot ovat eri asia kuin pelit, sillä simulaatiot koettavat mallintaa todellisuutta, kun 

taas pelit on suunniteltu pisteiden keräämistä ja voittamista varten (Young, Slota 

& Lai, 2012, s.296-299).  

 

Simulaatiot sekä pelit ovat nyt määritelty tämän tutkielman osalta. Pelit ovat siis 

sitouttavia, hauskoja ja kognitiivisesti stimuloivia, kun niitä sovelletaan opetuk-

sessa tarkoituksenmukaisesti. Vaikka peleillä voi olla päällekkäisiä piirteitä simu-

laatioiden kanssa, ne ovat kuitenkin kaksi erillistä käsitettä. Simulaation ydinpyr-

kimys on mallintaa todellisuutta, pelien tarkoitus on viihdyttää ja sitouttaa. Näiden 

kahden päällekkäisyyksistä voimme kuitenkin löytää tämän tutkielman ydinkäsit-

teen, simulaatiopelit. 
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2.3 Simulaatiopelit 
 

Simulaatiopelit sijoittuvat siis simulaatioiden ja pelien välille. Silloin kun peli tai 

simulaatio ylittää toisensa rajan, voidaan puhua simulaatiopelistä. Tämä on tär-

keää tiedostaa opettaessa, sillä tietämällä käsitteiden eron voi paremmin suunni-

tella ja toteuttaa opetusta. (Wright-Maley, 2015, s.72.) Voi siis todeta, että simu-

laatiopeleissä yhdistyvät simulaatioihin liittyvä yksinkertaisten todellisuuden mal-

lintaminen sekä peleihin liittyvä sääntöpohjaisuus, konfliktin asettelu ja pelaajille 

asetetut tavoitteet. Kuviossa 1. näiden välinen erottelu avataan.  

 

 

 

 

Kuvio 1.  Pelit, simulaatiopelit ja simulaatiot. (McCall, 2016, s.523. Suomennettu ja muo-
kattu, Nuckols 2021) 

 

Simulaatiopelejä on erilaisia. Prensky (2001) kirjoittaa simulaatioiden uskollisuu-

desta (fidelity) tähän liittyen. Simulaatiopelit voidaan jakaa ”matalan uskollisuu-

den” ja ”korkean uskollisuuden” välille. Matalan uskollisuuden simulaatiopelissä 

mallinnetaan tilanteita, joissa joitakin todellisuuden elementtejä on pelkistetty tai 

korostettu helpottamaan pelin ymmärtämistä. Tämä johtaa simulaatiopeliin, jossa 



 10 

pelaaja voi oppia jonkin ilmiön yleiset käsitteet ja ajatukset, joita voi lopulta sovel-

taa muissakin tilanteissa. (Prensky, 2001, s.214.) Esimerkkinä tästä voisi olla jon-

kin historiallisen ajanjakson kuvaaminen digitaalisessa pelissä. Korkean uskolli-

suuden simulaatiossa pyritään mahdollisimman paljon mallintamaan todelli-

suutta. Tämä johtaa suurempaan siirtovaikutukseen (transfer) koulutuksen ja to-

dellisen tilanteen välillä. (Prensky, 2001, s.215.) Esimerkkinä tästä voisi olla pilo-

teille tarkoitettu lentosimulaattori.  

 

Näiden kahden ääripään välillä voidaan kuvitella olevan jana. Janan välistä on 

valittava oikea uskollisuuden aste sopivaan opetustilanteeseen. (Prensky, 2001, 

s.215.) Korkean uskollisuuden simulaatiopelejä käytetäänkin monilla eri aloilla jo 

osana niiden koulutusta. Yllä mainitun lentosimulaattoriesimerkin lisäksi simulaa-

tiopelejä käytetään esimerkiksi osana lääketieteen opintoja (Koivisto, 2017, s. 11) 

sekä osana sotilaskoulutusta (Aldrich, 2009, s. 516; Prensky, 2001, s.214). Tämä 

johtuu siitä, että kyseisissä ammateissa on suurempia vaaran riskejä, jolloin har-

joittelu ja ”mitä jos” -skenaariot on helpompi toteuttaa simulaatiopeleinä kuin 

osana todellisuutta (Prensky, 2001, s.212). Korkean uskollisuuden pelit ovat siis 

lähtökohtaisesti simulaattoreita, jotka eivät välttämättä ole kuitenkaan ensisijai-

sesti tarkoitettu peruskoulun opetukseen. 

 

Simulaatiopelistä voi jopa tulla tylsä, jos se mallintaa mekaanisesti todellisuutta 

liian tarkasti. Ottamalla niin sanottuja ”tylsiä” osia pois ja lisäämällä hauskoja ja 

abstrakteja elementtejä, voidaan luoda matalan kynnyksen simulaatiopeli, 

(Prensky, 2001, s.212) jolla voi olla enemmän soveltuvuutta peruskoulun opetuk-

seen. Hauskoja elementtejä voivat olla esimerkiksi simulaatiopeliin lisättävä nar-

ratiivi, tavoitteet tai säännöt.   

 

Hyödyt 

 

Simulaatiopeleissä siis yhdistyvät simulaatioiden ja pelien hyödyt. Simulaatiope-

leistä saatava hyöty opetusmenetelmänä voi kuitenkin vaihdella riippuen ky-

seessä olevasta oppiaineesta. On siis opettajasta kiinni, miten ja missä konteks-

tissa hän soveltaa simulaatiopelejä ja kuinka sopiva metodi on kyseiselle aineelle 

(McCall, 2016, s.524). Dicamillo (2016) tuo esille simulaatiopelejä, jotka vaativat 
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oppilaita käymään aitoja vuorovaikutustilanteita keskenään sekä kehittämään 

heidän kirjoitustaitojaan. Rantala (2011) tuo myös esille luovan kirjoittamisen 

sekä draaman historiallisen empatian opetusvälineenä. Simulaatiopelien kautta 

on mahdollista yhdistää nämä kaksi työtapaa, sillä pelaajat voidaan pistää tilan-

teeseen, jossa he omaksuvat historiallisen toimijan roolin. (Rantala, 2011, s. 59.) 

 

Frasca (2003) tuo esille simulaatiopelien mahdollisuuden uudistaa narratiivien 

käyttöä opetuksen yhteydessä. Tarinat eli narratiivit ovat olleet pitkään opetuk-

sellisena muotona. (Frasca, 2003, s.226-228.)  Niiden kautta voidaan sitoa yh-

teen jonkin sisällön asiat siten, että ne ovat mielekkäitä kuuntelijoille (Krokfors, 

Kangas, Vitikka & Mylläri, 2010, s.74). Narratiivit ovat yleensä binäärisiä, eli asia 

käsitetään vastakkainasettelun kautta, riippuen täysin miten tarinan kertoja itse 

päättää kertoa asian. Simulaatiopeleissä on taas vapaat raamit, miten jokin tarina 

voi kehittyä tiettyjen sääntöjen puitteissa. Tämä tarkoittaa, ettei tarina ole ikinä 

välttämättä sama. Simulaatiopelit ovat siis hyviä retorisia menetelmiä saada op-

pilaat ymmärtämään jonkin ilmiön ison kuvan: simulaatiopelit ovat rakentuneet 

tarvittaessa muutettavien, hyväksyttävien, hylättävien tai kiistettävien sääntöjen 

varaan, kun taas narratiiveissa on määrätty, miten jokin asia päättyy (Frasca, 

2003, s.226-228.)  

 

McCall (2016) tuo myös esille, miten historialliset simulaatiopelit tuottavat mate-

riaaleja, jotka ovat epätodellisia. Tämä ei välttämättä ole kuitenkaan huono asia. 

Simulaatiopelin ollessa tarpeeksi hyvä, se yleensä tuottaa erilaisen lopputulok-

sen kuin mitä historiassa on todellisuudessa tapahtunut. Näitä eri lopputuloksia 

voi verrata siten todellisen maailman tapahtumiin. McCall (2016) korostaakin, että 

on mahdollista oppia kontrafaktuaalisten faktojen kautta. Asettamalla oppilaat toi-

sen henkilön rooliin, he voivat tietää minkälaisissa prosesseissa jokin historialli-

nen toimija on voinut olla tehdessään vaikuttavia päätöksiä. Näiden simulaatiope-

lien taipumukset tiettyihin tulkintoihin voidaan hyödyntää oppilaiden kriittisen ajat-

telun harjoituksena. (McCall, 2016, s. 525-529.) 

 

 

Hyvien simulaatiopelien keskeinen ominaisuus on kyky saada oppilaat jatka-

maan, koska he itse niin haluavat. Perinteisestä tieteellisestä simulaatiosta saa 
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pelin lisäämällä hauskuuden, leikin elementin, säännöt, tavoitteen, voittamisen ja 

kisaamisen. Simulaatiopeleissä ei tarvitse olla suoraviivainen asiasisällön opet-

tamisessa, sillä monesti oppilas oppii hiljaista tietoa pelatessaan simulaatiope-

lejä. Simulaatiopelin on oltava hauska pelaajan mielestä, eikä sen tarvitse olla 

täydellinen mallinnus todellisuudesta. Pääasia on, että simulaatiopeli on hauska 

ja täten sitouttava. (Prensky, 2001, s.215-218.) Feinstein et al. (2002) tiivistävät-

kin tämän ajatuksen siten, että simulaatiopelit ovat parempia motivaation kan-

nalta, sillä ne aktivoivat pelaajia.  

 

Haasteet 

 

Simulaatiopelien käyttöön opetusmenetelmänä voi kuitenkin liittyä muutamia 

haasteita, jotka on hyvä tiedostaa. Simulaatiopeleissä on usein tarkasti määritel-

lyt päämäärät. Olisi siis hyvä suunnitella etukäteen, mihin simulaatiopeliä hyö-

dyntää. Simulaatiopelit on nähtävä osana kokonaista opetusprosessia, johon 

kuuluu muitakin menetelmiä. (McCall, 2016, s.527-528.) On otettava huomioon 

simulaatiopelin käytännön rajallisuudet sekä valittava oikea peli suhteutettuna 

opetussuunnitelman tavoitteisiin ja opetettavaan sisältöön. Opettajan olisi hyvä 

suunnitella ja arvioida, miten peliä tarkalleen käytetään, ennen kuin hän tekee 

lopullisen päätöksen sen käytöstä. (Van Eck, 2006, s.8-12.)  

 

McCall (2016) kokoaa artikkelissaan keskeiset haasteet, joita simulaatiopelien 

käytössä opetusmenetelmänä voi tulla vastaan. Ensinnäkin kaikki oppilaat eivät 

välttämättä innostu pelaamisesta. Läheskään kaikki oppilaat eivät välttämättä 

harrasta pelien pelaamista vapaa-aikana, joten pelaaminen voi olla heille vie-

rasta. Jotkut oppilaat voivat haluta mieluummin perinteistä faktakeskeistä ope-

tusta soveltavan peliopetuksen sijaan. Opettajan on myös annettava kattavat pe-

rustelut simulaatiopelin käyttöön, sillä pelkkä hauskuus ei ole riittävä peruste ope-

tukselle. Opettajan on myös huomioitava, ettei leimaa oppilaita ”pelaajiin” ja ”ei 

pelaajiin”. (McCall, 2016, s.532-533.) Simulaatiot ja siten simulaatiopelit voivat 

myös aiheuttaa jännitystä oppilaiden keskuudessa, jos ne koetaan haasteellisiksi 

(Koivisto, 2017, s.9).  
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Aikaa on myös varattava tarpeeksi, että oppilaat ehtivät opettelemaan simulaa-

tiopelin käytön. Simulaatiopelit saattavat vaatia hieman enemmän aikaa pelin 

opetteluun kuin perinteiset pelit. Vaarana voi olla, että mikäli simulaatiopeli on 

liian monimutkainen, niin oppitunnista menee iso osa ajasta pelin alkuun saami-

seen. (McCall, 2016, s.533; Gros, 2007, s.33.) Haasteina voi olla pelaajien väli-

nen eri lähtötaso, sillä pelaajat ovat koko ajan vuorovaikutuksessa keskenään. 

Opettajan on varmistettava, että kaikki peliin osallistuvat ovat samalla viivalla 

(Feinstein et al.,2002, s.735).  Opettajan on myös tiedostettava oppilaidensa di-

gitaaliset kyvyt, mikäli peli hyödyntää teknologiaa. Opettaja voi helposti yliarvi-

oida näitä kykyjä, mikä voi lopulta viedä aikaa pois oppitunnista. Opettajan on 

lopuksi vain arvioitava simulaatiopelin mahdolliset hyödyt suhteessa siihen tarvit-

tavaan opettelun aikaan. (McCall, 2016, s.533.) Työskentelymuodot ja suunnitte-

lumenetelmät on suhteutettava oppilaiden taitotasoon, etteivät he turhaudu (Kan-

gas, Korva & Ruokamo, 2010, s.190). 

 

Pelit eivät saa myöskään olla itseisarvo. Simulaatiopelin käyttö on oltava peda-

gogisesti suunniteltua, eikä vain pelkkää pelaamista. Pelin tarkoituksena on edis-

tää mielenkiintoa aiheeseen ja esimerkiksi analysointitaitoja. Opettajan on siten 

kannustettava oppilaita aktiiviseen, reflektoivaan pelaamiseen. Pidemmässä pe-

lissä voisi esimerkiksi hyödyntää pelilokia, jossa oppilas pysäyttää pelin havain-

tojen ja muistiinpanojen tekemistä varten. Oppilasta voidaan kannustaa teke-

mään havaintoja, kirjaamaan havainnot ja analysoimaan niitä opettajan välipur-

kujen yhteydessä. (McCall, 2016, s.534.)  

 

Opettajan on myös toimittava aktiivisena fasilitaattorina, joka tarttuu opetettaviin 

hetkiin ja yhdistää pelin opetuksenjakson ohjeisiin tai kontekstiin. Opettajan on 

seurattava aktiivisesti pelin kulkua ja oltava valmiina tarttumaan pelissä nouseviin 

opetushetkiin. Ideaalisesti oppilaat muodostavat itse yhteyden pelin sisältöön ja 

opettavaan sisältöön. On opettajan tehtävä ohjata toimintaa siten, että ne yhdis-

tyvät opetettavaan sisältöön. Tällöin oppilaat osaavat keskittyä oikeaan sisältöön 

ja toivottavasti pystyisivät pohtimaan pelin syvempiä tarkoituksia. (McCall, 2016, 

s.534-535.) Opettajan merkitys on siis keskeistä. Jokainen opettaja ei välttämättä 

jaa innostusta pelien kautta oppimiseen. Ne opettajat, jotka ovat kiinnostuneet 
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pelioppimisesta, joutuvat myös pohtimaan, mikä on pelien mahdollinen hyöty ky-

seiseen opetukseen. (Gros, 2007, s.35.) 

 

Valittua simulaatiopeliä on myös tulkittava yhtenä simulaatiopelinä muiden jou-

kossa. Jokaisella valmistetulla simulaatiopelillä on jokin oma viesti, jota se yrittää 

välittää. Esimerkiksi historiallinen simulaatiopeli on jonkun tulkinta kyseisen si-

mulaatiopelin historiallisesta sisällöstä. Täten opetuksen ei tulisi nojata pelkäs-

tään yhteen simulaatiopeliin, vaan on tärkeää hyödyntää muitakin opetusmene-

telmiä. Lopuksi olisi tärkeää, että opettaja purkaa, arvioi ja keskustelee oppilaiden 

kanssa simulaatiopelin sisällön. Simulaatiopelin aikana voi tapahtua useita asi-

oita, joita oppilaat eivät välttämättä ehdi huomaamaan. Täten opettajan on pa-

nostettava hyvään jälkipurkuun, jossa pelin tapahtumia käsitellään yhteisesti. 

Purku voi esimerkiksi tapahtua pienryhmäkeskusteluina, kirjoitelmana tai opetta-

jan johtamalla pienryhmä keskustelulla. (McCall, 2016, s.535) 

 

 

Kuvio 2. Simulaatiopelipohjaisen tunnin kulku. (McCall, 2016, s.535. Suomen-

nettu, Nuckols, 2021) 

 

Muutamia muita haasteita on esimerkiksi simulaatioiden todellisuudenjäljittely. 

Jos simulaatiopeli lähenee liiaksi todellisuutta, sen merkitys opetuksessa unoh-

tuu. Täten simulaatiopeleissä on oltava tasapaino todellisuuden ja mallintamisen 

välillä. Digitaalisissa simulaatiopeleissä on myös haasteena, etteivät koneet 

pysty vielä täydellisesti simuloimaan ihmisten dynaamisuutta, mikä voi heikentää 

simulaation sitouttavuutta. (Wright-Maley, 2015, s.67-69.) Lopuksi voi tiivistää, 

että simulaatiopelien suurin haaste on niiden ottaminen itseisarvona. Peliin on 

pakko liittää pelin jälkeistä reflektointia ja prosessointia, muuten simulaatiopelistä 
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tulee irrallinen välinumero opetuksen välissä. Tämä on opettajan tärkein tehtävä 

simulaatiopelejä käyttäessä. (Prensky, 2001, s.219.) 

 

2.4 Erilaiset simulaatiopelit ja niiden soveltuvuus oppiaineisiin 
 

Ei ole mitään yksiselitteistä tapaa, miten pelit jaotellaan eri kategorioihin. Tämä 

heijastuu myös simulaatiopeleihin. Pelintekijöillä, pelitutkijoilla ja eri alan asian-

tuntijoilla on kullakin oma tapansa jaotella pelejä. (Gros, 2007, s.26.) Gros (2007) 

jakaa esimerkiksi kaikki digitaaliset pelit, ei siis vain opetukseen suunnatut pelit, 

seuraaviin kategorioihin: toimintapelit, seikkailupelit, tappelupelit, roolipelit, simu-

laatiopelit, urheilupelit ja strategiapelit. Hän kuitenkin korostaa, että jotkut peleistä 

kuuluvat samanaikaisesti useampaan kategoriaan, esimerkiksi voi olla roolipeli, 

jossa on simulaation ominaisuuksia. Hänen mukaansa kaupallisesti tuotettuihin 

viihdepeleihin sisältyy myös oppimista tukevia malleja. (Gros, 2007, s.26.) Toki 

yllä olevista esimerkeistä urheilupelit, toiminta- tai tappelupelit hyvin harvoin voi-

sivat olla sovellettavissa peruskoulun opetukseen. Tätä tutkielmaa varten on kui-

tenkin mielekästä määritellä erilaisia simulaatiopelin muotoja, jotka voivat tarjota 

konkreettisia esimerkkejä opetusmenetelmän soveltuvuudesta aiheesta tietämät-

tömille. 

 

Digitaalinen simulaatiopeli 

 

Digitaaliset pelit, ja täten digitaaliset simulaatiopelit, ovat melko väistämättä ylei-

simmät tai saatavilla olevimmat simulaatiopelit, jotka opettaja voi nopeasti saada 

haltuunsa. Kyseessä on siis simulaatiopeli, jota pelataan jonkin sähköisen lait-

teen kautta. Van Eck (2006) tuo esille, että varsinaisia opetuskäyttöön tarkoitet-

tuja simulaatiopelejä ei ole kovinkaan paljon markkinoilla. Niiden tuottaminen 

vaatii aikaa ja resursseja, vaikka markkinoilla kysyntä voi olla rajattua. Täten mo-

net pelien tuottajat saattavat välttää tällaisten pelien tuotantoa. Opettajat joutuvat 

siis usein hyödyntämään valmiita viihdekäyttöön tarkoitettuja kaupallisia digitaa-

lisia simulaatiopelejä, mikäli he haluavat käyttää pelejä opetuksessa. Tässä suh-

teessa opettajan on tehtävä paljon työtä soveltaessaan peliä opetuksen osaksi. 

Simulaatiopelin käytön on lisäksi oltava perusteltavissa opetussuunnitelman ta-

voitteiden mukaisesti sekä suhteuttaa sisällöllisesti sopivaksi. (Van Eck, 2006, s. 
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6–12.) Voisi myös huomauttaa, että digitaalisten simulaatiopelien käyttö vaatii 

usein pääsyä pelille sopiville laitteille. Haasteista huolimatta tässä tutkimuksessa 

on käsitelty jo laajasti simulaatiopelien, myös digitaalisten, hyötyjä. 

 

Simulaatioroolipeli 

 

Roolipelien määrittäminen simulaatiopeleiksi on hankalaa, sillä ne sisältävät mo-

nia tekijöitä, kuten eläytymistä ja vuorovaikutusta. Roolipeli pedagogisessa kon-

tekstissa antaa oppijan syventyä oppimisen kokemukseen omaksumalla toisen 

henkilön persoonan jossakin tietyssä tilanteessa. Osallistujat seuraavat tiettyjä 

sääntöjä ja ovat yhteydessä toisiin roolipelin osallistujiin. Roolipelit ovat hyviä ta-

poja harjoitella sosiaalisia kykyjä, sillä pelit ovat tietyssä ympäristössä tapahtuvia 

kanssakäymisiä pelaajien välillä tiettyjen sääntöjen ja prosessien kautta. Tähän 

kanssakäymiseen voi kuulua kisaamista, tunteita, yhteistyötä, konfliktia tai sopi-

musten tekoa. (Feinstein ym., 2002, s. 735–736.) Wright-Maley (2015) pureutuu 

tähän simulaatiopelien ja roolipelien väliseen epäselvyyteen jakamalla roolipelit 

joko aktiivisiin roolipeleihin tai passiivisiin roolipeleihin. Aktiivisessa roolipelissä 

pelaaja voi vapaasti toteuttaa hahmoaan, passiivisessa roolipelissä pelaaja suo-

rittaa vain hänelle annettua roolia. Aktiivinen roolipeli voi sisältää sen verran dy-

naamisuutta, että voidaan todeta roolipelin lähestyvän simulaation piirteitä. Roo-

lipelit eivät siis ole täysin irrallisia simulaatiopeleistä, mutta pedagogisesta näkö-

kulmasta roolipelit ovat enemmän kategorisia kuin transitionaalisia. On useita si-

mulaatiopelejä, jotka vaativat oppilaita omaksumaan jotakin tiettyä roolia ja joissa 

on paljon pedagogisen simulaation piirteitä. Roolipelejä voidaan lukea simulaa-

tiopeliksi, kun niiden pedagoginen tarkoitus täyttää oikean maailman jäljentä-

mistä tai kun roolipelissä on dynaamisuuden mahdollisuus. (Wright-Maley, 2015, 

s. 73.) 

 

Muut simulaatiopelit 

 

Tähän ryhmään voidaan laskea simulaatiopelejä, joita ei voida suoraan kategori-

soida yllä olevien simulaatiopelien mukaan. Voisi sanoa, että kaikki simulaatiope-

lit, jotka täyttävät tässä tutkielmassa mainittuja simulaatiopelin piirteitä, voidaan 

kategorisoida simulaatiopeleiksi (ks. Kuvio 1, Pelit, simulaatiopelit ja simulaatiot, 



 17 

s. 10). Grosin (2007) lajittelun mukaan mikä tahansa peli, johon yhdistyy simu-

laatio, voitaisiin laskea simulaatiopeliksi. Esimerkkejä tällaisista peleistä voisi olla 

Rantalan (2017) Kylmän sodan päätöksentekosimulaatio tai esimerkiksi jokin pie-

noismalleihin perustuva strateginen simulaatiopeli.   

 

Simulaatiopelien soveltuvuus eri oppiaineisiin 

 

Simulaatiopeleillä on eri painoarvoa menetelmänä riippuen siitä, mikä oppiaine 

on kyseessä. Simulaatiopelit ovat usein monialaisia, sillä niissä yhdistyy element-

tejä useista eri aineista. (Kankaanrinta & Virtanen, 1980, s. 26.) Simulaatiopelejä 

ehkä eniten hyödyntävät aineet ovat historia, yhteiskuntaoppi sekä esimerkiksi 

myös tietyt ympäristöopin sisällöt, tai ainakin niillä on eniten annettavaa pelaami-

seen (Kankaanrinta & Virtanen, 1980; McCall, 2016; Rantala, 2017; Rantala, 

2011; Dicamillo, 2016). Simulaatiopelejä on käytetty esimerkiksi historiallisen em-

patian (Rantala, Manninen & Berg, 2016, s. 327) tai rauhankasvatuksen opetta-

miseen (Rantala, 2017, s. 1). Pellegrino, Lee ja D’erizans (2012) esittelevät his-

toriallista ajattelua ja empatiaa kehittävää Pariisin rauhankonferenssin simulaa-

tioroolipeliä, jossa oppilaat pääsevät ”tekemään” historiaa (Pellegrino, Lee & 

D’erizans, 2012, s.146). Samaan teemaan istuu myös Pinkasin ja Hannemannin 

(2020) digitaalinen simulaatio "Tšekkoslovakia 38–39 ", jossa oppilaat perehtyvät 

historiallisiin toimijoihin ja heidän kokemuksiinsa kotimaassaan (Pinkas & Han-

nemann, 2020, s.79). Kaikkia näitä simulaatiopelejä yhdistää oppilaiden sitoutta-

minen ja aktivointi, sekä pyrkimys yhteistyön edistämiseen. Nämä tekijät voivat 

parhaimmillaan laajentaa historianopetuksen merkityksellisyyttä. 

 

Yhteiskuntaoppiin löytyy hyvinkin paljon esimerkkejä erilaisista simulaatiope-

leistä. Simulaatiopelejä pidetään lisääntyvissä määrin yhtenä keskeisenä opetus-

menetelmänä yhteiskuntaopin sisällöissä, sillä ne edistävät oppilaiden kiinnos-

tusta politiikkaan ja yhteiskunnallista valveutuneisuutta (Oberle, Leunig & Ivens, 

2020, s.368). Bachen, Raphael & Hernandez-Ramos (2015) vastaavasti esittä-

vät, että simulaatiopelit yhteiskuntaopin tunneilla voisivat lisätä yhteiskunnallista 

tasa-arvoa aktivoimalla vähemmistöoppilaita, jotka kokevat matalaa yhteiskun-

nallista toimijuutta (Bachen, Raphael & Hernandez-Ramos, 2015, s.3-4). Woess-

ner (2015) artikkelissaan perustelee, miten klassista digitaalista peliä SimCity 
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voisi hyödyntää sitouttamaan oppilaita oppimaan lisää yhteiskunnallisesta pää-

töksenteosta jakamalla oppilaat puolueisiin, jonka jälkeen heidän on neuvotel-

tava, miten digitaalista kaupunkia tulisi rakentaa (Woessner, 2015, s.360-361). 

Viimeisenä esimerkkinä Moore, Beshke ja Bohan (2014) esittelevät simulaatiope-

lin, jossa oppilaat harjaantuvat yhteiskunnallisessa valveutuneisuudessa ole-

malla ehdolla mielikuvitusvaaleissa (Moore, Beshke & Bohan, 2014, s.81-83). 

Esimerkkejä on siis runsaasti. 

 

Myös muissa aineissa käytetään pelejä, simulaatioita tai simulaatiopelejä riip-

puen menetelmästä ja pedagogisesta kontekstista. Pelit ovat esimerkiksi vakiin-

tuneet matematiikassa (Lämsä, Hämäläinen, Aro, Koskimaa & Äyrämö, 2018, 

s.597; Kankaanrinta & Virtanen, 1980, s. 27) ja monet simulaatiopelit voivat hyö-

dyntää matemaattisia elementtejä. Äidinkielessä ei välttämättä voisi suoraan hyö-

dyntää simulaatiopelejä, mutta esimerkiksi roolipelejä, joissa on simulaatiopelin 

elementtejä, voisi hyvin käyttää äidinkielen opetuksessa aineen laajan sisällön 

takia (Kankaanrinta & Virtanen, 1980, s. 28). Perinteiset simulaatiot ovat taas 

vahvemmin käytössä luonnontieteissä, joissa on ehkä tavoitteellisempaa havain-

nollistaa fysikaalisia ilmiöitä perinteisillä malleilla, tosin nykyään lisääntyneen pe-

lillisyyden kautta voidaan simulaatiopeleillä syventää oppilaat monimutkaisiinkin 

tieteellisiin ilmiöihin (Anderson ja Barnett, 2013, s.915; Kankaanrinta & Virtanen, 

1980, s. 27). Taide- ja taitoaineissa on nykypäivänä pystytty hyödyntämään eri-

laisia pelejä, mukaan lukien simulaatiopelejä, osana esimerkiksi kuvataiteen ope-

tusta. Digitaalisissa simulaatiopeleissä on voinut kopioida tai muuntaa esimer-

kiksi klassista taidetta oppilaiden kanssa. (Patton, 2014, s.247-248.) Kielen ope-

tuksessa perinteisillä peleillä on suurempi merkitys menetelmänä, eikä välttä-

mättä ole tavoitteellista soveltaa simulaatioiden dynaamisuutta opetukseen (Kan-

kaanrinta & Virtanen, 1980, s. 28). On lopulta opettajan tehtävä varmistaa, että 

simulaatiopelin käyttö on perusteltua kyseisessä opetuskontekstissa. 
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3 Simulaatiopelit opetusmenetelmänä 

 

Ero simulaatioiden, pelien ja simulaatiopelien välillä on nyt tämän tutkielman 

osalta määritelty. Seuraavaksi on tarkoitus perehtyä simulaatiopelien soveltuvuu-

teen opetusmenetelmänä mahdollisia teoreettisia hyötyä tarkastellen. Tätä sovel-

tuvuutta tarkastellaan pääasiassa simulaatiopelien sitouttavuuden, oppilaan akti-

voinnin ja sosialisaation kautta. Nämä kolme käsitystä nousivat usein esille simu-

laatiopelien mahdollisena hyötynä (Prensky, 2001, s. 106; Alrashidi, Phan & Ngu, 

2016, s. 41–48; Kangas, 2010a, s. 1–3; Kumpulainen ym., 2010, s. 23–51; 

Wright-Maley, 2015, s. 69–70). Näiden kolmen käsityksen tarkastelun jälkeen tut-

kielma siirtyy varsinaiseen empiiriseen osioon.  

 

3.1 Sitouttaminen 
 

Sitouttamista on pitkään tutkittu keinona lisätä oppilaiden kiinnostusta, vähentää 

heidän tylsistymistään, parantaa heidän motivaatiotansa sekä lisätä heidän osal-

listumistansa koulun toimintaan. Sitouttaminen on monimutkainen käsite, joka 

painottaa oppilaiden erinäisiä säännönmukaisuuksia motivaatiossa, kognitiossa 

ja käytöksessä. Sitouttamisesta ei kuitenkaan ole yksiselitteistä määritelmää. 

Laajasti määriteltynä sitouttaminen on positiivinen ja proaktiivinen käsite, joka 

saa oppilaat parantamaan osallistumistaan, panostamistaan, syventymistään ja 

samaistumistaan koulun aktiviteettien kanssa. Voisi siis sanoa, että sitouttami-

sella olisi positiivinen yhteys oppilaan oppimiseen. Oppilaiden sitouttamista kou-

lussa voisi parantaa ylläpitämällä oppilaan motivaatiota ja luomalla toimivia sosi-

aalisia vaikutteita oppilaille. (Alrashidi, Phan & Ngu, 2016, s. 41–48.) 

 

Monesti kouluopetus ei kuitenkaan välttämättä ole sitouttavaa. Osalla oppilaista 

voi olla kyynisyyden kokemuksia koulun opetusta kohtaan, koska he eivät koe 

koulun opetusta sitouttavaksi, vaikka opetus nykyään pohjautuu paljon enemmän 

digitaalisiin menetelmiin. (Salmela-Aro et al. 2016, s.712.)  Krokfors, Kangas, Vi-

tikka ja Mylläri (2010) toteavatkin, että koulussa opetus saattaa monesti perustua 

liikaa tiedon objektiivisuuteen ja opetettava tieto nähdään itseisarvona. Osaa 

koulussa opetettavista sisällöistä voi olla vaikeaa soveltaa koulun kontekstin ul-
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kopuolella. Tällöin tieto voi ilmentyä irrallisena oppilaille. He näkevätkin, että kou-

lussa tulisi keskittyä enemmän laajoihin sisältöihin, jossa oppilas korostuu sub-

jektina, eikä kohteena, johon kohdennetaan koulutusta. (Krokfors, Kangas, Vi-

tikka & Mylläri, 2010, s. 53–55.) Kumpulainen ym. (2010) tuovat esille samanlai-

sia haasteita. On siis vaarana, että koulussa opitut taidot eivät yhdisty oppilaan 

maailmaan, vaan koulu on erillinen maailma, jossa vallitsevat omat taidot. He 

puhuvatkin, että koulun tulisi mahdollistaa yhteys oppimisympäristöjen ja oppilai-

den tietovarantojen välillä, ja luoda niin sanottua siltoja oppilaan ja koulumaail-

man välillä. (Kumpulainen ym., 2010, s.14.) 

 

Sitouttamiseen on useita näkemyksiä. Schneider ym. (2016) määrittelevät sitout-

tamista ei yhtäjaksoisena tilana, vaan tilannekohtaisena tapahtumana, eli sitou-

tuminen on siis tilannekohtaista. Heidän määritelmänsä mukaan tilannekohtainen 

sitoutuminen oppimiseen vaatii itsestä lähtevää kiinnostusta, riittävät pohjataidot 

sekä riittävän haastavan tilanteen. Oppilaan saavutettua tilannekohtaisen sitou-

tumisen opettaja on onnistunut luomaan optimaalisen opetushetken oppimiseen. 

(Schneider ym. 2016, s.401.) Inkinen ym. (2019) kuitenkin lisäävät, etteivät tilan-

nekohtaisen sitouttamisen kolme toteuttavaa tekijää, jotka olivat kiinnostus, taito 

ja haaste, ole keskenään täysin tasa-arvoisia. Näiden kolmen välinen suhde vaih-

telee tilanteesta riippuen, esimerkiksi liian haasteellinen tehtävä tai oppilaiden 

taitotasoon nähden liian helppo tehtävä voi olla haitallista sitoutumiselle. (Inkinen 

ym., 2019, s.321-324.) Opettajan olisi siis hyvä suunnitella opetus siten, että hän 

osaisi huomioida oppitunnin tehtävän haasteellisuuden, oppilaiden lähtötason 

sekä miten paljon kiinnostusta tehtävä herättäisi oppilaissa.  

 

Kumpulainen ym. (2010) korostavat opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaiku-

tusta siten, että sen tulisi kehittää oppilaiden aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, 

sen sijaan, että korostettaisiin valmiiden sisältöjen omaksumista. Oppilaille on 

annettava mahdollisuus vaikuttaa opetussisällön valintaan, sillä se edistää aktii-

visuutta ja motivaatiota, jotka vastaavasti lisää sitoutumista. Tähän Kumpulainen 

ym. (2010) tarjoavat ratkaisuna tutkivaa oppimista. Tässä oppilailla olisi mahdol-

lisuus olla mukana määrittelemässä käsiteltäviä ongelmia, miten niihin tulisi suh-

tautua ja miten niitä tulisi ratkaista. Tällainen lähestyminen tukee oppilaiden toi-
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mijuutta, varsinkin jos siihen yhdistää suhtautumisen tietoon tutkivasti ja kritisoi-

den. Tällöin oppilaat myös ymmärtävät tiedon kytkeytyvän erilaisiin konteksteihin 

riippuen siitä, missä tietoa voidaan soveltaa. (Kumpulainen ym., 2010, s. 50–53.) 

Kolehmainen (1991) esittää hieman eri näkökulman sitouttamiselle. Hän lähestyy 

sitouttamista ristiriitojen ja ongelmanratkaisun kautta. Oppilaille tulee tarjota pul-

matilanne, joka saa heidät haluamaan oppia. Ihmisen on mukauduttava ympäris-

töönsä. Ihminen luo jatkuvasti uusia skeemoja ja testaa niiden toimivuutta, muut-

taen niitä tarpeen mukaan. Tällainen prosessi tapahtuu toiminnan kautta. (Koleh-

mainen, 1991, s. 41–44.) 

 

Yllä mainitut tutkijat ovat tuoneet esille perinteisen opetuksen haasteita ja ovat 

ehdottaneet tilalle oppilaita sitouttavampia opetusmenetelmiä. Simulaatiopelit 

voivat olla tällainen sitouttavampi opetusmenetelmä, josta kyseiset tutkijat ovat 

kirjoittaneet. Prensky (2001) listaa useita perusteluja pelien sitouttavuuteen, 

mitkä voidaan laajentaa simulaatiopeleihin. Pelit ovat ensinnäkin hauskoja, mistä 

saa iloa ja nautintoa. Pelit voivat myös olla leikkejä, sillä niistä saa voimakasta ja 

intensiivistä osallistumista. Peleissä on säännöt, jotka luovat struktuuria sekä ta-

voitteita, mitkä motivoivat. Pelit ovat myös interaktiivisia, mikä tarjoaa tekemisen 

iloa sekä peleissä on usein lopputuloksia, josta saa palautetta. Hyvään peliin up-

pouduttuaan voi saavuttaa niin sanotun flow-tilan, sekä pelin voittaessaan saa 

itsetunnolleen kohotusta. Joistakin peleistä voi saada paljon adrenaliinia kilpailun 

takia. Pelit myös vaativat ongelmanratkaisua, mikä voi tukea luovuuden kehi-

tystä. Tämän lisäksi peleihin monesti sisältyy ryhmiä, jotka edesauttavat sosiaa-

listen suhteiden kehittymistä. Pelin tarina saattaa sen lisäksi sisältää narratiivin, 

joka voi herättää myös oppilailla tunteita. (Prensky, 2001, s. 106.) Monet yllä mai-

nitut perustelut sointuvat hyvin aikaisemmin mainittuihin opetuksen haasteisiin ja 

niiden mahdollisiin ratkaisuihin. Sitouttaminen on siis tietynlainen tila, jossa oppi-

las sitoutuu pitkäjänteisesti esimerkiksi jonkun (simulaatio)pelin avulla oppitunnin 

kulkuun sekä sisältöön. 
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3.2 Aktivointi  
 

Oppilaan aktivointi voi olla usein haaste opettajalle. Kuten aikaisemmin mainittiin, 

koulussa opetus voi usein olla tietokeskeistä, oppilaita objektivoivaa ja passivoi-

vaa. (Salmela-Aro et al. 2016, s.712; Krokfors ym., 2010, s. 53–55.) Tällaisessa 

ympäristössä oppilailla ei ole mahdollisuutta tuoda omaa toimijuuttaan esille, 

vaan oppilaat voivat passivoitua. Usein voi olla, ettei oppilas koe itseään vaikut-

tajana, jolloin hän saattaa ilmaista itseään vetäytymisen, poisjättäytymisen tai 

passiivisuuden kautta (Raunio, 2012, s. 15.) Tämä voi varsinkin nykyoppilaille 

olla haaste, sillä nykypelien myötä monet heistä voivat suosia induktiivista päät-

telyä, jossa he voivat saada välitöntä palautetta ja toimia aktiivisina tekijöinä te-

kemällä nopeita johtopäätöksiä laajoista asiakokonaisuuksista jo muutaman sei-

kan perusteella (Van Eck, 2006, s. 1–2; Perret, 2015, s.390). Tällöin oppilaat voi-

vat olla tottuneet arvioimaan työtään pelien kontekstissa, eivätkä välttämättä 

tyydy pelkkään faktojen ulkolukuun, itseään toistaviin harjoituksiin ja kaiken tie-

don sokeaan hyväksymiseen. Oppilaat voivat haluta soveltaa ja käyttää oppimi-

aan tietoja heidän omassa, koulun ulkopuolisessa elämässään. Tällöin tiedolla 

voisi olla enemmän merkitystä heille. (Koppinen & Pollari, 1993, s. 12.) 

 

Kolb (1984) esittää, että ihmiset oppivat kokemuksiensa kautta. Hän esittääkin 

kokemuksellisen oppimisen mallin, jossa yhdistyvät kasvatus, työ ja henkilökoh-

tainen kehitys. Hänen mallissaan yhdistyvät Lewenin, Piagetin sekä Deweyn teo-

riat kokemuksellisesta oppimisesta. Teorioissa on paljon samaa ja yhdessä ne 

muodostavat oman näkemyksensä oppimiseen. Tiivistetysti voidaan sanoa 

näistä teorioista, että niissä korostuu oppimisen kokemuksellisuuden, havain-

noinnin, kognition ja käytöksen merkitys opetuksessa. Oppiminen kuvaillaan pro-

sessina, eikä vain oppimisen tuloksina. (Kolb, 1984, s. 3–26.) 
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Kuvio 3. Kokemuksellisen oppimisen malli (Kolb, 1984, s. 4, suom. Nuckols). 
 

 

Kolb (1984) ei ole ainut tutkija, joka on korostanut kokemuksien merkitystä oppi-

misessa. Krokfors ym. (2015) kirjoittavat osallistavasta pedagogiikasta ja sen 

hyödyistä. Haasteena on ottaa huomioon koulun ulkopuolella opittuja taitoja sekä 

integroida teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä opetukseen. Osallistavassa pe-

dagogiikassa perustana on oppilaan toimijuus ja aktiivinen osallistuminen ope-

tukseen. Tarkoituksena olisi saada oppilaat toimimaan aloitteellisesti, antaa heille 

mahdollisuus tehdä päätöksiä ja myös ottamaan vastuuta. Tällainen lähestymi-

nen palvelee myös oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehitystä. (Krokfors ym., 

2015, s. 2–9.)  

 

Kumpulainen ym. (2010) kirjoittavatkin toimijuuden käsitteestä. He esittävät, että 

valmiiden sisältöjen sijaan koulussa tulisi olla vuorovaikutusta, joka korostaa op-

pilaiden toimijuutta sekä aktiivisuutta. Ihmiselle kehittyy käsitys itsestään toimi-

jana osallistumisen kautta. Toimijuus on Kumpulaisen ym. (2010) mukaan tahtoa 

toimia aktiivisesti, kokea ja olla olemassa. Näiden toimintojen kautta ihmiselle 

muodostuu identiteetti. Luovuus, kyseenalaistaminen, vastustaminen ja totutusta 

poikkeava toiminta liittyvät myös vahvasti toimijuuteen. Toimijuus ei kehity, jos 

kohtelee oppilaita vain kasvatuksen kohteina. Heitä tulisi kohdella aktiivisina sub-

jekteina. Toimijuutta voisi kehittää osallistuttavalla pedagogiikalla, jolloin oppilaat 

voivat olla aktiivisia toimijoita. (Kumpulainen ym., 2010, s. 23–51.) 

 

On siis olemassa teoreettisia perusteluja kokemukselliselle, oppilaita aktivoivalle 
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oppimiselle. Tässä suhteessa simulaatiopelit voivat tarjota yhden kanavan yllä 

esitettyjen teorioiden mukaisille opetusmenetelmille. Simulaatiopeli pedagogi-

sena aktiviteettina voi havainnollistaa oikean maailman prosesseja ja auttaa op-

pilaita ymmärtämään vaikeita sekä dynaamisia asioita. Simulaatiopelit pedagogi-

sena aktiviteettina tekevät oppilaista aktiivisia agentteja, koska heidän toiminnal-

laan on seurauksia kyseiseen aktiviteettiin (Wright-Maley, 2015, s. 67). Feinstein 

ym. (2002) toteavatkin, että useissa kognitiivisissa tutkimuksissa on todettu, että 

simulaatiopelit ovat luonnollinen tapa oppia, sillä ihmiset oppivat tekemisen 

kautta. Simulaatiopelit ovat myös toimivia motivaation kannalta, sillä ne aktivoivat 

pelaajia. (Feinstein ym., 2002, s. 740.) Aktivoinnin kautta oppilaista tulee siis ak-

tiivisia toimijoita passiivisten toimijoiden sijaan. Aktivoiva opetusmenetelmä tekee 

opetussisällöstä oppilaille heille itselleen merkityksellistä kokemusta, jolloin mo-

tivaatio on sisäisesti ohjattua. Simulaatiopelit voisivat olla esimerkki tällaisesta 

menetelmästä. 

 

3.3 Sosialisaatio 
 

Oppiminen on luonteeltaan sosiaalista sekä itsessään sosiaalinen prosessi. 

(Krokfors ym., 2010, s. 55, 73). Lapsi on syntymästään asti vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa, minkä seurauksena hän oppii, sosiaalistuu, yhteisön jä-

seneksi. Kangas (2010) kirjoittaa, että lapset oppivat paremmin päättelemään yk-

silöinä, kun he pääsevät keskustelemaan muiden lasten kanssa ensin asiasta. 

Ryhmätyöt, jotka soveltavat osallistavia menetelmiä myös kehittävät lapsien luo-

vuutta, kriittistä ajattelua ja yhteistyötaitoa. Aikuiselämässä tieto ja asiantuntemus 

monesti luodaan yhdessä muiden kanssa ja sama pätee myös lapsiin. (Kangas, 

2010, s.76.)  

 

Schell (2008) tuo esille, että pelit ovat lähes aina olleet sosiaalisia luonteeltaan. 

(Schell, 2008, s. 354). Tämän vuoksi pelit, myös simulaatiopelit, voivat toimia 

myös sosialisaatiota edistävinä opetusmenetelminä. 

 

Koppinen ja Pollari (1993) esittävät yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmän, 

jossa pyrkimyksenä on yhdistää sosialisaatio sekä toiminnallinen oppiminen. Op-
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pilaat voivat harjoitella yhteistoimintaa ryhmätyöskentelyn avulla. Oppilaat on kui-

tenkin saatava sitoutumaan työhön sekä vuorovaikutukselliseen pyrkimykseen 

saavuttaa oppimistuloksia. Oppilaat olisi myös hyvä saada vastuuseen omasta 

sekä ryhmäläisensä oppimisesta, niin että oppilailla on syytä vaatia enemmän 

vertaisiltaan. Opettaja voi myös tietoisesti jakaa enemmän vastuuta oppilaille, 

mikä edistää heidän toimijuuttaan ja kehittää oppilaiden kykyä arvioida omaa 

työskentelyään. Yhteistyötaidot kehittyvät ainoastaan tekemällä yhteistyötä, mikä 

on keskeistä yhteiskunnassa toimimisessa. Kun ryhmälle annetaan tehtävä, ryh-

mäläiset usein sitoutuvat sen tekemiseen, sillä se antaa heille tarkoituksen. Kop-

pinen ja Pollari (1993) myös painottavat, että opettajan olisi hyvä tiedostaa ryh-

män keskeisiä prosesseja tehostaakseen opetusta, kuten oppilaiden keskinäinen 

viestintää, roolit, ongelmanratkaisu, normit, auktoriteettisuhteet sekä eri ryhmien 

väliset suhteet (Koppinen & Pollari, 1993, s. 8–39). 

 

Kumpulainen ym. (2010) korostavat kuitenkin, että opetuksen on oltava tavoittei-

den mukaista ja että vuorovaikutus on positiivista. Tämä on opettajan vastuulla. 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppilailla on korostettu vastuu omasta työs-

kentelystään sekä keskinäisestä vuorovaikutuksestaan. Mahdollinen kompastus-

kivi on, että oppilaat eivät esimerkiksi keskustele annetusta aiheesta tai keskus-

televat aihetta sivuten. Tämän takia opettajan on sovittava oppilaiden kanssa 

keskustelusäännöistä. Kun oppilaille suodaan vastuu toimia aloitteellisesti, heillä 

kehittyy taito ja kyky soveltaa ja kyseenalaistaa heille annettua tietoa. (Kumpulai-

nen ym., 2010, s. 53–57.) 

 

Pelien sosiaalisen luonteen vuoksi pelejä on ilmennyt kaikissa ihmisten kulttuu-

reissa, ja ne ovat siten osa ihmisten elämää (Kankaanrinta & Virtanen, 1980, s. 

8). Ihmisillä on luontainen tarve pelata toisia ihmisiä vastaan pelien kontekstissa. 

Pelit antavat mahdollisuuden ihmisille mitata omia taitojaan toisiaan vastaan, 

mikä voi edistää toimijuuden kokemusta. Yhdessä pelaamisen kautta ihminen voi 

myös oppia uusia ajattelutapoja. Lisäksi pelaaminen antaa mahdollisuuden olla 

läsnä muiden ihmisten kanssa ja antaa yhteistä tekemistä. Pelit ovat myös keino 

tutustua muihin ihmisiin paremmin, sillä yleisessä vuorovaikutuksessa ihmiset 

saattavat syöttää tietoa hienovaraisemmin. Pelaamisen aikana voimme nähdä 
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miten toiset ihmiset oikeasti ajattelevat ja käyttäytyvät eri tilanteissa. Tämän li-

säksi pelit ovat ihmisille keino oppia itsestään enemmän. Pelien kautta voi pal-

jastua itsestä tiedostamattomia puolia, esimerkiksi miten suhtautuu häviöön. 

(Schell, 2008, s. 355–356.) 

 

Nämä samat asiat voidaan soveltaa myös simulaatiopeleihin. Wright-Maley 

(2015) kirjoittaa simulaatioista3 semioottisina sosiaalisina avaruuksina, joihin si-

sältyy kaksi eri ulottuvuutta. Sisäinen ulottuvuus on simulaation säännöt, rakenne 

ja tyyli. Ulkoinen ulottuvuus on oppilaiden kanssakäymiset, ajatukset ja päättelyt 

heidän sitoutuessaan simulaatioon. Luodessaan simulaation tekijällä on ainoas-

taan kontrolli simulaation sisäiseen ulottuvuuteen. Tässä korostuu opettajan pe-

dagoginen ajattelu, sillä opettajan on soviteltava oppilaiden dynaamisuus simu-

laation opetussisältöön nähden. Hänen on tuotava opetussisältö esiin, jotta oppi-

laat voivat sen ymmärtää. Ilman opettajan ohjausta oppilaat eivät välttämättä 

saisi kaikkea hyötyä irti simulaatiosta. Pedagoginen sovittelu sitoo näin yhteen 

todellisuuden jäljittelyn, dynaamisuuden ja osallistumisen simulaation käytössä, 

jotka ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. (Wright-Maley, 2015, s. 69–70.) Sosiaalista 

kanssakäymistä edistävä ympäristö on siis oppimiselle suotuisaa. Oppiminen ja 

sosiaalisuus kulkevatkin käsi kädessä. Esimerkiksi pelit opetusmenetelmänä, 

joka edistää oppilaiden välistä yhteistyötä, edistävät myös heidän oppimistaan. 

Simulaatiopelit voivat juuri olla esimerkki sellaisesta menetelmästä, jossa osallis-

tujilta vaaditaan sosiaalista kanssakäymistä, joka vastaavasti edesauttaa osallis-

tujien oppimista.  

 

Simulaatiopelien erilaisia mahdollisia hyötyjä on nyt perusteltu oppilaan sitoutta-

misen, aktivoinnin ja sosialisaation kautta. Nämä kolme tekijää on nostettu tässä 

tutkielmassa keskeiseksi simulaatiopelin mahdolliseksi hyödyksi. Seuraavaksi 

esitellään tutkielmaa varten kehiteltyä simulaatiopeliä. 

 

 

 

 
3 Tässä kontekstissa voidaan ja puhutaan myös simulaatiopeleistä. 
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4 Suomen eduskunta ja demokratia -simulaatiopeli 

 

Pelisuunnittelun taustat 

Tutkielmaa varten kehitetty simulaatiopeli (ks. Liite 1) muodostui lopulta Suomen 

eduskuntatyötä ja demokraattista prosessia simuloivaksi peliksi. Tutkielman al-

kuperäisen suunnitelman mukaan tarkoituksena oli määritellä etukäteen simulaa-

tiopelin aihe 2014 opetussuunnitelman perusteiden viidennen tai kuudennen luo-

kan oppiainesisällöistä, pääasiallisesti joko historian tai yhteiskuntaopin sisältö-

alueista. Valmiin simulaatiopelin oppitunti olisi toteutettu johonkin pääkaupunki-

seudun peruskoulun viidennelle tai kuudennelle luokalle siten, että tutkija olisi tul-

lut vieraana kouluun toteuttamaan oppitunnin ja keräämään jälkeenpäin aineis-

ton.  

 

COVID-19-pandemian seurauksena ulkopuoliset vierailut pääkaupunkiseudun 

peruskouluihin osoittautuivat lähes mahdottomiksi, joten ainoaksi mahdollisuu-

deksi jäi kerätä aineisto tutkijan maisterin tutkinnon opetusharjoittelun yhtey-

dessä tietystä helsinkiläisestä peruskoulusta, jossa harjoitteluluokka sattui ole-

maan kuudes luokka. Näin simulaatiopelin suunnittelu ja toteutus oli lähempänä 

opettajan todellista arkea, mutta aihe piti valita etukäteen annetuista oppiaineista 

ja niiden sisällöistä. Oppilailla oli tiedossa yhteiskuntaopin uusi jakso, jonka kes-

keiset sisältötavoitteet olivat 1) S1: Arkielämä ja oman elämän hallinta 2) S2: De-

mokraattinen yhteiskunta 3) S3: Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen (POPS, 

2014). Jakson aikana tuli siis perehtyä lasten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, Suo-

men päätöksentekoon valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla sekä demokrati-

aan. Näiden sisältöjen pohjalta valmistui simulaatiopelikokonaisuus jakson päät-

teeksi, jossa yhdistyi Suomen eduskunnan toiminnan ja demokraattisen päätök-

senteon simulointi. 
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Suomen eduskunta ja demokratia -si-

mulaatiopeli 

Simulaatiopelitunnin tavoitteet perustui-

vat seuraaviin vuoden 2014 opetus-

suunnitelman yhteiskuntaopin tavoittei-

siin:  

1) T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan 

ympäröivästä yhteiskunnasta ja 

yhteiskuntaopista tiedonalana.  

2) T2 tukea oppilasta harjaannutta-

maan eettistä arviointikykyään liittyen 

erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin 

ja taloudellisiin kysymyksiin. 

3) T3 ohjata oppilasta hahmottamaan it-

sensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen 

jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuk-

sien ja tasa-arvon merkityksen 

sekä hahmottamaan yhteiskunnan oi-

keudellisia periaatteita. 

4) T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskun-

nalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.  

5) T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen 

perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä. (POPS, 2014, 

s.260.) Tutkijan tavoitteena oli, että oppilaat ymmärtävät demokraattisen ja poliit-

tisen päätöksenteon prosessin yleisellä tasolla, että oppilaat tietävät poliittisen 

päätöksenteon vaativan kompromisseja ja liittoutumista sekä sen, että oppilaat 

tietävät miten omaa kantaansa pitää pystyä argumentoimaan.  

 

Suomen eduskunta ja demokratia -simulaatiopeli (Ks. Liite 1) tässä tapauksessa 

hyödynsi roolipelien elementtejä, jossa oppilaille annettiin tietty roolihahmo, jonka 

pohjalta he neuvottelivat, sopivat ja äänestivät eri todellisen maailman poliittisista 

ilmiöistä Suomen kontekstissa. Kokonaisuudessa peliin varattiin kolme 45-mi-

Kuvio 4 Esimerkki oppilaiden roolihahmo 
kortista. Grafiikka poistettu tekijänoikeus-
syistä 
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nuutin oppituntia, sekä seuraavana päivänä yksi 45 -minuutin oppitunti pelin jäl-

kipuintiin. Jälkipuinti-istunnon tavoitteena oli purkaa oppilaiden päätökset ja ver-

rata niitä todellisuuteen. 

 

Ennen pelin alkua luokka jaettiin neljään ryhmään; mielikuvituspuolueisiin, jotka 

kukin edustivat löyhästi jotain Suomessa vallitsevia poliittisia liikkeitä. Jokaisella 

puolueella oli tietty määrä poliittisia roolihahmoja, jotka määrättiin oppilaille sat-

tumanvaraisesti. Kunkin puolueen ohjekortista sekä roolihahmoista selvisi puolu-

een tavoitteet pelille, millä kyseinen puolue pystyi voittamaan. Mielikuvituspuolu-

eet eivät näin sitoutuisi vahvasti oikeaan puoluepolitiikkaan, ja roolihahmot antai-

sivat samalla muistilapun oppilaille sekä mahdollisuuden eläytyä eri rooleissa 

hahmonsa tavoitteiden mukaisesti. Oppilailla oli kuitenkin mahdollisuus muuttaa 

roolihahmojensa mielipiteitä halutessaan.  

 

Pelissä koko luokka, eli kaikki puolueet, pelasivat peliä vastaan. Luokka voitti pe-

lin säätämällä tehokkaasti lakeja, jotka olivat salaa pisteytettyjä. Lakien pisteytyk-

sissä suosittiin vaihtoehtoja, jotka vaativat oppilailta kompromisseja puolueiden 

tavoitteista huolimatta. Käytännössä siis luokka voittaisi vain, jos osallistujat 

suostuisivat tekemään yhteistyötä toisten puolueiden kanssa. Yksittäiset puolu-

eet pystyisivät voittamaan pelin, mutta silloin koko luokka häviäisi. Puolueet myös 

päättäisivät keskuudestaan johtajan, joka johtaa oman puolueensa toimintaa. 

 

Peli jakaantui kolmeen vaiheeseen, yksi per oppitunti. Vaiheet olivat ensiksi lä-

hetekeskusteluvaihe, toiseksi valiokuntavaihe ja viimeisenä täysistuntovaihe. En-

simmäisessä vaiheessa tunnin ohjeiden jälkeen tutkija toimi puheenjohtajan roo-

lissa ja avasi lähetekeskustelun, jonka yhteydessä selvisi päivän lakialoitteet. Op-

pilaat saivat puolueissaan lopputunnin perehtyä käsiteltäviin lakialoitteisiin, sopia 

kuka oppilaista sijoittuisi mihinkin tuleviin valiokuntiin ja suunnitella strategiansa. 

Toisessa vaiheessa puolueiden jäsenet sekoitettiin neljään eri valiokuntaan, jotka 

käsittelivät kukin omaa lakialoitettansa. Jokaiselle valiokunnalle oli annettu kolme 

mahdollista vaihtoehtoa kyseiselle lakialoitteelle, muutaman sivun tietopaketti ja 

perustelulomake. Oppilaiden tuli perehtyä valiokunnissa tietopaketteihin, sopia 

keskenään minkä kolmesta vaihtoehdoista he valitsevat ja lopuksi he yhdessä 

valmistelivat perustelut heidän päätöksilleen. Vaihtoehdot olivat salaa pisteitetty 
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asteikolla 1-3. Opettaja tarkisti perustelut ja oman arvionsa mukaan myönsi yh-

den lisäpisteen, jos perusteluissa oli viitattu tietopakettiin. Kolmannessa vai-

heessa oppilaat palasivat puolueisiinsa täysistuntoa varten. Tässä loppuhuipen-

nuksessa kukin valiokunta esitteli päätöksensä muulle luokalle, jonka jälkeen 

opettajana puheenjohtajana avasin keskustelun vasta-argumenteille ja debatille. 

Tässä vaiheessa luokka pystyi vielä äänestämään lakialoitteen esityksen ku-

moon ja päätyä toiseen vaihtoehtoon. Jos luokka ei onnistunut päättämään (esi-

merkiksi useampi tasapeli), lakialoite joutuisi jatkokäsittelyyn eikä siitä saanut pis-

teitä. Näin hyvinkin valmisteltu lakialoite pystyi kaatumaan poliittisten tavoitteiden 

ristipaineessa.  

 

 

Kuvio 5 Oppilaille tiivistetyt pelin ohjeet 
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Kuvio 6 Esimerkki yhdestä valiokunnassa käsiteltävistä lakialoitteista: ”Ilmastonmuutok-
sen torjuminen” 

  

Suunnitteluprosessi 

Suomen eduskunta ja demokratia -simulaatiopelin suunnittelussa hyödynsin mi-

nun monialaisessa harjoittelussani kehittämää aikaisempaa versiota kyseisestä 

pelistä, nimeltä Oceanian haasteet kriisinhallinta -simulaatiopeli. Sen lisäksi hyö-

dynsin Kehittämiskeskus Opinkirjon Marja-Riitta Tikkalan (2018) kehittämää Si-

mulaatio valiokunta työskentelystä -simulaatiota varsinkin sen rakenteen vuoksi. 

Tämän lisäksi simulaatiopelin teoreettista taustaa pyrin vahventamaan vastaa-

villa tutkimuksilla simulaatio- sekä roolipelien käytöstä opetusmenetelmänä.   

 

Tavoitteena oli kehittää matalan täsmällisyyden (low fidelity) simulaatio, joka löy-

hästi simuloisi poliittisen päätöksenteon prosessia Suomen kontekstissa. Mata-

lan täsmällisyyden simulaatiopelit ovat sopivampia peruskoulun opetukseen, sillä 

tarkoituksena on antaa pelkistetty käsitys opetettavasta aiheesta jo pelin ymmär-

tämisen vuoksi. Oppilaat saisivat ajatuksen ilmiön yleisistä periaatteista, ilman, 

että peli muuttuisi liian tylsäksi. Korkean täsmällisyyden (high fidelity) pelit, jossa 

simuloitava asia on hyvinkin tarkkaan kuvattu, sopii paremmin aikuiskoulutuk-

seen, sillä niiden tarkoituksena on korostaa siirtovaikutusta (transfer) todellisen 

tilanteen ja simuloidun tilanteen välillä. (Prensky, 2001, s.214-215.) Tästä syystä 

Suomen lainsäädäntöprosessia pyrittiin yksinkertaistamaan niin, etteivät oppilaat 
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kokisivat prosessia liian monimutkaisesti. Tästä syystä peli simuloi vain lakialoit-

teita, valiokuntatyöskentelyä sekä ensimmäistä täysistuntoa lainsäädännön pro-

sessissa, vaikka toki koko prosessi käytiin läpi niin simulaatiotuntia edeltävällä 

kerralla kuin myös jälkipuinti-istunnon yhteydessä.  

 

Itse pelin perustana on kaksi vastakkaista voimaa ja niiden välinen konflikti, op-

pilaat vastaan peli. Pelissä on laskettavissa olevat lopputulokset, jotka perustuvat 

oppilaiden valintoihin ja siten määrittävät voittavan sekä häviävän osapuolen. 

(McCall, 2016, s.522.)  Lisäelementtinä oppilaat myös kisaavat keskenään ta-

valla, joka pakottaa heidät tekemään yhteistyötä sekä sopimaan kompromisseja 

pelin sääntöjen puitteissa (Feinstein ym., 2002, s. 736). Pelissä tapahtuva pää-

töksenteko taas perustuu matriisipohjaiseen pisteytysjärjestelmään. Matriisipoh-

jaiset päätöksentekopelit ovat pitkään olleet suosittuja osana sotilaskoulutusta 

(Curry, 2020, s.39). Matriisipohjaiset päätöksentekopelit nykypäivänä perustuvat 

laajalti peliteoriaan, joka kehitettiin taloustieteilijöiden toimesta ennakoimaan ih-

misten taloudellisia päätöksiä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan peliteoriaa voi 

hyödyntää tilanteissa, jossa pelaajat joutuvat päättämään ennalta rajatuista vaih-

toehdoista heidän mielestään parhaan strategian. Pisteytyksessä yhden vaihto-

ehdon on oltava positiivinen, negatiivinen sekä neutraali. (Curry, 2020, s.44.) 

 

Matriisipohjaiset pelit eivät kuitenkaan seuraa näin rajatusti peliteorian raamia, 

vaan sotilaskoulutusta ajatellen matriisipohjaiset pelit antavat pelaajan roolipelata 

niin yksittäisen toimijan kuin vaikkapa valtion päätöksentekoa. Päätökset voivat 

ketjuuntua ja haarautua moniin suuntiin. Pelaajille annetaan rajattu määrä vaih-

toehtoja ja lyhyt hetki, jonka aikana he voivat tehdä päätöksensä annettujen tie-

tojen valossa. Kun pelaajat pistetään ryhmiin tekemään yhteistyötä, lisääntyy 

myös yhteistyön ja kisaamisen elementit. (Curry, 2020, s.46.) 

 

Suunniteltu simulaatiopeli oli siis näin matalan täsmällisyyden simulaatio demo-

kraattisesta päätöksenteosta Suomen konteksti mallina, joka yhdisti matriisipoh-

jaisen konfliktiasetelman oppilaiden ja itse pelin välillä. Oppilaat päättävät siis yh-

dessä heille annetuista vaihtoehdoista omasta mielestään parhaan strategian (la-

kialoitteen sisältö), josta lopuksi oppilaat äänestävät omien ryhmiensä tavoittei-

den mukaisesti tai vastaan. Peli siis täyttää simulaatiopelin vaatimukset McCallin 
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(2016) määritelmän mukaan. (ks. Kuvio 2. Pelit, simulaatiopelit ja simulaatiot. 

s.10) 

 

Tikkalan (2018) kehittämä Simulaatio valiokunta työskentelystä -oppituntikoko-

naisuus toimi teoreettisen taustan vastapainona käytännön esimerkkinä toteutus-

tavasta. Tikkalan simulaatio seuraa narratiivista kaavaa, missä oppilaat jaetaan 

ryhmiin, heille annetaan ongelmia käsiteltäväksi, joista lopuksi äänestetään. Kes-

keinen ero Tikkalan ja tässä tutkielmassa käytetyn simulaatiopelin välillä on, että 

Tikkalan simulaatio ei ole niinkään peli, vaan pyrkii olemaan korkean täsmällisyy-

den simulaatio (Prensky, 2001, s.215) eduskuntatyöskentelystä. Tikkalan simu-

laatio on suunniteltu yläkoululaisille ja muistuttaa toteutukseltaan enemmän toi-

minnallista draamaleikkiä. Hänen ohjeistansa löytyy hyvinkin yksinkertaistettu 

versio alakoulun luokille, sekä puolueita hyödyntävä lisäelementti lukioikäisille. 

Tikkalan simulaatiosta ja sen oheismateriaaleista oli paljon erinomaista materi-

aalia sekä käytännön toteutuksen ohjeita, joita hyödynnettiin vahvasti varsinaisen 

simulaatiopelitunnin toteutuksessa. Käytännössä lopullinen tutkielmassa käytetty 

simulaatiopeli oli yhdistelmä itseni kehittämästä pelimekanismista ja Tikkalan luo-

masta eduskunnan simulaatiosta. 

 

 

Kuvio 7 Suomen eduskunta ja demokratia -simulaatiopeli kuvattuna McCallin (2016) mal-
lin mukaisesti 
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Kuviossa 8 on tiivistetty millä tavalla Suomen eduskunta ja demokratia -simulaa-

tiopeli on simulaatiopeli. Peliin on rakennettu sääntöpohjainen konflikti, jossa op-

pilaat pelaavat niin peliä kuin toisia oppilaita vastaan. Pelissä on laskettavissa 

oleva lopputulos sekä ennalta määritellyt tavoitteet. Simulaationa peli mallintaa 

Suomen eduskuntaa sekä sen päätöksenteon prosessia, tosin yksinkertaiste-

tusti. Näiden yhdistelmänä muodostuu simulaatiopeli, jossa yhdistyy niin pelin 

kuin simulaation ominaisuuksia.  

 

5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Nyt on määritelty teoreettinen viitekehys, jonka perusteella empiirinen simulaa-

tiopelikokeilu peruskoulun opetuksessa toteutuu tätä tutkielmaa varten. Sen li-

säksi on tehty selvä määritelmä simulaatioiden, pelien ja simulaatiopelien välillä 

tämän tutkielman kontekstissa. Simulaatiopelien teoreettista taustaa opetusme-

netelmänä peruskoulun kontekstissa on nyt tarkasteltu menetelmän mahdollisten 

hyötyjen kautta. Myös varsinainen tutkielmaa varten kehitetty simulaatiopeli on 

esitelty. Tämän tutkielman varsinaisena tarkoituksena on selvittää, miten teoreet-

tisen taustoituksen perusteella tehdyt löydökset simulaatiopelien käytöstä perus-

koulun opetuksessa käytännössä näkyvät tämän tapaustutkimuksen yhteydessä.  

 

Tutkielman tutkimuskysymys on seuraava: 

1. Millä tavoin simulaatiopelien mahdolliset hyödyt opetusmenetelmänä (sitoutta-

minen, aktivointi ja sosialisaatio) ilmenee Suomen eduskunta ja demokratia -si-

mulaatiopelissä alakoulun kontekstissa?  

 

Tähän tutkimuskysymykseen pyritään löytämään vastaus keräämällä palautetta 

oppilailta niin määrällisin kuin laadullisin menetelmin. Seuraavaksi avataan, miten 

aineisto kerättiin, miten aineiston analyysi paljastaa sekä lopuksi pohditaan tulok-

sia suhteessa tutkimuskysymykseen.  
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6 Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimusprosessin etenemistä ja siihen liittyviä valin-

toja. Aluksi avataan empiirisen aineiston keruuta sekä aineiston käsittelyä. Tä-

män jälkeen tarkastellaan tutkimusstrategiaa sekä tutkimukseen valikoituneita 

tutkimusmenetelmiä. Tarkoituksena on avata tutkielman empiirisen osion toteu-

tuksen luotettavuutta, jonka perusteella lopulliset päätelmät voidaan arvioida. 

 

6.1 Monimenetelmällinen tutkimus 
 

Kysymys tutkimusstrategiasta oli keskeinen haaste ennen tutkimuksen toteutta-

mista. Pelkästään kvantitatiivista lähestymistapaa ei voitu pitää vaihtoehtona, 

sillä tutkimuksessa toteutettua simulaatiopelikokonaisuutta ei olisi voitu toteuttaa 

samoilla ennakkovalmisteluilla ja muuttujilla tutkimukseen valikoituneissa luo-

kissa etenkään tämän hetkisen COVID-19-pandemian takia. Kvantitatiiviselle lä-

hestymistavalle on ominaista aineiston kerääminen laajoilla tutkimusotannoilla, 

joissa kerättyä tietoa pyritään ilmaisemaan numeerisesti sekä mahdollisimman 

objektiivisesti. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kerättävän aineiston mittauksissa 

tulisi olla mahdollisimman vähän muuttujia. (Vilkka, 2007, s.13-16.) Käytännössä 

pitäisi pyrkiä toteuttamaan samat mittausolosuhteet joka mittauskerralla ja mit-

tauskertoja pitäisi olla merkittävästi. Laajan tutkimusotannan toteuttamista ei 

voitu pitää mahdollisuutena tämän hetkisten käytössä olevien resurssien puit-

teissa. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa korostuu niin tutkijan kuin tutkittavien empiiriset ja 

subjektiiviset kokemukset, joita ei välttämättä voi numeerisesti kategorisoida. Jo 

tutkielman lähtöasetelma suosisi laadullista menetelmää, sillä jokainen opetusti-

lanne on luonnollinen, kertalaatuinen tilanne, jossa merkitysrakenteet vaihtelevat 

eri toimijoiden välillä. Ei ole mitenkään mahdollista ennalta määritellä kaikkia tie-

donkeruuseen vaikuttavia tekijöitä, jotka eivät olisi ongelma laadullisessa tutki-

muksessa, jonka lähtökohtana on selvittää yksittäisiä syy-seuraussuhteita yksit-

täisessä tapahtumassa. (Metsämuuronen, 2011, s.218-220.) 

 

Pelkästään laadullista lähestymistapaa hyödyntävä tutkimus olisi mahdollistanut 
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syväluotaavan katsauksen yksittäisten oppilaiden kokemuksista simulaatiopeli-

tunnista, mutta laadullisen aineiston kerääminen jokaiselta oppilaalta olisi vaati-

nut merkittäviä käytännön järjestelyitä esimerkiksi haastattelulupien ja –aikojen 

järjestelyissä. Kaikilla oppilailla ei välttämättä olisi ollut annettavaa aineistoon. 

Näistä syistä tutkielman toteutuksessa hyödynnettiin monimenetelmällistä tutki-

musstrategiaa, niin sanottua mixed methods -lähestymistapaa, jossa käytettiin 

niin laadullisia kuin määrällisiä tutkimusmenetelmiä.  

 

Monimenetelmällinen tutkimusstrategia pyrkii yhdistämään kummankin perinteen 

vahvuudet, samalla pyrkien minimoimaan kummankin perinteen heikkouksia 

(Johnson & Onwuegbuzie, 2004, s.15; Drew, Hardman & Hosp, 2008, s. 200). 

Monimenetelmällinen tutkimusstrategia on yleistyvä kompromissi näiden kahden 

ääripään välillä, sillä nykypäivän tutkijalta vaaditaan kykyä hyödyntää useita tut-

kimusstrategioita yhä moninaistuvien ilmiöiden tutkimisessa. Monimenetelmälli-

syys mahdollistaa joustavuuden tutkimuksen toteutuksen eri vaiheissa, sillä tut-

kija pystyy soveltamaan eri lähestymistapoja monipuolisesti erilaisten tilanteiden 

äärellä. Voisi esimerkiksi kuvata janan laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ää-

ripäiden välille, jossa monimenetelmällisyys kattaa janan kaikki välipisteet (John-

son & Onwuegbuzie, 2004, s.14-15). Johnson ja Onwuegbuzie (2004) määritte-

levät monimenetelmällisyyden siten, että tutkija joko sekoittaa tai yhdistää kvan-

titatiiviset ja kvalitatiiviset menetelmät tai tavat yhteen tutkimukseen (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004, s.17). 

 

Monimenetelmällisyyden yksi keskeinen hyöty on triangulaatio, eli useammalla 

tutkimusstrategialla tulosten varmistaminen (Metsämuuronen, 2011, s.266; John-

son & Onwuegbuzie, 2004, s.22; Pernaa, 2013, s.21). Käytännössä tutkittavaa 

asiaa voidaan katsoa useammasta lähtökohdasta ja näin saatu tieto on varmem-

paa (Metsämuuronen, 2011, s.266). Monimenetelmällisyyttä käytetään paljon ke-

hittämistutkimuksissa, sillä sen pyrkimyksenä on soveltavasti luoda jotain uutta. 

Triangulaation avulla voidaan mitata kehitettävän tuotteen luotettavuutta, jos sitä 

voi tutkia niin laadullisesti kuin määrällisesti. (Pernaa, 2013, s.21.) Johnson & 

Onwuegbuzie. (2004) lisäävät, että triangulaation lisäksi monimenetelmällisyy-

dellä voi löytää aineistoa täydentävää tietoa, paljastaa ristiriitaisuuksia aineiston 

sisällä sekä kehittää aikaisemmin tutkittua tietoa (Johnson & Onwuegbuzie,2004, 
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s.22). 

 

Tutkielman luonteen vuoksi laadulliset menetelmät olisivat voineet sopia parem-

min lähtökohdaksi tutkielmalle monimenetelmällisyydestä huolimatta. Kyseessä 

oli oma tuttu harjoitteluluokka, jossa olin oppilaille tuttu henkilö enkä siten voisi 

mitenkään olla täysin objektiivinen, irrallinen tutkija. Lisäksi tutkimuskysymyk-

sessä esitetyt mahdolliset hyödyt simulaatiopeleistä, joita tässä tutkielmassa py-

ritään selvittämään, perustuivat nimenomaan oppilaiden empiiriseen kokemuk-

seen simulaatiopelitunnista. Määrällisesti voisin kenties saada jonkun numeeri-

sen arvon luokan kokemasta sitoutumisesta, mutta en välttämättä saisi selville 

heidän subjektiivista kokemustansa sitoutumisesta. Tästä syystä tutkielmassa 

pääpainopisteenä olivat laadulliset menetelmät, joita Metsämuurosen (2011) sa-

noin lihavoitettiin pienimuotoisilla määrällisellä otannalla, joka tarjoaisi havainnol-

listuksen simulaatiotunnin onnistumisesta. 

 

6.2 Tutkimusasetelmana tapaustutkimus 
 
Tapaustutkimus (case study) on osa kvalitatiivista tutkimusperinnettä, jossa tar-

kastelun kohteena on usein yksittäinen henkilö tai ryhmä. Tapaustutkimuksessa 

tarkastellaan tutkittavaa kohdetta tietyssä kontekstissa ja siitä tehdään johtopää-

töksiä. Näin tehtiin myös tässä tutkielmassa. Syväluotaavaan tarkasteluun kuuluu 

perinteisesti vahvasti tutkittavien kokemuksien tarkastelu ja niiden pohjalta ai-

neiston kerääminen. (Becker ym. 1994 – 2012, s.1-2.) Simons (2014) määrittelee 

tapaustutkimuksen vastaavanlaisesti laadullisen tutkimuksen menetelmäksi, joka 

pyrkii tutkimaan yksityiskohtaisesti jotain tiettyä tilannetta tai tapahtumaa tietyssä 

sosio-poliittisessa kontekstissa. Simons pitää menetelmää merkittävänä erityi-

sesti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. (Simons, 2014, s.455.)  

 

Tapaustutkimuksen tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon yksityiskoh-

taista tietoa tutkittavasta kohteesta, jonka perusteella voidaan tehdä johtopäätök-

siä tutkittavan kohteen kontekstista sekä todellisuudesta (SaarelaKinnunen & 

Eskola, 2015, s.181; Gagnon, 2010, s.2-3; Simons, 2014, s.458). Tapaustutki-

mus on menetelmänä joustava, koska sille ei ole olemassa yksiselitteistä määri-
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telmää ja sen puitteissa voi hyödyntää useita tiedonkeruumenetelmiä. Tapaus-

tutkimuksen voidaan nähdä sopivan tämän tutkimuksen monimenetelmälliseen 

lähestymistapaan. Tapaustutkimus antaa tutkijalle mahdollisuuden tarkastella il-

miötä monipuolisesti monelta eri näkökannalta. (Schwandt & Gates, 2018. 

s.347.) Simonin (2014) mukaan tapaustutkimuksen etuna voidaan pitää myös 

sen joustavuutta. Muuttuvissa olosuhteissa tapaustutkimus mahdollistaa tutki-

muksen täydentämisen ja korjaamisen tutkimuksen edetessä tarpeen mukaan. 

(Simon, 2014, s.458.) 

 

Tutkielman aineisto muodostui yhden helsinkiläisen kuudennen luokan kokemuk-

seen yhdestä simulaatiopelitunnista. Tutkitussa luokassa oli yhteensä 21 oppi-

lasta. Menetelmänä tapaustutkimus tarjosi perustellun mahdollisuuden tarkas-

tella syvällisesti oppilaiden kokemuksia tämän tutkielman kontekstissa. Pienet ai-

neistot ovat tyypillisiä laadullisissa tutkimuksissa (Schwandt & Gates, 2018). Tut-

kielman tarkoituksena ei ollut löytää yhtä universaalia totuutta simulaatiopeleistä 

opetusmenetelmänä, vaan selvittää ja kuvata niiden käyttöä peruskoulun opetuk-

sessa, joka sopii tapaustutkimuksen metodologiaan (Becker ym. 1994 – 2012, 

s.1-2). 

 

Tapaustutkimus voidaan nähdä liittyvän omia haasteita, joista keskeisimpänä voi-

daan nähdä sen heikkoa yleistettävyyttä. Ehkä yksi keskeisin haaste tapaustut-

kimuksessa on sen heikko yleistettävyys (Becker ym. 1994 – 2012, s.18; Gag-

non, 2010, s.3; Simon, 2014, s.458). Becker ym. (1994-2012) tuovat esille, että 

yksi tapaustutkimuksen yleisin kritiikki on sen korkea subjektiivisuuden aste, joh-

taen lähes pseudotieteeseen. Tämän seurauksesta tuloksia voi olla vaikea yleis-

tää tai mitata uudelleen, eikä menetelmä välttämättä tarjoa mitään vastauksia 

ongelmanratkaisun keinona. Käytännössä on siis suuri riski, että aineiston luotet-

tavuus voi olla kyseenalaista, koska ei voida sulkea pois sattumanvaraisia muut-

tujia. Samoin tutkittavista voi kertyä liikaa epäolennaista tietoa, millä ei välttä-

mättä edistetä tutkimuskysymystä. Becker ym. (1994-2012) tuovat myös esille 

eettisen huolen tapaustutkimuksen toteuttajilla olevasta valta-asemasta suh-

teessa tutkittaviin. (Becker ym. 1994 – 2012, s.18.) Esimerkiksi tässä tutkimuk-

sessa tutkijalla oli opettajan valta oppilaisiinsa, mikä on huomioitava seikka. Si-
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mon nostaa tämän yhdeksi tapaustutkimuksen keskeiseksi haasteeksi, sillä tut-

kija on usein samalla vallanpitäjä ja siten myös vastuussa mitä henkilökohtaisia 

tietoja hän paljastaa tutkittavistaan (Simon, 2014, s.458). 

 

Edellä esiteltyjen haasteiden lisäksi Gagnonin (2010) mukaan tapaustutkimuksen 

heikkoutena voidaan nähdä myös, että toteuttaminen voi viedä merkittävästi ai-

kaa niin tutkijalta kuin tutkittavilta. Nämä johtavat Gagnonin (2010) mukaan lisä-

haasteeseen, esimerkiksi jos koittaa kerätä liikaa empiiristä dataa, uusi syntynyt 

teoria voi olla liian monimutkainen tai vaikeasti yleistettävissä. Näin syntyy niin 

sanottu idiosynkraattinen, tai omaperäinen teoria, joka on yleistettävissä vain hy-

vin tiettyihin konteksteihin. Gagnon (2010) ehdottaakin, että tapaustutkimusta 

vahventaa määrällisillä menetelmillä lisätäkseen sen yleistettävyyttä. (Gagnon, 

2010, s.3) 

 

Toisaalta ei pidä myöskään unohtaa, että tapaustutkimuksella voi saada huomat-

tavasti yksityiskohtaisempaa tietoa, kuin mitä ainoastaan määrällisellä menetel-

mällä voisi saada. Opetustilanteessa vallitseva käytös on harvoin rutiinimaista ja 

mitattavaa, vaan pikemminkin kaoottista sekä luovaa. (Becker ym. 1994 – 2012, 

s.17.) Juuri opetustilanteen kompleksisuus voisi hyötyä holistisesta, kaikkia toi-

mijoita syvällisesti tutkivasta menetelmästä (Gagnon, 2010, s.1). Vaikka tässä 

tutkimuksessa oli tapaustutkimuksen mukainen tavoite kuvata yksittäistä, irral-

lista ja vaikeasti yleistettävää tapausta, Saarela-Kinnuseen ja Eskolaan (2015) 

viitaten, tässäkin tieteellisessä tutkimuksessa perusajatuksena oli tutkimuksen 

yleistettävyys kuten tavanomaisesti tieteellisessä tutkimuksessa on tavoitteena. 

(Saarela-Kinnunen & Eskola, 2015, 185). Tutkijat harvoin keskittyvät pelkästään 

jonkun totuuden todistamiseen, vaan pääpainona on ilmiön kuvaaminen sekä tut-

kiminen. Tässä tapauksessa kuvattiin sekä tutkittiin simulaatiopelejä opetusme-

netelmänä. (Becker ym. 1994 – 2012, s.1-2.) 

 

Tiivistäen tapaustutkimuksella oli paljon annettavaa tutkielmalle. Tapaustutkimus 

mahdollisti simulaatiopelitunnin vaiheiden ja oppilaiden kokemuksien tarkastelun. 

Menetelmän avulla voitiin kuvailla opetustapahtuman kontekstia, tarkastella to-

teutuiko mahdolliset hyödyt simulaatiopelitunnille oppilaiden kokemusten mukai-



 40 

sesti ja antaa lukijalle käsitys simulaatiopeleistä opetusmenetelmänä. Tämän yk-

sittäisen tapauksen perusteella voitiin nähdä, toteutuiko simulaatiopelin mahdol-

liset hyödyt peruskoulun opetuksessa. Tosin kyseessä oli vain yksittäinen tapaus, 

joka oli huomioitava myös yleistettävyydessä. Tutkijana oli tiedostettava myös 

kaksoisrooli opetustapahtuman opettajana, joka toi lisäasteen subjektiivisuuteen. 

Subjektiivisuutta ei voi tosin välttää missään tutkimuksessa ja siten subjektiivi-

suuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota tutkijan käsitellessä oppilaiden koke-

muksia (Simon, 2014, 459). 

 

6.3 Aineistonkeruu 
 

Koko aineistonkeruu perustui kolmeen tekijään, jotka teoreettisen taustan perus-

teella olivat simulaatiopelien hyötyjä opetuksessa. Nämä olivat sitouttaminen, ak-

tivointi sekä sosialisaatio. Tutkielman aineistonkeruu toteutettiin kahdessa 

osassa. Ensin toteutettiin määrällinen vaihe, jota seurasi laadullinen vaihe. En-

simmäisessä vaiheessa simulaatiopelitunnin jälkeen oppilaita pyydettiin täyttä-

mään yksi A4-kokoinen kaksipuoleinen kyselylomake (Ks. Kuvio 9). Lomakkeen 

etupuolella oli 12 Likert-asteikollista suljettua kysymystä liittyen kokemuksiin si-

mulaatiopelitunnista. 

 

Aineiston kerääminen kahdessa osassa sopi monimenetelmälliseen tutkimus-

strategiaan. Johnson ja Onwuegbuzie (2004) avaavat, että monimenetelmälli-

sessä strategiassa on selkeästi eroteltuna peräkkäinen laadullinen ja määrällinen 

vaihe. Tutkijan olisi siis hyvä valita onko jokin menetelmistä primäärinen tiedon-

keruumenetelmä vai ovatko ne samassa arvossa. Kummankin vaiheen aineiston 

täytyy kuitenkin jossain vaiheessa integroitua keskenään, jotta voidaan puhua 

monimenetelmällisestä tutkimuksesta. (Johnson & Onwuegbuzie, 2004, s.20.) 

Drew ym. (2008) kirjottavat samasta strategiasta siten, että määrällisten mene-

telmien ollessa ennen laadullista osiota halutaan vahvistaa laadullisen osion sel-

vityksiä (Drew ym., 2008, s.200). 

 

Tässä tutkielmassa määrällisellä kyselylomakkeella haluttiin selvittää oppilaiden 

kokemuksia simulaatiopelitunnista. Määrällisiä lomakkeita pyritään yleensä tes-
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taamaan etukäteen, mutta aikataulullisista syistä tätä vaihetta ei ehditty teke-

mään (Vilkka, 2007 s.78). Johnson & Onwuegbuzien (2004) sanoin tämä olisi niin 

sanottu ”minitutkimus”. Eli ensin toteutettavalla määrällisellä vaiheella oli kaksi 

tehtävää: tunnistaa primääriseen, laadulliseen vaiheeseen sopivat haastateltavat 

sekä tuoda esille koko luokan kokemus simulaatiopelitunnista. Johnson ja On-

wuegbuzie (2004) käyttävät tätä myös esimerkkinä, jossa laadullinen tutkija ha-

luaa toteuttaa haastatteluja, mutta myös vahventaa tutkimuskirjallisuudesta löy-

tyviä tekijöitä määrällisellä otannalla (Johnson & Onwuegbuzie, 2004, 19). 

 

Määrällinen vaihe 

 

Määrällistä mittausta varten kehitettiin neljä kysymystä mittaamaan kutakin kol-

mea tekijää, yhteensä 12, jotka näkyvät kuviossa 8. Kysymysten mittarit avataan 

taulukossa 1. Mittauksessa käytettiin Likert -asteikkoa, joka on suosittu mene-

telmä asennetta, motivaatiota ja subjektiivista kokemusta mittaavissa kyselyissä 

(Metsämuuronen, 2011:2, s.110: Vilkka, 2007, s.45-46). Mittausta varten käytet-

tiin järjestysasteikollista Likert -asteikkoa 1-5 (1=Täysin eri mieltä, 5=Täysin sa-

maa mieltä, 3=En tiedä). Asteikon keskimmäinen vaihtoehto (3=”En tiedä”) toimi 

kysymyksen ankkurina, jolla voitiin nähdä vastaajien kokema mahdollinen epä-

varmuus kysymykseen liittyen. (Metsämuuronen, 2011:2, s.111). Päätöksen pe-

rusteluna oli huomioida vastaajien ikä ja koulukypsyys niin, että heillä olisi mah-

dollisuus myös ilmaista tyhjän vastauksen tarvittaessa. Kuhunkin mitattavaan te-

kijään luotiin yksi käänteinen negatiivinen kysymys. Käänteisillä kysymyksillä voi-

daan mitata samaa tekijää ja samalla varmistua vastaajien yhdenmukaisuudesta, 

tosin käänteisiä kysymyksiä ei sovi olla enempää kuin yksi (Metsämuurosen, 

2011:2, s.113). Useammat negatiiviset kysymykset voisivat vaikuttaa korrelaati-

oon (Metsämuuronen, 2011:2, s.113). Näin pienessä otoksessa ja kohderyhmää 

ajatellen käänteiset kysymykset osoittivat, kuinka sitoutuneita oppilaat olivat vas-

taamaan kyselyyn.  
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Kuvio 8. Kyselylomakkeen kysymykset sekä Likert-asteikko 1-5. 
 

Taulukko 1. Mitattavat tekijät ja vastaavat kysymykset. 

Mitattava tekijä: Kysymykset: 

Sitouttaminen A, D, G*, J. 

Aktivointi B, E, H*, K. 

Sosialisaatio C, F, I*, L. 

*Käänteinen kysymys.  
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Kysymykset luotiin määrittelemällä ensin kolme yläteemaa, mitä haluttiin mitata. 

Nämä olivat sitouttaminen, aktivointi ja sosialisaatio. Kutakin teemaa varten luo-

tiin yksi kysymys kerrallaan. Esimerkkinä ensin luotiin kysymys A sitouttamisesta, 

jonka jälkeen luotiin kysymys B aktivoinnista ja lopuksi kysymys C sosialisaa-

tiosta. Kierroksia jatkettiin, kunnes kustakin teemasta oli neljä kysymystä. Metsä-

muurosen (2011:2) ohjeen mukaisesti kuhunkin teemaan sisällytettiin yksi kään-

teinen negatiivinen kysymys varmistaakseen vastauksien yhdenmukaisuudesta. 

Kysymyksiä oli neljä kutakin teemaa kohti, koska tutkielman määrällisen vaiheen 

tarkoituksena oli tunnistaa haastateltavat oppilaat sekä vahventaa laadullisen 

vaiheen analyysiä pienellä määrällisellä otannalla. Neljää useampi kysymys ei 

välttämättä olisi tarjonnut merkittävästi lisätietoa.  

 

Laadullinen vaihe 

 

Tutkielman pääpainona toiminut laadullinen osio perustui puolistrukturoituihin 

haastatteluihin, jotka toteutettiin kuudelle oppilaalle, jotka tunnistettiin heidän vas-

tauksien perusteella määrällisessä vaiheessa. Haastattelu ja erityisesti puo-

listrukturoitu haastattelu on yksi yleisimmistä tiedonkeruumenetelmistä laadulli-

sissa menetelmissä, varsinkin sosiaali- ja kasvatustieteissä sekä humanistisissa 

tieteissä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.83; Brinkmann, 2014, s.277). Brinkmann 

(2014) tuo vahvasti esille haastattelun kulttuurisen merkityksen tiedonkeruun me-

netelmänä ihmisten välisessä kommunikoinnissa, sillä ihmisten väliset keskuste-

lut ovat toimineet kaiken tiedonjakamisen perustana alkuajoista asti (Brinkmann, 

2014, s.277). Varsinkin kun kyseessä olevat toimijat olivat lapsia, oli tiedonkeruun 

kannalta mielekkäämpää kommunikoida heidän kanssaan keskustellen, kuin 

vaatia heitä ilmaisemaan itseään kirjallisesti.  

 

Kuten Tuomi & Saarijärvi (2018) tiivistää, haastattelun tavoitteena on selvittää, 

mitä ihminen ajattelee, minkä takia on järkevää kysyä häneltä itseltään. Haastat-

telu mahdollistaa keskustelun oppilaan kanssa, minkä takia haastattelurungosta 

voi poiketa joustavasti sekä esittää jatkokysymyksiä. (Tuomi & Saarijärvi, 2018, 

s.85.) Tässä tapaustutkimuksessa lapsilta kysyttiin, mitä mieltä he olivat simulaa-

tiopelistä.  
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Varsinaiset puolistrukturoidut haastattelut toteutettiin yksilöllisesti kunkin valitun 

oppilaan kanssa ja jokainen haastattelu äänitettiin. Puolistrukturoidut haastattelut 

asettuvat avoimuudessaan avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun väliin, 

jossa haastattelu etenee etukäteen määriteltyjen kysymysten tai teemojen ympä-

rillä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.87). Kun avoimessa haastattelussa ei useinkaan 

ole muuta kuin etukäteen määritelty aihe, haastattelu voi muistuttaa pikemminkin 

syvällistä keskustelua. Strukturoitu haastattelu vastaavasti muistuttaa jo määräl-

listä menetelmää, jossa on hyvin tarkasti etukäteen määritellyt kysymykset, joihin 

odotetaan lyhyitä vastauksia. Puolistrukturoitu haastattelu mahdollistaa selkeän 

raamin haastattelulle, mutta tarvittaessa haastattelija voi esittää tarkentavia ky-

symyksiä oppilaille. Tutkimuksen kannalta keskeistä oli selvittää, miten oppilaat 

olivat kokeneet simulaatiopelitunnin, mitä merkityksiä he olivat siihen liittäneet ja 

miten oppilaat toivat nämä esille minun kanssani. Luomalla etukäteen rajattuja 

kysymyksiä voitiin ohjata haastattelu tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen 

simulaatiopeleistä ja löytää tutkimuksen kannalta merkityksellisiä oivalluksia op-

pilaiden kokemuksista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.87-88; Brinkmann, 2014, s. 

287.) 

 

Haastattelukysymykset (ks. Taulukko. 2) suunniteltiin mittamaan tutkielman teo-

reettisen viitekehyksen mukaisia mahdollisia hyötyjä simulaatiopeleille, jotka oli-

vat sitouttaminen, aktivointi ja sosialisaatio. Ensimmäinen kysymys suunniteltiin 

herätteleväksi kysymykseksi, jossa oppilas sai pohtia simulaatiopelitunnin ja ta-

vanomaisen oppitunnin välisiä eroja.  Seuraavat kysymykset jaoteltiin teemoittain 

(sitouttaminen, aktivointi ja sosialisaatio) simulaatiopelin teoreettisen hyötyjen 

mukaan. Kuhunkin kolmeen teemaan luotiin kaksi kysymystä, joista ensimmäi-

sellä haluttiin selvittää oppilaan kokemus omasta käsityksestään kyseisestä tee-

masta, jonka jälkeen seuraavalla kysymyksellä haluttiin selvittää oppilaan koke-

muksia simulaatiopelin aikana. Esimerkiksi sitouttamista koskevassa teemassa 

oppilailta kysyttiin: ”Mitkä asiat saavat sinut kiinnostumaan koulun opetuksesta? 

Oliko jokin asia, joka sai sinut kiinnostumaan pelioppitunnin aiheesta?” Toiseksi 

viimeinen kysymys suunniteltiin kokoavana kysymyksenä oppilaille, jossa he sai-

vat oman arvionsa mukaan antaa mielipiteensä simulaatiopeliopetukselle. Viimei-

nen kysymys tarjosi oppilaalle mahdollisuuden sanoa vielä jotain, mitä haastatte-

lija ei ollut kysynyt. 
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Teemalliset kysymykset sitouttamisesta, aktivoinnista ja sosialisaatiosta muotoil-

tiin siten, että oppilaan ikä huomioitiin kysymyksen asettelussa. Esimerkiksi si-

touttamista mittaavissa kysymyksissä (kysymys 2 ja 3) pyrittiin käyttämään termiä 

”kiinnostus”, millä viitattiin sitouttamiseen. Sitouttamista voidaan pitää haasta-

vana terminä määritellä, kuten luvussa 3.1 todettiin. Alrashidi ym. (2016) laajan 

määritelmän mukaan sitouttaminen on positiivinen käsite, joka saa oppilaat pa-

rantamaan osallistumistaan ja panostamistaan johonkin koulun aktiviteettiin. Sal-

mela-Aron ym. (2016) mukaan sitouttamisen puute voi esimerkiksi näkyä siinä, 

ettei oppilaat koe koulun opetussisältöä itselleen merkittäväksi. Termillä ”kiinnos-

tus” haluttiin ohjata oppilaita pohtimaan sellaisia tekijöitä, jotka sai heidät simu-

laatiopelissä kokemaan pelin sisällön itselleen merkittäväksi, niin että he jaksoi-

vat pelata pelin loppuun. 

 

Aktivointia mittaavissa kysymyksissä käytettiin termiä ”motivaatio” mittaamaan 

aktivointia. Aktivoinnissa voi pitää keskeisenä toimijuuden käsitettä, jota tarkas-

teltiin luvussa 3.2. Yksilön omat kokemukset ovat oppimisen keskiössä (Kolb, 

1984, s.3-26). Yksilö oppii parhaiten harjoittamalla omaa toimijuutta olemalla ak-

tiivinen toimija sellaisissa tilanteissa, jossa hän kokee pystyvänsä vaikuttavan lä-

hiympäristöönsä (Kumpulainen ym. 2010, s.23-51). Motivaatio terminä katsottiin 

olevan sopiva termi kuvastamaan tätä oman toimijuuden ilmaisua, joka sai oppi-

laan aktivoitumaan oppitunnin kulkuun. Sosialisaatiota mittaavissa kysymyksissä 

pyrittiin käyttämään termiä ”yhteistyö” kuvaamaan sosialisaatiota. Pelit ovat luon-

teeltaan sosiaalisia (Schell, 2008, s.354) ja yhteistyön sanalla kuvattiin tätä sosi-

aalista tulokulmaa. Oppiminen on sosiaalista luonteeltaan ja siten yhteistyö kat-

sottiin olevan riittävän avaava termi haastateltavien ikä huomioiden. 
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Taulukko 2. Haastattelukysymykset avattuna. 

Teema Kysymys 

Herättelevä. 1. Kerrotko lyhyesti, mitä eroa oli simulaatiopelin ja normaalin op-

pitunnin välillä? 

Sitouttaminen 2. Mitkä asiat saavat sinut kiinnostumaan koulun opetuksessa? 

3. Oliko jokin asia, joka sai sinut kiinnostumaan pelioppitunnin ai-

heesta?  

Miksi? / Miksi ei? 

Aktivointi 4. Mitkä asiat motivoivat sinua oppimaan uusia asioita? 

5. Oliko jokin asia, joka sai sinut innostumaan ja motivoitumaan pe-

lioppitunnin aiheesta? 

Miksi? / Miksi ei? 

Sosialisaatio 6. Miten koet yhteistyön muiden oppilaiden kanssa? Auttaako se 

sinua oppimaan uusia asioita? 

7. Oliko jokin asia, joka sai sinut tekemään enemmän yhteistyötä 

luokkatoverien kanssa pelin aikana? 

Miksi? / Miksi ei? 

Kokoava. 8. Oppisitko enemmän, jos koulussa olisi enemmän simulaatiopelin 

kaltaisia oppitunteja? 

Miksi? / Miksi ei? 

Lopettava 9. Onko vielä jotain, mitä haluaisit kommentoida, sanoa tai lisätä 

simulaatiopelistä? 

 

Tutkimusluvat ja eettisyys 

 

Tutkimusjoukoksi valikoitui yksi kuudes luokka Helsingissä. Luokassa oli 21 op-

pilasta, mutta varsinaisena tutkimusjoukkona oli 19 oppilasta kahden poissaolon 

takia aineistonkeruun aikana. Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen 

toimiala sekä koulun rehtori myönsivät luvan tutkimuksen toteutumiselle. Myös 

luokan varsinainen opettaja suostui tutkielman toteutumiseen. Oppilaille ilmoitet-

tiin tulevasta simulaatiopelitunnista sekä tutkielman toteutuksesta jo harjoittelun 

alkuvaiheessa. Ennen määrällisen aineiston keräämistä luokalle tehtiin selväksi 

tutkimuksen vapaaehtoisuus sekä korostettiin oikeutta kieltäytyä tutkimukseen 

osallistumisesta.  
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Oppilailta, jotka valittiin laadulliseen haastatteluvaiheeseen, kysyttiin erikseen 

suostumusta haastateltavaksi tulemisesta. Samojen oppilaiden vanhemmilta ky-

syttiin myös kirjallinen lupa, johon he antoivat suostumuksensa. Ennen haastat-

telua valituille oppilaille avattiin haastattelun rakenne, esiteltiin äänityslaite sekä 

annettiin vielä mahdollisuus kieltäytyä, jos ei halunnut osallistua. Kuten Tuomi & 

Sarajärvi (2018) toteavat, eettisyyden kannalta on keskeistä avata haastattelun 

aiheita haastateltavalle ennen haastattelua (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.86). 

Kaikki oppilaat suostuivat haastatteluun. 

 

Ainoa vaihe tutkimuksen aikana, jossa käsiteltiin oppilaiden tunnistetietoja, oli 

määrällisen kyselylomakkeen yhteydessä. Muuten tutkielmassa kaikki tunniste-

tiedot ovat anonymisoituja. Oppilaita ohjattiin kirjoittamaan pelkästään etunimi 

erilliselle lapulle, joka niitattiin väliaikaisesti varsinaiseen lomakkeeseen. Tällä 

pystyttiin tunnistamaan oppilaat haastattelua varten. Oppilailta kerätyt vastauslo-

makkeet tuhottiin käsittelyn jälkeen. Haastatteluiden litteroinnin jälkeen äänitteet 

tuhottiin. 

 

Leavy (2014) korostaa, että kaiken tutkimuksen voi jakaa kolmeen katerogiaan; 

filosofiseen, käytännölliseen sekä eettiseen kategoriaan. Eettistä kategoriaa lei-

maa tarve pohtia tutkimuksen eettisyyttä, arvoja sekä refleksiivisyyttä. (Leavy, 

2014, s.3.) Näitä eettisyyden tekijöitä oli ehdottomasti pohdittava. Itselläni oli kak-

soisrooli oppilaiden opettajana sekä tutkielman toteuttajana, joka oli keskeinen 

huomioitava asia tutkimuksen suunnittelussa. Becker ym. (1994-2012) tuovat 

esille, että usein kasvatustieteellisissä tapaustutkimuksissa tutkimuksen tekijällä 

on merkittävää valtaa tutkittaviin, joka voi olla haitallista tutkimuksen luotettavuu-

teen (Becker ym. 1994 – 2012, s.18). Opettajalla, joka tässä tapauksessa oli 

myös tutkimuksen tekijä, on merkittävää arvovaltaa, joka pohjautuu hänen kult-

tuuriseen asemaansa opetuksen edistäjänä sekä kouluinstituutioon (Antikainen, 

Koski, & Rinne, 2015, s.234-235). Tästä syystä tutkielman toteutuksessa oli huo-

lehdittava oppilaiden oikeusturvasta ja eettisestä kohtelusta. Niin määrällisissä 

kuin laadullisissa osioissa haastattelukysymyksissä vältettiin minkään arkaluon-

teisen tiedon keräämistä, sillä jo tutkimuksen kannalta sellainen tieto oli merkityk-

setöntä. Loppujen lopuksi tutkielmassa oli kyse opettajasta, joka halusi kerätä 
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laajemmin palautetta käyttämästään opetusmenetelmästään oppilailta sen jatko-

kehittämistä varten.  

 

6.4 Aineiston analyysimenetelmät 
 

Kullakin tutkimusmenetelmällä on omat vahvuudet ja heikkoudet, eikä niiden yh-

distäminen välttämättä tarkoita parempaa tutkimusta. Haasteeksi voi nousta 

kummankin menetelmän yhdistäminen aineistoanalyysiä toteuttaessa, jonka ta-

kia on suunniteltava miten eri menetelmiä hyödyntää. (Morgan, 2014, s.2-3.) 

Seppänen-Järvelä, Åkerblad ja Haapakoski (2019) kirjoittavat aineiston integroin-

nin tärkeydestä monimenetelmällisissä tutkimuksissa. Liian helposti tutkija voi se-

koittaa niin laadullisen kuin määrällisen aineiston keskenään ja puhua menetel-

mällisyydestä, joka kuitenkin vaatii tarkempaa määrittelyä käsitteellisesti. Todel-

lisesta integraatiosta voidaan puhua vasta, kun eri aineistotyypit käsitellään sa-

manarvoisina ja siten pyrkivät vastaamaan samaan tutkimuskysymykseen. Näin 

menetelmästä huolimatta aineistoa käsitellään samanarvoisesti, vaikka menetel-

mien painotus vaihtelisi. (Seppänen-Järvelä ym, 2019, s.335-336.) 

 

Kuten tähän asti on käsitelty, niin määrällinen kuin laadullinen osio aineistonke-

ruusta perustui kolmeen tekijään; aktivointi, sitouttaminen sekä sosialisaatio. 

Näin voidaan Seppänen-Järvelän (2019) mukaisesti integroida aineistosta nou-

sevat ilmiöt osaksi monimenetelmällistä tutkimusta. Kuten Metsämuuronen 

(2011:2) tuo esille, koko aineiston keräämisen sekä analysoinnin pitäisi perustua 

kysymykseen, johon halutaan vastaus, jonka takia niin aineiston keruu ja analyysi 

perustuu tutkimuskysymyksen vastaamiseen (Metsämuuronen, 2011:2, s.116). 

 

Määrällisen osion kyselylomakkeen vastauksia käsiteltiin pääasiassa Microsoft 

Excel sekä SPSS Statistics -ohjelman (Statistical Package for the Social 

Sciences) kautta. SPSS on pitkälle vakiintunut tilastollinen digitaalinen analyy-

siohjelma, jota käytetään laajasti eri tieteenaloilla käsittelemään määrällistä ai-

neistoa (Bala, 2016, s.251). Määrällinen vaihe aloitetaan aina aineiston alusta-

valla käsittelyllä (Vilkka, 2007, s.106). Kyselylomakkeen paperiset vastaukset 

skannattiin koneelle, jonka jälkeen oppilaiden vastaukset tallennettiin numeeri-

sesti Excel -ohjelmaan kunkin mitattavan tekijän mukaan ennen käsittelyä SPSS 
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-ohjelman kautta.  

 

Käänteiset vastaukset käännettiin, koska kysymyksenasettelu ohjaa vastaajia 

vastaamaan väitteisiin, miten he eivät ainakaan koe jotakin väitettä todeksi. Näin 

heidän vastauksensa numeerinen arvo kääntyy toisin päin. Vastaukset tarkistet-

tiin ja puutteelliset tai kadotetut tiedot poistettiin. Tarkoituksena oli selvittää kun-

kin mitattavan tekijän yksittäinen jakauma vastauksissa, jonka takia käytettiin si-

jaintilukuja. Sijaintiluvut käytännössä viittaa kunkin mitattavan tekijän (aktivointi, 

sitouttaminen ja sosialisaatio) kysymyssarjojen keskiarvoon, jonka jälkeen las-

kettiin oppilaskohtaisesti heidän vastauksien keskiarvon kunkin mitattavan teki-

jän kohdalla. (Vilkka, 2007, s.106-123.) Kysymyssarjat mittasivat jokainen omaa 

tekijäänsä, ja niiden takia sisäinen konsistenssi oli varmistettava laskemalla nii-

den reliabiliteetti, jonka tunnetuimpia laskennan muotoja on Cronbachin Alfa. Si-

säisellä konsistenssilla tarkoitetaan, miten paljon jonkin tietyn kysymyssarjan ky-

symykset mittaavat samaa asiaa. Niiden reliabiliteettiarvo on mittari siitä, miten 

paljon jokin kysymys mittaa sitä, mitä sen pitäisikin. Mitä suurempi arvo, sen pa-

rempi. (Metsämuuronen, 2011, s.134-135.) Oli tosin huomioitava, että tässä tut-

kimuksessa kysymyksien määrä oli hyvin rajallinen. Reliabiliteettiarvon ilmaisu 

saattoi olla jopa ylimitoitettua, mutta toisaalta reliabiliteettiarvon ilmaisu saattoi 

lisätä tuloksien läpinäkyvyyttä sekä paljastaa ongelmallisia kohtia aineistosta. Lo-

puksi kunkin kysymyssarjan yksittäisten kysymysten keskiarvo sekä oppilaiden 

henkilökohtaisten vastauksien keskiarvo selvitettiin ja verrattiin.  

 

Oppilaiden vastauksista tunnistettiin kolme vastaajaa, jotka kokivat positiivisen 

reaktion. Oppilaiden vastauksista myös tunnistettiin kolme vastaajaa, jotka koki-

vat negatiivisen reaktion.  Käytännössä tarkoituksena oli valikoida oppilailta, joilla 

oli vastauksissaan korkein sekä matalin havaittu keskiarvo. Korkeimmat sekä 

matalimmat keskiarvot katsottiin laskemalla oppilaiden kaikkien vastauksien ar-

vojen keskiarvo ja listaamalla oppilaiden keskiarvot järjestyksessä positiivinen – 

negatiivinen. Oppilaiden haastattelun jälkeen alkoi laadullisen aineiston analyysi. 

Tässä tutkielmassa laadullisen osion perusmenetelmänä oli aineistolähtöinen si-

sällönanalyysi, sillä aineistoa käsiteltiin oppilaiden antamien vastauksien perus-

teella (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.110). Vastauksista esiin nousseita teemoja ver-

rattiin simulaatiopelien mahdollisiin hyötyihin tämän jälkeen. 
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Sisällönanalyysi on pitkäaikainen menetelmä laadullisessa tutkimusperinteessä 

sen tarjoaman väljyyden ja joustavuuden takia. Käytännössä sisällönanalyysin 

avulla voi tarkastella mitä tahansa aistillisesti havaittuja tai koettuja sisältöjä ja 

tarkastella niitä jonkun teoreettisen viitekehyksen kautta. Haastatteluaineiston 

käsittely alkoi haastatteluaineiston litteroimisesta, minkä jälkeen karsittiin turha 

pois. Näin saadaan selkeät dokumentit, jolle voidaan toteuttaa sisällönanalyysi. 

Haastatteluaineisto tämän jälkeen teemoiteltiin kunkin simulaatiopelin positiivi-

sen tekijän mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.103-107.) Sisällönanalyysi 

haastatteluaineistolle on yleinen käytäntö laadullisessa tutkimuksessa (Prior, 

2014, s.367) ja se dokumenttimuoto, johon haastatteluaineisto on kerätty ei si-

nällään ole merkitsevää (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.103-107).  

 

Koska aineisto teemoiteltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaan, teemoit-

telu perustui aineistosta nostettujen käsitteiden mukaan. Ensimmäisenä muodos-

tui alaluokkia aineiston pelkistetyistä ilmaisuista. Tämän jälkeen alaluokat voitiin 

muodostaa yläluokiksi, jonka pohjalta voitiin tehdä päätelmiä. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s.122-127.) 

 

Tiivistäen tutkielman aineistoa käsiteltiin tapauskohtaisena monimenetelmälli-

senä tutkimuksena simulaatiopelin käytöstä peruskoulun alaluokilla. Aineistoke-

ruu tapahtui kahdessa osassa, ensin määrällisenä ”minitutkimuksena” jonka tar-

koituksena oli paljastaa haastateltavat laadulliseen osioon sekä antaa numeeri-

nen havainto luokan kokemuksesta simulaatiopelitunnista. Varsinaisessa laadul-

lisessa osiossa haastateltiin yhteensä kuusi oppilasta, jonka tarkoituksena oli sel-

vittää tiettyjen oppilaiden vahvat reaktiot simulaatiopelitunnille ja nostaa heidän 

empiiriset kokemuksensa simulaatiopelitunnista. Tarkoituksena oli selvittää, to-

teutuuko käytännössä teoreettisen viitekehyksen mukaisesti simulaatiopelin 

mahdolliset hyödyt opetuksessa, jotka olivat sitouttaminen, aktivointi ja sosiali-

saatio. Monimenetelmällisyyden integroimiseksi koko aineiston analyysia tutkit-

tiin näiden kolmen mahdollisten hyötyjen kautta niin määrällisessä kuin laadulli-

sessa osiossa. 
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

”En voi oikeestaan sanoo mitää parasta koska koko peli oli paras yhteiskunta-

opintunti mikä meillä on ikinä ollu” (O5P.) 

 

Tässä luvussa esitellään tutkielman aineistoanalyysin tulokset sekä niistä tehtä-

vät johtopäätökset. Analyysin tulokset esitellään aikajärjestyksessä aineistonke-

ruun mukaan eli ensin käsitellään tutkielman määrällisen aineiston tulokset. Mää-

rällisen vaiheen aineistonanalyysin tulokset antavat kokonaiskuvan, miten hyvin 

simulaatiopelitunti onnistui. Määrällisen vaiheen perusteella on myös tunnistettu 

laadullisen vaiheen haastateltavat oppilaat. Määrällisen vaiheen tulosten esitte-

lyn jälkeen käsitellään laadullisen vaiheen haastatteluja kunkin simulaatiopelin 

mahdollisen hyödyn kautta. Näiden kahden vaiheen yhteiset tulokset esitellään 

luvun lopussa. 

 

7.1 Määrälliset tulokset 
 

Tulosten raportointi 

Määrällisen vaiheen tulokset ovat esitelty seuraavissa taulukoissa. Määrällisen 

analyysin tavoitteet olivat valikoida kuusi haastateltavaa laadulliseen vaiheeseen 

sekä antaa yleinen määrällinen arvio simulaatiopelintunnin onnistumisesta. En-

nen paneutumista määrällisen analyysin vaiheisiin on heti mainittava, että tutki-

muslomakkeessa käytettyä Likert -asteikkoa jouduttiin analyysivaiheessa muok-

kaamaan välimatkallisesti asteikoksi -2 ja 2 välillä (-2,-1,0,1,2) alustavan 1-5 as-

teikon sijaan. Jo ensimmäisen analyysin jälkeen nousi esille keskeinen virhe ky-

selylomakkeessa käytetyssä taulukossa, sillä vaihtoehto 3= En tiedä, ei oikeas-

taan mitannut tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä, vaan se oli oppilaalle mah-

dollisuus ilmaista tietämättömyyttään. Tällöin 1-5 välillisen pisteytyksen käyttö ei 

ollut enää mahdollista, joten oli valittava uusi välimatkallinen asteikko. Arvot 5 ja 

4 muuttui arvoksi 2 ja 1. Arvo 3 muuttui arvoksi 0. Arvot 2 ja 1 muuttui arvoksi -1 

ja -2. 

 

Määrällinen analyysi toteutettiin SPSS-ohjelman avulla. Microsoft Exceliä käytet-
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tiin tulosten alustavaan käsittelyyn. Ensimmäinen alustava käsittely tehtiin aineis-

tonkeräämispäivän lopuksi. Alustavan käsittelyn perusteella valikoitiin oppilaat 

haastatteluun.  Myöhemmät käsittelyt suoritettiin SPSS-ohjelmalla useilla eri 

muuttujilla. 

 

Vastaajia oli 19 (N=19), sillä kaksi oppilaista oli poissa mittauksen päivänä. Mää-

rällisen analyysin perusteella voidaan varovaisesti todeta, että oppilaat kokivat 

simulaatiopelitunnin sitouttavana, aktivoivana sekä sosialisaatiota edistävänä op-

pituntina. Asteikolla -2 – 2 oppilaat pitivät oppituntia sitouttavana keskiarvolla 

1,47, aktivoivana keskiarvolla 1,36 ja sosialisaatiota edistävänä keskiarvolla 1,43. 

Kokonaiseksi keskiarvoksi oppitunnista voidaan todeta 1,42, joka on verrattain 

positiivinen tulos. Näiden tekijöiden kautta tarkasteltuna voidaan päätellä, että 

oppitunti oli oppilaille positiivinen kokemus 

 

Vastauksien keskihajonta oli kaikissa vastauksissa alle 1, vaikka kysymykset L 

(”Tein yhteistyötä oppilaiden kanssa, keiden kanssa en normaalisti tee yhteis-

työtä.”) ja K (”Simulaatiopeliin oli helppo osallistua ja pystyin vaikuttamaan pelin 

lopputulokseen.”) ovatkin hieman korkeampia. Kysymys J (”Simulaatiopeli herätti 

minussa kiinnostusta aiheesta myös koulun ulkopuolella.”) oli ainut poikkeava 

vastaus, jonka hajontaluku oli 1,1. Mitä pienempi arvo keskihajonnassa, sen 

enemmän voidaan todeta mittarin olevan lähellä vastauksien aritmeettista kes-

kiarvoa (Vilkka, 2007, s.123). Analyysin aikana sitouttamisen mittarin reliabiliteet-

tiarvo oli merkittävän alhainen, jonka takia Kysymys J ja sen vastaukset poistettiin 

lopullisesta analyysista, nostaen mittarin reliabiliteettia.  

 

Yleisesti kunkin kolmen mittarien keskinäiset reliabiliteettiarvot (Cronbachin alfa) 

olivat melko alhaiset, alle 0,70 kukin. Metsämuurosen (2011, s.549) mukaan ylei-

sesti hyväksytty alin arvo reliabiliteetille on 0,60. Tällöin ainoastaan aktivointia 

mittaavat kysymykset voitiin pitää jokseenkin keskenään johdonmukaisina. Si-

touttaminen sekä sosialisaatiota mittaavat kysymykset jäivät alle tämän arvon lu-

vuilla 0,41 ja 0,52 vastaavasti. Eli vaikka tulosten perusteella voisi varovaisesti 

todeta simulaatiopelitunnin olleen menestys, nousi kuitenkin merkittäviä kysy-

myksiä liittyen mittareiden kysymysten keskinäiseen konsistenssiin ja luotetta-

vuuteen. 
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Taulukko 3. Määrällisen vaiheen tulokset. 

Mitattava 

tekijä 

Kysymys X Var (X) KA      α 

Sitouttaminen Kysymys A  

Kysymys D  

Kysymys G  

Kysymys J  

1,05 

1,63 

1,74 

0,05 

0,37 

0,34 

0,61 

1,10 

 

1,47 

 

0,41 

Aktivointi Kysymys B 

Kysymys E 

Kysymys H 

Kysymys K 

1,05 

1,47 

1,63 

1,26 

0,58 

0,25 

0,34 

0,83 

 

1,36 

 

0,67 

Sosialisaatio Kysymys C 

Kysymys F 

Kysymys I 

Kysymys L 

1,58 

1,21 

1,68 

1,26 

0,35 

0,69 

0,32 

0,93 

 

1,43 

 

0,52 

   Yhteensä: 1,42  

 

Toisen käsittelyn tuloksena koko luokan yhteinen keskiarvo oli 1,30 ja sitouttami-

sen mittarin reliabiliteettiarvo oli 0,28, eli äärimmäisen alhainen. Kolmannessa 

käsittelyssä katsottiin muuttuko arvot, jos poistaa kaikki 0= En tiedä -vastaukset 

aineistosta. Tämän seurauksena luokan keskiarvo oppitunnille nousi arvoon 

1,46. Aktivoinnin sekä sosialisaation reliabiliteetti nousi arvoihin 0,97 ja 0,76. Si-

touttamisen reliabiliteettiarvo jäi lukuun 0,21. Kahdessa ajossa kysymys J nousi 

esille sen korkean keskihajonnan takia. Oli selvää, ettei kysymys välttämättä mi-

tannut samalla tavalla sitouttamista, joten neljännessä ajossa kysymyksen J:n 

vastaukset poistettiin ajosta. Näin luokan keskiarvo simulaatiotunnista nousi lu-

kuun 1,59 ja näin sitouttamisen reliabiliteettiarvo nousi 0,79:n arvoon. Vaikka ai-

neisto oli nyt reliabiliteetiltaan hyvä, nousee esille eettinen kysymys tutkijan val-

lasta poistaa oppilaiden vastauksia tutkimustulosten parantamiseksi. Viides ja lo-

pullinen ajo toteutettiin ilman kysymys J:n vastauksia ja oppilaiden 0=En tiedä -

vastaukset palautettiin. Tällä saatiin lopulliset tulokset. Vasta viidennen ajon jäl-

keen toteutettiin kunkin mittarin frekvenssianalyysit, jotka lopulta raportoitiin.   
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Frekvenssianalyysin tulokset 

Keskiarvojen lisäksi kustakin mittarin vastauksista suoritettiin frekvenssianalyysi, 

joka paljasti oppilaiden vastauksista korkeimman esiintyvät arvon (Vilkka, 2007, 

s.121). Tämän avulla voitiin visualisesti havainnoida oppilaiden vastauksien ti-

heys tiettyjen arvojen kohdalla. 

 

Sitouttamista kuvaavasta taulukosta (ks. Taulukko 4.) havaittiin selkeä painotus 

positiivisten vastauksien kohdalla. Lähes kaikki vastaukset olivat joko arvoltaan 

1 tai 2, vain yksi oppilas vastasi negatiivisella arvolla. Nollavastauksia (En tiedä) 

oli suhteellisen vähän. Kysymys A (” Simulaatiopelin aikana kiinnostuin oppitun-

nin aiheesta”) ja D (”Simulaatiopeli sai minut osallistumaan normaalia enemmän 

yhteiskuntaopin tunnilla.”) olivat suoria kysymyksiä, jossa A -kysymyksen koh-

dalla oppilaat olivat vastanneet pääosin arvolla 1. Oppilaat olivat ainakin pääosin 

kiinnostuneet tulosten perusteella tunnin aiheesta. Kysymykseen D oppilaat vas-

tasivat enimmäkseen arvolla 2, eli oppilaat olivat osallistuneet normaalia enem-

män yhteiskuntaopin tunnilla. Käänteiseen kysymykseen G (”Normaaliin yhteis-

kuntaopin tuntiin verrattuna simulaatiopeli oli tylsä.”) oppilaat vastasivat lähes yk-

simielisesti, että simulaatiopeli ei ainakaan ollut tylsä. Kysymys J (”Simulaatiopeli 

herätti minussa kiinnostusta aiheesta myös koulun ulkopuolella.”) vastaukset 

poistettiin aineistosta, sillä oppilaiden antamissa vastauksissa oli merkittävä 

määrä 0= En tiedä -vastauksia ja korkea keskihajonta. Kysymys saattoi muuten-

kin olla puutteellinen eikä lopulta mitannut välttämättä oppilaiden sitouttamista 

simulaatiotunnin aikana. Taulukossa 5 näkyy kaikkien sitouttamista mittaavien 

(pois lukien kysymys J) kysymysten yhteiset vastausmäärät. 

 



 55 

Taulukko 4. Sitouttamisen frekvenssianalyysi 

 

 

Taulukko 5. Frekvenssi: Sitouttaminen. 

Arvot  Kysymys A Kysymys D Kysymys G Yhteensä 

-2  0 0 0 0 

-1  0 0 1 1 

0  3 1 1 5 

1  12 5 0 17 

2  4 13 17 34 

 

Aktivointia kuvaavassa taulukossa (ks. Taulukko 6.) voi havaita samanlaisen pai-

notuksen positiivisissa vastauksissa kuin sitouttamisen kohdalla. Kysymykseen 

B (”Innostuin ja motivoiduin oppitunnin aiheesta simulaatiopelin aikana.”) annet-

tiin yksi negatiivinen vastaus, muuten vastaukset painottuvat positiivisuuden puo-

lelle. Tosin nollavastauksia oli hieman enemmän varsinkin Kysymys K:n (”Simu-

laatiopeliin oli helppo osallistua ja pystyin vaikuttamaan pelin lopputulokseen”) 

kohdalla, eli voiko olla, että osa oppilaista koki, että peliin oli matala kynnys osal-

listua, mutta pelin lopputulokseen ei voinut vaikutta? Jälleen käänteinen Kysymys 

H:n (”Simulaatiopeli ei innostanut minua, enkä oppinut juuri mitään.”) sai eniten 

positiivisia vastauksia, josta voitiin olettaa, että simulaatiopeli ei ainakaan ollut 

epäinnostava. Tai että peli oli innostava, mutta ei kenties opittu mitään? Kysy-

myksissä B ja E (”Simulaatiopeli oli miellyttävä kokemus, josta opin paljon uutta.”) 

vastaukset painottuvat positiivisuuden puolelle, eli oppilailla simulaatiopeli oli ollut 

ilmeisesti miellyttävä kokemus, josta opittiin uutta. Taulukossa 7. näkyy kaikkien 

aktivointia mittaavien kysymysten yhteiset vastausmäärät. 
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Taulukko 6. Aktivointi frekvenssianalyysi 

 

 

Taulukko 7. Frekvenssi: Aktivointi 

Arvot Kysymys B Kysymys E Kysymys H Kysymys K Yhteensä 

-2 0 0 0 0 0 

-1 1 0 0 0 1 

0 2 0 1 6 9 

1 11 10 5 2 28 

2 5 9 13 11 38 

 

sosialisaatiota kuvaavasta taulukosta (ks. Taulukko 8.) havaittiin samanlainen 

painotus positiivisissa vastauksissa kuin kahdessa edellisessä taulukossa. Kysy-

mykseen F (”Simulaatiopeli sai minut tekemään normaalia enemmän yhteistyötä 

muiden kanssa.”) ja kysymykseen L (”Tein yhteistyötä oppilaiden kanssa, keiden 

kanssa en normaalisti tee yhteistyötä.”) annettiin ainoat negatiiviset yksittäiset 

vastaukset, muuten oppilaiden vastaukset painottuvat positiivisiin vastauksiin. 

Jälleen kysymyssarjan viimeinen kysymys L sai eniten ”En tiedä” vastauksia, 

mikä herättää luotettavuuskysymyksiä kysymyspatteristoon kokonaisuutena. 

Käänteinen kysymys I (”Simulaatiopelin aikana tein melko vähän yhteistyötä tois-

ten oppilaiden kanssa.”) keräsi jälleen eniten positiivisia vastauksia arvojen kään-

tämisen jälkeen, josta voi päätellä, etteivät oppilaat ainakaan kokeneet, että eivät 

olisi saaneet tehdä yhteistyötä toisten oppilaiden kanssa. Kysymyksen C:n (”Si-

mulaatiopelin aikana tein yhteistyötä monen luokkakaverin kanssa.”), F:n ja L:n 

perusteella voidaan todeta, että oppilaat olivat ilmeisesti kokeneet tehneessä 

merkittävästi ja laajasti yhteistyötä eri oppilaiden kanssa. Ilmeisesti myös sellais-

ten oppilaiden välillä, ketkä eivät välttämättä tee usein yhteistyötä. Simulaatiopeli 
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oli siis ilmeisesti edistänyt oppilaiden välisen yhteistyön kehittämistä. Taulukossa 

9. näkyy kaikkien sosialisaatiota mittaavien kysymysten yhteiset vastausmäärät. 

 

Taulukko 8. Sosialisaatio frekvenssianalyysi 

 

Taulukko 9. Frekvenssi: Sosialisaatio 

Arvot Kysymys C Kysymys F Kysymys I Kysymys L Yhteensä 

-2 0 0 0 0 0 

-1 0 1 0 1 2 

0 1 2 1 4 8 

1 6 8 4 3 21 

2 12 8 14 11 45 

 

Kokonaisuudessa kunkin mittarin vastaukset paljastaisivat, että ainakin rajatun 

kysymyspatteriston perusteella luokka oli kokenut simulaatiopelitunnin sitoutta-

vana, aktivoivana ja sosialisaatiota edistävänä kokonaisuutena. Tällaisen päätte-

lyn voisi perustaa oppilaiden antamien merkittävästi positiivisten vastauksien 

määrään. Mielenkiintoista oli kuitenkin huomata, että kunkin mittarin viimeinen 

kysymys oli tuottanut eniten ”En tiedä” vastauksia.  

 

Haastateltavien oppilaiden tunnistaminen. 

Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan määrällisellä aineistonkeruulla oli 

kaksi tehtävää; antaa määrälliset raamit koko simulaatiopelioppitunnin menestyk-

sen arvioinnille sekä valikoida kuusi oppilasta laadulliseen aineistonkeruuseen. 

Suunnitelman mukaan tavoitteena oli haastatella sekä kolmea positiivisemmin 

vastannutta, että kolmea negatiivisemmin vastannutta oppilasta. Oppilaiden yk-
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silöllisten vastausten arvot laskettiin yhteen, jonka perustella laskettiin kunkin yk-

sittäisen oppilaan kokonaiskeskiarvo simulaatiopelitunnin kokemuksesta. Nämä 

keskiarvot järjestettiin laskevaan järjestykseen, jotka paljastivat alustavat haas-

tateltavat oppilaat. Oppilaiden nimet anonymisoitiin koodeilla O1-O19 (Oppilas 

X). Oppilaiden yksilölliset keskiarvot näkyvät taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Yksilöidyt keskiarvot. * 

 Alkuperäisestä suunnitelmasta oli kuitenkin poi-

kettava, kuten taulukossa 10. voi havaita. Vihre-

ällä merkatut oppilaat olivat haastatteluun valitut 

oppilaat. Aikataulullisista syistä alustava oppilai-

den vastauksien analyysi toteutettiin nopealla ai-

kataululla, eikä tässä vaiheessa vielä huomioitu 

muutosta Likert -asteikon arvojen muuttujissa. Eli 

alustavat haastatteluun valitut oppilaat valittiin 1-

5 asteikollisen pisteytyksen mukaan, eivätkä uu-

den -2 – 2. asteikon mukaan. Vaikkakin valitetta-

vaa, tämän virheen pystyi kääntämään voitoksi, 

koska oppilaista kuitenkin valikoitui haastatte-

luun toiseksi eniten positiivisia vastauksia anta-

nut (O2), sekä myös eniten negatiivisia vastauk-

sia antanut oppilas (O19) sekö muut haastatelta-

vat sijoittuvat lähemmäksi luokan keskiarvoista tulosta, joka voi toisaalta paljas-

taa monipuolisemmin luokan kokonaiskokemuksen simulaatiopelitunnista.  

 

Haastateltavien valintaan liittyi myös käytännön kysymyksiä, jotka vaikuttivat op-

pilaiden valiokitumista haastatteluun. O1:n vanhemmat eivät antaneet suostu-

mustaan haastatteluun, jolloin oppilasta ei voitu haastatella. Näin oli muutettava 

sitä, ketkä valikoituivat haastatteluun. Myös COVID-19-pandemia vaikutti haas-

tattelujen toteuttamiseen, sillä kouluissa ei turvallisuuden takia saanut vapaasti 

olla. Mikäli siis oppilas ei ollut haastattelupäivänä koulussa, oli haastateltavaa 

vaihdettava. Näin lopulliseen haastatteluun valikoitui oppilaat O2, O5, O6, O11, 

O14 ja O19. 

 

2 O1 

1,92 O2 

1,83 O3 

1,78 O4 

1,75 O5 

1,72 O6 

1,69 O7 

1,64 O8 

1,53 O9 

1,47 O10 

1,35 O11 

1,33 O12 

1,25 O13 

1,14 O14 

1,14 O15 

1,14 O16 

1,14 O17 

1,03 O18 

0,44 O19 

*Vihreä = Haastateltu oppilas  
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Määrälliset tulokset aiemman tutkimuksen löydösten valossa 

Kuten voidaan todeta, oppilaat pääosin pitivät oppituntia sitouttavana, aktivoi-

vana sekä sosialisaatiota edistävänä. Nämä eivät ole yksiselitteisiä, toisiaan pois-

sulkevia käsitteitä, vaan hyvinkin paljon päällekkäisiä ja positiivisia tekijöitä simu-

laatiopelioppimisessa. On kuitenkin mielekästä tarkastella vielä näitä tuloksia 

vahvemmin tutkielman teoriapohjan valossa. Muuten on vaarana, että määrälliset 

tulokset jäävät irralliseksi kokonaisuudeksi muuhun tutkielmaan nähden. 

 

Kuten luvussa 3.1. käy ilmi, sitouttamiselle (englanniksi: engagement) ei ole yk-

siselitteistä määritelmää. Tässä tutkielmassa sitouttamista pitkälti määritellään 

opetusmuotona, joka saa oppilaat lisäämään, panostamaan ja syventämään 

osallistumistaan johonkin koulun toimintaan. (Alrashidi, Phan & Ngu, 2016, s. 41–

48.) Oppilaat siis toimivat aktiivisina toimijoina pitkin oppitunnin kulkua. Kuten 

Krokfors, Kangas, Vitikka ja Mylläri (2010) toteavatkin, monesti kouluopetus jää 

oppilaille irralliseksi kokemukseksi, jota ei voi soveltaa koulun ulkopuolelle. Kum-

pulainen ym. (2010) korostavat, että koulun tulisi mahdollistaa siltoja oppimisym-

päristön ja tiedon välillä. Tärkeintä olisi, että opettaja kehittää oppilaiden aloitteel-

lisuutta sekä toimijuutta, niin että he voivat itse olla mukana ratkaisemassa ope-

tussisällöstä nousevia ongelmia. (Kumpulainen ym., 2010, s. 50–53.) Oppilaiden 

vastauksien perusteella voidaan todeta, että oppilaiden mahdollisuutta aloitteel-

lisuuteen sekä toimijuuden ilmaisuun on voitu mahdollistaa simulaatiopelin 

kautta. Jossain määrin oppilaille on tehty heille niinkin etäinen asia kuin Suomen 

poliittisen päätöksenteon prosessi jollakin tavalla mielekkääksi ja heitä koske-

vaksi kokonaisuudeksi. Simulaatiopeli on siis ilmeisesti onnistunut rakentamaan 

siltoja oppimisympäristön ja oppisisällön välillä. Kuten Prensky (2001) toteaa, si-

mulaatiopeli itsestään on sitouttava kokemus, koska se tarjoaa mielekkään ja 

säännönmukaisen tavan tehdä jostain asiasta itselleen ymmärrettävää (Prensky, 

2001, s. 106). 

 

Luvussa 3.2 käsiteltiin oppilaan aktivointia (englanniksi: activation) käsitteenä. 

Sivuten sitouttamista, aktivointi myös vahvasti liittyy oppilaiden toimijuuteen 

(Krokfors ym., 2010, s. 53–55; Raunio, 2012, s. 15; Van Eck, 2006, s. 1–2; Kop-

pinen & Pollari, 1993, s. 12). Keskeisenä asiana aktivoinnissa on oppilaiden ko-

kemuksellisuus osana oppimisprosessia. Kuten Kolb (1984) toteaa, oppiminen 
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on jatkuva prosessi, jossa yksilön omat merkitykselliset kokemukset muodostavat 

oppimisen kivijalan. Tärkeintä ei ole opittu lopputulos, vaan se, mitä matkan ai-

kana opittiin. Uudet kokemukset haastavat oppilaiden aikaisemmat käsitykset to-

dellisuudesta. (Kolb, 1984, s. 3–30.) Eli keskeistä on tehdä simulaatiopelitunnista 

sellainen, joka herättää tunteen kokemuksellisuudesta oppilaille. Oppilaiden on 

koettava, että tällä opetussisällöllä on heille merkitystä. Määrällisten tulosten pe-

rusteella voidaan todeta, että oppilaat ovat kokeneet simulaatiopelin olleen mer-

kityksellinen kokemus, joka aktivoi heidät osallistumaan opetukseen. 

 

Sosialisaatiota käsittelevä luku 3.3 korosti oppimisen sosiaalisen luonteen mer-

kitystä, sillä oppiminen on luonteeltaan sosiaalinen prosessi (Krokfors ym., 2010, 

s. 55, 73). Merkittävä määrä oppimista tapahtuu jonkinlaisessa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kangas (2010) kirjoittaa, että yhteistyö mui-

den lasten kanssa edistää heidän yksilöllistä oppimistaan, varsinkin jos he pää-

sevät hyödyntämään tietoa luovasti yhdessä muiden kanssa (Kangas, 2010, 

s.76).  Koppinen ja Pollari (1993) tuo esille, että toiminnalliset menetelmät yhdis-

tettynä ryhmätöihin erityisesti edistävät oppimista. Ryhmätöissä kukin yksilö ryh-

mässä pääsee ilmaisemaan omaa toimijuuttaan koittaessaan edistää ryhmän ta-

voitteen saavuttamista, sillä heille annetaan aktiivinen rooli tavoitteen saavutta-

misen kannalta. (Koppinen & Pollari, 1993, s. 8–39.) Oppilaiden vastauksien pe-

rusteella he ovat saaneet mahdollisuuden ilmaista ja kehittää omaa toimijuutta 

toimiessaan toistensa kanssa yhteistyössä pelin poliittisten tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Peli on siis näiden vastausten valossa ollut sosialisaatiota edistävä 

kokemus. 

 

Alustavista positiivisista tuloksista huolimatta oli kuitenkin myös pohdittava, mikä 

muu voisi mahdollisesti olla vastauksien taustalla. Voi esimerkiksi kyseenalais-

taa, mittasivatko kysymykset juuri sitouttamista, aktivointia ja sosialisaatiota? 

Millä tavalla asian kiinnostavuus voidaan liittää nimenomaan sitouttamiseen? 

Voisiko termin ”kiinnostus” liittää pikemminkin aktivointiin ja motivaation vastaa-

vasti sitouttamiseen? Kysymys J ei myöskään jälkitarkastelun seurauksena oike-

astaan mitannut sitouttamista simulaatiopelitunnin aikana, vaan mittasi oppilaan 

sitouttamista koulun ulkopuolella. Kysymys oli laaja, eivätkä kaikki oppilaat sel-
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keästi osanneet vastata tähän kysymykseen. Oli myös huomioitava, kuten tule-

vassa laadullisen osion analyysissa korostuu, että opetusmenetelmä oli oppilaille 

täysin uusi. Menetelmässä on voinut paistaa uutuudenviehätys ja oppilaat ovat 

vastanneet positiivisesti, koska se poikkesi normaalista.  

 

7.2 Laadulliset tulokset 
 

Seuraavaksi on aineiston analyysin laadullisen osion vaihe, eli sisällönanalyysin 

tulokset. Oppilaiden haastatteluja oli yhteensä kuusi (N=6). Näiden haastattelui-

den litteroinnit toimivat laadullisen osion varsinaisena aineistona. Laadullinen ai-

neisto on avattu taulukossa 11. Haastattelukysymyksiä oli yhdeksän, mutta var-

sinaisessa analyysissa huomioitiin vain ensimmäiset kahdeksan kysymystä. Vii-

meisestä kysymyksestä (”Onko vielä jotain, mitä haluaisit kommentoida, sanoa 

tai lisätä simulaatiopelistä?”) ei noussut mitään tutkielman kannalta relevanttia 

tietoa.  

 

Taulukko 11. Laadullinen aineisto 

Haastateltu oppilas Kesto (min:sek) Litteroitu aineisto 

O2P* 05:36 5 sivua. 

O5P 07:21 6 sivua. 

O6P 07:56 6 sivua. 

O11N 05:22 5 sivua. 

O14N 07:04 7 sivua. 

O19N 05:55 6 sivua. 

Yhteensä: 39:14 min 35 sivua. 

*P= Positiivisemmin vastannut, N= Negatiivisemmin vastannut 

 

Analyysin alussa oppilaiden vastaukset pelkistettiin kysymyskohtaisesti niiden al-

kuperäisistä muodoista. Koska kyseessä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi, 

ensin oli karsittava turha tieto pois ilmaisuista (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.122). 

Kunkin kysymyksen kohdalla pelkistetyistä ilmauksista pyrittiin löytämään sa-

mankaltaisia vastauksia, jotka pyrittiin ryhmittelemään keskenään. Näistä muo-

dostui alakategoriat sisällönanalyysille. Alakategorioita yhdisteltiin yläkategori-

oiksi pitkin vastauksia, jonka perusteella sai nostettua tiettyjä teemoja aineistosta.  
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Taulukossa 12 on kuvattu esimerkki alakategorian sekä yläkategorian muodos-

tamisesta aineistosta. 

 

Taulukko 12. Esimerkki kategorian muodostamisesta. 

                                  Esimerkki kategorian muodostamisesta. 

Alkuperäinen  

ilmaisu 

(Kysymys 1) 

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

”No se peli semmonen, mä 

tykkäsin siitä…Kun siin oli 

kaikki ne tuota…se oli 

suunniteltu tosi hyvin” 

 

” se oli tuota toi peli oikeas-

taan…emmä oikeastaan 

muuten olis mitään…emmä 

tykännyt…[miettii]…oikein 

tykännyt yhteiskunta-

opista… Se on vähän sil-

lain tylsää kun siinä ei oi-

kein tehdä ikinä mitään. Sit 

meillä on vaan jotain kirja-

tehtäviä, mut tää oli kyllä 

tosi kivaa tää simulaatiopeli 

Tykkäsi pelistä, 

Hyvin suunniteltu 

 

 

Lisääntynyt kiinnostu-

minen aineesta. 

Hauskaa oppia 

 

 

 

Kiinnostuminen 

oppisisällöstä. 

 

Pelillisyys ja 

kilpailu 

 

Yläkategorioiden muodostamisen taustalla oli pyrkimys sitoa ne teemallisesti teo-

riasta nostettuihin simulaatiopelien mahdollisiin hyötyihin. Esimerkiksi yläkatego-

ria ”Pelillisyys ja kilpailu” tulkitaan liittyvän sitouttamiseen, koska pelit ja kilpailu 

ovat luonteeltaan sitouttavia (Prensky, 2001, s.106). Alakategoria, joka tukee si-

touttamista, esimerkiksi ”kiinnostuminen oppisisällöstä”, katsottiin kuuluvan tä-

hän yläkategoriaan, koska peleillä on parhaimmillaan kyky herättää kiinnostusta 

oppisisällöstä kuten luvussa 2.1. todetaan.  

 

 

Taulukosta 13. löytää aineistosta nostetut yläkategoriat ja niiden mainintojen 

määrät. Ne ovat merkitty harmaalla korostuksella. Kunkin yläkategorian alle on 

koottu kyseisten yläkategorioiden alakategoriat ja niiden mainintojen määrät. 
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Taulukon avulla voi hahmottaa kustakin haastattelusta nostetut teemat kokonai-

suuksina, joita voidaan verrata keskenään. Kategorioiden ei ole tarkoitus olla täy-

sin toisiaan poissulkevia, sillä niiden välillä on paljon päällekkäisyyksiä. Haastat-

teluaineistosta nousee kolme yläkategoriaa: Pelillisyys ja kilpailu, Kokemus toi-

mijuuden ilmaisusta ja Yhteistyö. Nämä voidaan sinällään miettiä myös suoraan 

sitouttamisena, aktivoinnilla ja sosialisaationa.  

 

Alakategoriat pelillisyys, hauskaa oppia, kiinnostuminen oppisisällöstä, kilpailulli-

suus, normaalista poikkeaminen ja onnistuminen jaoteltiin Pelillisyys ja kilpailu 

yläkategorian alle. Näillä alakategorioilla katsottiin olevan jonkinlainen yhteys si-

touttamisen teemaan, eli alakategorialla oppilaat ilmaisivat olevansa jollakin ta-

valla sitoutuneita opetuksen toteutumiseen. Kokemus toimijuuden ilmaisusta -

yläkategorian alle kerääntyi vapaus soveltaa itse, kokemus helpommasta oppi-

misesta, henkilökohtainen kiinnostus, eläytyminen, kokemus uuden oppimisesta 

ja asenne alakategorioina. Näillä alakategorioilla katsottiin olevan yhteys oppi-

laan toimijuuden kokemuksen ilmaisuun, joka on keskeinen osa aktivoinnin käsi-

tettä. Yhteistyön yläkategoriaan oli sinällään helpompi määritellä alakategorioita, 

sillä alakategoriat yhteistyö, toisilta oppiminen, yhteistyön kautta voittoon ja hyvä 

opettaja liittyvät jollakin tavalla sosialisaation käsitteeseen. 

 

Kuten taulukosta 13 voi havaita, kategorioiden ilmaantuvuus on myös ilmaistu. 

Tällä pyritään kvantifioimaan aineisto, eli tiettyjen kategorioiden ilmaantuvuus on 

raportoitu laadullisen analyysin tueksi. Tarkoituksena on frekvenssianalyysin 

omaisesti tarkastella, montako kertaa jokin asia ilmaantui oppilaiden vastauk-

sista. Näin voidaan kunkin kysymyksen kohdalla havaita, mitkä alakategoriat ja 

siten yläkategoriat ilmenevät voimakkaammin kuin toiset. Kvantifioinnilla voidaan 

kenties tuoda uusi näkökulma laadulliseen analyysin, jonka pohjalta voidaan pää-

tellä, oliko esimerkiksi tässä tutkielmassa jollakin alakategorialla korkeampi mer-

kitys oppilaiden kokemuksissa kuin toisella. Laadullisen aineiston kvantifiointi voi 

myös tukea monimenetelmällistä tutkimustapaa antamalla monipuolisen kat-

sauksen aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.137-138.) Kvantifiointi oli tehty 

kunkin kysymyssarjan kohdalla. 
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Taulukko 13. Laadullisen aineiston tulokset kategorioittain 

Laadullisen aineiston tulokset kategorioittain 

Ylä -ja alakategoriat Kategorian ilmaantuvuus 

Pelillisyys ja kilpailu = Sitouttaminen 34 

        Pelillisyys 11 

        Hauskaa oppia 8 

        Kiinnostuminen oppisisällöstä 8 

        Kilpailullisuus 3 

        Normaalista poikkeaminen 2 

        Onnistuminen 2 

Kokemus toimijuuden ilmaisusta 

=Aktivointi 

26 

        Vapaus soveltaa itse 9 

        Kokemus helpommasta oppimisesta 8 

        Henkilökohtainen kiinnostus 4 

        Eläytyminen 2 

        Kokemus uuden oppimisesta 2 

        Asenne 1 

Yhteistyö = Sosialisaatio 28 

        Yhteistyö 15 

        Toisilta oppiminen 6 

        Yhteistyön kautta voittoon 6 

        Hyvä opettaja 1 

 

Sitouttaminen oli vahvasti yhteydessä peleihin ja niiden kautta saavutettavaan 

ilon sekä kiinnostuksen kokemukseen. Pelit voivat siis poiketa normaalista kou-

luopetuksesta. Pelit ovat myös kilpailuja, joissa onnistuminen herättää positiivisia 

kokemuksia. (Prensky, 2001, s. 106.) Aktivoinnilla on merkittävästi yhteyttä oppi-

laiden oman toimijuuden kokemukseen. Oppiminen on prosessi, jossa ei ole vält-

tämättä selkeästi määriteltyä lopputulosta, vaan tärkeimmäksi muodostuu oppi-

laiden aikaisempien käsityksien yhteensovittaminen uuden oppisisällön kanssa 

heidän omista lähtökohdistaan (Kolb, 1984, s. 3–26). Kun annetaan oppilaille 
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mahdollisuus soveltaa itse oppimaansa oppisisällöstä voi tulla heidän todellisuu-

dellensa merkityksellisempää (Krokfors ym., 2015, s. 2–9). Oppilaista siis tulee 

aktiivisia toimijoita oppitunnin aikana. Oppimisen sosiaalisen luonteen takia on 

hedelmällistä yhdistää sosialisaatiota ja toiminnallisuutta integroivia opetusme-

netelmiä, kuten tässä tapauksessa on tehty (Koppinen & Pollari, 1993, s. 8). 

 

7.2.1 Herättelevä kysymys 
 

” No siinä sai niinku puhuu muitten kanssa ja olla kaikkien kanssa ja…oli 
se nyt kivempaa kuin lukea jotain kirjaa tossa.  
” …Ja siin oppi tavallaan paremmin koska se oli kiinnostavampaa.” (O19N) 

 

Kysymyksen tarkoitus oli herätellä oppilaita, jotta he pysähtyivät miettimään, mikä 

on heidän kokemansa ”normaali oppitunti” ja miten simulaatiopeli erosi tästä nor-

maalista. Tällä kysymyksellä aloitettiin jokainen haastattelu. Oppilaiden vastauk-

set ja niiden kategorisointi näkyy taulukossa 14. 

 

Taulukko 14. Kysymyksen 1 vastauksien tulokset. 

Herättelevä kysymys: ”Kerrotko lyhyesti, mitä eroa oli simulaatiopelin ja normaalin oppi-

tunnin välillä?” 

Ylä -ja alakategoriat Kategorian ilmaantu-

vuus 

Normaali = Kirjan tehtävien tekeminen * 5 

Pelillisyys ja kilpailu  6 

        Hauskaa oppia 3 

        Normaalista poikkeaminen 2 

        Pelit ja pelillisyys 1 

Kokemus toimijuuden ilmaisusta 2 

        Kokemus helpommasta oppimisesta 2 

Yhteistyö  1 

        Yhteistyö 1 

*Poikkeava yläkategoria. Kysymyksen luonteen takia oppilaat tässä kysymyksessä erityisesti ver-

tasivat simulaatiotuntia normaaliin kouluopetukseen. 

 

 

Lähes kaikilla oppilailla korostui vastakkainasettelu normaalin oppitunnin ja simu-
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laatiopelitunnin välillä, jossa simulaatiopeli koettiin positiivisena muutoksena nor-

maalista opetuksesta. Oppilaat kuvailevat tuntien eroa passiivisuuden ja aktiivi-

suuden vastakkainasettelun kautta, kuten alla olevassa esimerkissä näkyy.  

 
 
” “No tavallisesti me saadaan lukea joku kappale josta tehdään sitten tehtävät, 
niin tää oli niin kuin tota [miettii] paljon hauskempi ja musta tuntu et tästä oppi 
paremmin kun siitä et esim. lukisi jonkun kappaleen. Niin kuin kirjasta.” (O5P) 

 

Oppilaat nostivat oppitunnin hauskuuden ja miten se poikkeaa normaalista kes-

keisenä erona simulaatiopelitunnin ja normaalin tunnin välillä. Oppilaat myös mai-

nitsivat yhteistyön ja kokemuksen oppimisen helppoudesta toisina eroina nor-

maalin ja simulaatiopelitunnin välillä. On toki kuitenkin huomioitava, että mikä ta-

hansa oppilaille tuntematon uusi opetusmenetelmä voi aluksi olla uusi ja jännit-

tävä, mikä on voinut parantaa heidän käsityksiään pelistä.  

 
”No meillä ei oo kyl varmaa ikinä ollut tollasta, et siis…no ainakin tohon verrattuna 
niin se oli tosi kiva.” (O6P) 
 
” Emmä tiiä…se oli niin kuin…emmä osaa sanoa. Se oli vähän niin kuin …ihan 
sika paljon erilainen kun me opittiin eri tavalla ja silti pelattiin.” (O14N) 
 

 
Kuitenkin tämän kysymyksen perusteella oppilailla oli selkeä mielipide ns. nor-

maalin oppitunnin ja simulaatiopelitunnin välillä: Oppitunti oli erilainen, hauska ja 

oppimista edistävä heidän mielestänsä verrattuna normaaliin oppituntiin. Mielen-

kiintoista oli kuitenkin havaita, ettei positiivisten ja negatiivisten vastauksien pe-

rusteella tunnistettujen oppilaiden vastaukset juurikaan poikkea toisistaan. Tämä 

teemaa tulee toistumaan pitkin analyysiä. 

 
”Niin sit se oli vähän erilainen. Mut se oli sillein, et kulu oikeesti aika nopeesti. 
Kun se…sit, sit siin oli vissiin tuota…no meillä on normaalit tunnit sellaisia vaan, 
et me tehdään vaan jotain kirjan tehtäviä.” (O6P) 
 
 

Oppilaat siis painottivat herättelevässä kysymyksessä jo sitouttamisen teemoja 

keskeiseksi eroksi niin sanotun normaalin oppitunnin ja simulaatiopelin välillä, 

erityisesti kuvailemalla peliä hauskaksi. Prenskyn (2001) kuvaillessa pelien si-

touttavuutta hän ensimmäisenä kuvaa hauskuuta keskeisenä hyötynä, se kan-

nustaa intensiiviseen osallistumiseen (Prensky, 2001, s.106). Muutama oppilas 
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tuo esille myös aktivoinnin teemoja, kun he vertaavat kirjasta tekemistä passiivi-

suutta kuvaavien sanojen kautta. Kirjasta tekeminen on Kolbin (1984) kuvauksen 

mukaisesti vastakohta kokemukselliselle oppimiselle.  

 

7.2.2 Sitouttaminen 
 

”Mä ylipäätään kiinnostuin enemmän politiikasta… mä oon aina ollut kiinnostunut 
sillai eduskunnasta…mut niin kuin toi oli sillai vähän enemmän niin kuin [miettii] 
…tai et niin kuin se siis se koko aihe alkoi kiinnostamaan paljon enemmän tän 
kautta”” (O5P) 

 

Seuraavat kaksi kysymystä pyrkivät mittaamaan sitouttamista ensin ohjaamalla 

oppilaita pohtimaan, mikä saa heidät normaalisti kiinnostumaan kouluopetuk-

sessa, jonka jälkeen heidät ohjattiin pohtimaan tätä simulaatiopelitunnin näkökul-

masta. Oppilaiden vastaukset ja niiden kategorisointi näkyy taulukossa 15.  

 
” No se oli sillain et ennen mua ei kiinnostanut yhtään, mut sen pelin jälkeen mua 
kiinnosti vähän. Koska se oli sillain, suht kiva.” (O19N)  

 

Oppilaiden vastaukset korostavat selkeästi oman toimijuuden merkitystä normaa-

lissa kouluopetuksessa. Oppilaiden vastauksissa korostui tarve joko päästä itse 

tekemään ja soveltamaan oppimaansa tai syventää jo aikaisempia kiinnostuksen 

kohteita, eli toimia aktiivisena, kokevana toimijana (Kumpulainen, 2010, s.23-51; 

Kolb, 1984, s. 3-26). Esimerkiksi oppilaat mainitsivat, että mikäli joku oppiaine 

erityisesti kiinnosti, niin kyseiseen oppituntiin oli helpompaa sitoutua. Oppilaat 

myös kokivat pelit sitouttavana keinona herättää heidän kiinnostuksensa oppitun-

tien aiheisiin, koska niissä pääsi juuri soveltamaan yhdessä opittua. Eli oppilaiden 

kiinnostusta edesauttaa kokemus oman toimijuuden ilmaisusta sekä pelit, jossa 

koulussa opittua pääsee soveltamaan.  

 
” No yleensä jos on jotain hauskaa, niin kuin esim. pelejä tai tällaista…Tai 
jos se aihe on vaan kiinnostava… just esim. yhteiskuntaoppi niin mä tyk-
kään siitä aineena niin…kaikki pelit ja hauskat jutut, niin nää auttaa kiin-
nostumaan (O5P) 
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Taulukko 15. Kysymyksien 2 ja 3 vastauksien tulokset. 

Sitouttamisen kysymys 2: ”Mitkä asiat saavat sinut kiinnostumaan koulun opetuk-

sessa?” 

Ylä -ja alakategoriat Kategorian ilmaantuvuus 

Kokemus toimijuuden ilmaisusta 7 

       Henkilökohtainen kiinnostus 4 

        Vapaus soveltaa itse 3 

Pelillisyys ja kilpailu  4 

        Pelit ja pelillisyys 4 

Yhteistyö  1 

        Yhteistyö 1 

 

Sitouttamisen kysymys 3: ”Oliko jokin asia, joka sai sinut kiinnostumaan pelioppitun-

nin aiheesta?  

Miksi? / Miksi ei?” 

Pelillisyys ja kilpailu  7 

        Kiinnostuminen oppisisällöstä 5 

        Pelit ja pelillisyys 2 

Yhteistyö  3 

        Yhteistyö 3 

Kokemus toimijuuden ilmaisusta 2 

        Kokemus uuden oppimisesta 2 

 
 

”No mun mielestä se ne aiheet oli aika kiinnostavia esim. se ilmastonmuutos oli 
mun mielestä aika kiinnostava… koska siit puhutaan niin paljon ja se on sillain 
niin kuin kaikkialla aika tärkeä asia. Ja sitten tuota niin mä en oikein tiennyt siitä 
niin paljoa.” (O2P) 

 

Näiden pohdintojen kautta selvitettiin oppilaiden kiinnostuksen kokemus simulaa-

tiopelitunnista. Lähes kaikki oppilaat toivat tavalla tai toisella esille, että he kiin-

nostuivat simulaatiopelitunnin aiheesta (Suomen päätöksenteko ja demokratia). 

Osalle oppilaista pelillisyys oli merkittävä sitouttamisen kokemusta vahvistava te-

kijä. Muutama oppilas mainitsi myös pelin sosiaalisen elementin tai uuden oppi-

misen kokemuksen sitouttavana tekijänä oppitunnille.  

 
” ”No jos se juttu on niin kuin kiinnostava ja vaikka hyvin tehty. Esim toi peli, eikä 
se ole joku tyhmä kirja…jos saa vähän puhuu muitten kanssa niin se on kivaa 
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siinä tehtävässä jos ei tarvii tehdä yksin” (O19N) 
 
” Täähän…mua niin kuin vähän enemmän niin kuin kiinnosti niin kuin sillei niin 
kuin alkoi kiinnostaa vähän enemmän politiikka kun tehtiin tuota tuollain. [politii-
kasta] … se oli sen pelin ansiosta sillei niin kuin…mä tajusin et miten se toimii ja 
tällein näin. Et se voi olla ihan kivaakin keskustella asioista sillain.” (O14N) 

 
 

Eli kun tarkastelee oppilaiden kokemuksia sitouttamisesta suhteessa simulaa-

tiopeliin voi havaita, että yleisesti opetuksessa oppilaille on merkittävää päästä 

ilmaisemaan omaa toimijuuttaan ja soveltamaan oppimaansa, esimerkiksi jonkun 

pelin kautta. Simulaatiopelitunnin aikana lähes jokainen oppilas mainitsi kiinnos-

tuneensa oppitunnin aiheesta omista lähtökohdistaan, olkoon se sosiaalisen, pe-

lillisen tai ihan vain uuden oppimisen näkökulmasta. On mahdollista, että oppi-

tunti on onnistunut tekemään aiheesta merkityksellistä oppilaille, kuten Koppinen 

ja Pollari asian esittävät (Koppinen & Pollari, 1993, s.12). Yksi oppilas ei osoitta-

nut kiinnostusta oppitunnin sisältöön, mutta korosti yhteistyön muiden kanssa ja 

pelin hauskuuden positiiviseksi kokemukseksi. Voisi siis todeta, että simulaa-

tiopeli oli sitouttava näiden kuuden oppilaan mielestä ja, että sitouttaminen tapah-

tui oman toimijuuden vahvistamisen (aktivoinnin) kautta. 

 

7.2.3 Aktivointi 
 

” kun siinä ei ollut mitään tiettyy semmosta kohtaa mitä oli pakko tehdä vaan siinä 
voi vähän sillain vapaasti tehdä tai sillain, et ei pitänyt komentaa sillain, et teh-
dään tää, tää ja tää juttu vaan siin voi tehdä niin kuin vapaasti. Tai sillain. ” (O11N) 
 

Seuraavat kaksi kysymystä pyrkivät mittaamaan aktivointia ensin ohjaamalla op-

pilaita pohtimaan, mikä saa heidät normaalisti motivoitumaan kouluopetuksessa, 

minkä jälkeen heidät ohjattiin pohtimaan tätä simulaatiopelitunnin näkökulmasta. 

Oppilaiden vastaukset ja niiden kategorisointi näkyy taulukossa 16. 

 
“No matikka ei ole motivoivaa ainaskaan.” 
Matikka ei ole motivoivaa? 
”Niin koska siinä pitää laskee ja se on vaikeeta ja matikka on ainut hyvä vaihto-
ehto..niin kuin sitä helpompi selittää et se on huono. [naurahtaa]” 
Se on huono? Okei.  
”Paitsi jos siinä voi niin kuin niitten kun esim. [matikan kirjassa] on niitä pelejä 
niin niitä on hauska tehdä. ” 
Niitä pelejä on hauska tehdä? 
”[Nyökkää] Ne nyt on kivoja.” (O11N) 
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Neljännessä kysymyksessä oppilaita pyydettiin pohtimaan yleisellä tasolla, mitkä 

tekijät motivoivat heitä oppimaan uusia asioita. Vastauksissa korostuu erilaisten 

pelien olevan keskeisiä motivaatiolle. Tämän lisäksi mahdollisuus soveltaa ja 

päättää itse oppimisen tavoista oli keskeistä motivaatiolle. Yksi oppilas myös toi 

esille hyvän asenteen ja hyvän opettajan merkityksen motivoinnissa, toinen op-

pilas mainitsi erikseen onnistumisen oppimisen motivaattorina. Yhteistyö muiden 

oppilaiden kanssa tuli myös esille. Oppilaat siis kokevat yleisesti motivoituvansa 

kouluopetuksessa, jos saavat itse soveltaa oppimaansa, esimerkiksi jonkun pelin 

yhteydessä. 

 
”No just se et kiinnostaa tosi paljon tai jos on niin kuin hyvä asenne siihen oppi-
tuntiin, tai niin kuin siihen oppiaineeseen, niin sit se niin kuin motivoi…mut jos on 
hyvä opettaja ja hauska opettaja ja on paljon pelejä niin se niin kuin [miettii] 
…motivoi” (O5P) 
 
“No siis se, että se on joku ryhmätyö jossa saa niin kuin tehdä kavereiden kanssa 
niin se on tosi kivaa…esimerkiksi joku…tämmönen peli ja…pelit ja sitten 
joku…no siis joku et me mennää ulos tai jotain…Semmonen niin kuin erilainen 
niin kuin normi koulukäynti niin kuin ei tehtäis niin kuin kirjaan tehtäviä jotai…Niin 
sitten semmoset  on. [motivoivia]” (O6P) 

 
 

Näiden nostojen jälkeen oppilaita pyydettiin vastaamaan seuraavaan kysymyk-

seen, jossa heitä pyydettiin pohtimaan motivaation kokemuksia simulaatiopeli-

tunnin aikana. Oppilailla korostui vastauksissaan laajasti eri teemoja. Muutama 

oppilaista korosti kiinnostuneensa oppitunnin aiheesta oppitunnin kilpailuelemen-

tin takia. Jotta pystyi voittamaan, oli pakko perehtyä oppitunnin sisältöihin. Tällöin 

onnistuminen koettiin oppimiseen motivoivana kokemuksena. Muutama muu op-

pilas korosti oppitunnin sosiaalisen luonteen olevan keskeistä motivoinnissa. 

Muiden kanssa neuvottelu ja keskustelu koettiin mielekkääksi oppimisen kan-

nalta. Loput oppilaat nostivat soveltamisen vapauden ja eläytymisen keskeisenä 

kokemuksena motivaation kannalta. Mahdollisuus omaksua rooli ja soveltaa roo-

lin kautta koettiin mielekkääksi. 
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Taulukko 16. Kysymyksien 4 ja 5 vastauksien tulokset. 

Aktivoinnin kysymys 4: ”Mitkä asiat motivoivat sinua oppimaan uusia asioita?” 

Ylä -ja alakategoriat Kategorian ilmaantuvuus 

Pelillisyys ja kilpailu  5 

       Pelit ja pelillisyys 4 

        Onnistuminen  1 

Kokemus toimijuuden ilmaisusta 4 

        Vapaus soveltaa itse 3 

        Asenne 1 

Yhteistyö  2 

        Yhteistyö 1 

        Hyvä opettaja 1 

 

Aktivoinnin kysymys 5: ”Oliko jokin asia, joka sai sinut innostumaan ja motivoitu-

maan pelioppitunnin aiheesta? 

Miksi? / Miksi ei?” 

Pelillisyys ja kilpailu  5 

        Kiinnostuminen oppisisällöstä 2 

        Kilpailullisuus  2 

        Onnistuminen 1 

Kokemus toimijuuden ilmaisusta 3 

        Eläytyminen 2 

        Vapaus soveltaa itse 1 

Yhteistyö  2 

        Yhteistyö 2 

 
 
“No siis tuota se pelioppitunnin aihe, demokratia, niin no siis, se peli… Sitten siinä 
oli niit kaikkii vaiheita ja se oli kivaa kun siinä oli ne puolueet ja sitten siin kisattiin 
niin sanotusti luokan kanssa. Ja sitten kun puolueetkin kisas toisiaan vastaan. 
Miksi se kisaelementti kiinnostaa? 
…No siis tuota mä oon aika kilpailuhenkinen. Niin tuota sen takia se varmaa…” 
(O6P) 
 
 ” Se oli vaan sillain et mä olin sillain tai et mä halusin ehkä vähän kuullostaa 
isolta tai jotain tällaista mut niin kuin mä koitin selittää niin mä kuullostin viisaim-
malta kuin normaalisti. Tällein näin. ” (O14N) 



 72 

 

Oppilailla on siis normaalisti koulussa selkeä kokemus siitä, että heidän toimijuut-

tansa mahdollistavat opetusmenetelmät olisivat motivoivia, joko pelien tai yli-

päänsä soveltamisen mahdollisuuden kautta. Simulaatiopelitunnin jälkeen oppi-

lailla oli laajasti eri kokemuksia siitä, mikä oli ollut heidän mielestänsä motivoivaa 

tunnin aikana. Joillekin se on ollut kilpailuelementti, joillekin vain se, että pääsee 

keskustelemaan toisen kanssa. Kaikille yhteistä kuitenkin on, että kyseessä oli 

heille miellyttävä, kokemuksellisen oppimisen kokemus (Kolb, 1984, s. 3-26). 

 

7.2.4 Sosialisaatio 
 

“: No se auttaa mua kyllä koska mä en oo nyt mikään maailman paras koulussa, 
esimerkiksi on semmosia aineita missä en osaa mitään… Niin se on kivaa jos 
pääsee sit jonkun vähän paremman kaa niin kuin tekee yhteistyötä niin sit se 
auttaa sitten. Niin…” (O6P) 
 

Seuraavat kaksi kysymystä pyrkivät mittaamaan sosialisaatiota ensin ohjaamalla 

oppilaita pohtimaan, miten he kokevat yhteistyön muiden oppilaiden kanssa nor-

maalisti koulutöissä, minkä jälkeen heidät ohjattiin pohtimaan tätä simulaatiope-

litunnin näkökulmasta. Oppilaiden vastaukset ja niiden kategorisointi näkyy tau-

lukossa 17. 

 
“Mun mielestä se on kivaa. Mun mielestä kaikki on kivempaa tehdä jonkun 
kanssa kun yksin. ” (O2P) 
 

Taulukko 16. Kysymyksien 6 ja 7 vastauksien tulokset. 

Sosialisaation kysymys 6: ”Miten koet yhteistyön muiden oppilaiden kanssa? Aut-

taako se sinua oppimaan uusia asioita?” 

Ylä -ja alakategoriat Kategorian ilmaantuvuus 

Yhteistyö  12 

        Yhteistyö 6 

        Toisilta oppiminen 6 

 

Sosialisaation kysymys 7: ”Oliko jokin asia, joka sai sinut tekemään enemmän yh-

teistyötä luokkatoverien kanssa pelin aikana? 

Miksi? / Miksi ei?” 

Yhteistyö  6 

        Yhteistyöhön panostaminen 6 
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Kuudennen kysymyksen tarkoituksena oli jälleen saada oppilaat pohtimaan hei-

dän kokemuksiaan yhteistyöstä normaalisti koulun opetuksessa sekä sen vaiku-

tuksia heidän oppimiseensa. Sosialisaation teemassa oppilaat olivat täysin yksi-

mielisiä yhteistyön roolista heidän oppimisenkokemuksiinsa. Jokainen oppilas 

korosti yhteistyön muiden kanssa omalla tavallaan merkittäväksi osaksi heidän 

kokemaansa oppimistansa kouluopetuksessa. Yhteistyön kokemukset eivät ra-

joittuneet pelkästään vain yhteiseen ongelmanratkaisuun, vaan jokainen oppilas 

korosti oppivansa toisiltaan paremmin. Tosin yksi oppilas korosti, että jos saa va-

lita, niin hän tekisi yhteistyötä vaan omien ystävien kanssa. Tästä voitiin päätellä, 

että yhteistyö muiden oppilaiden kanssa oli keskeistä oppilaiden oppimisen pro-

sessissa yleisellä tasolla.  

 
“No riippuu tosi paljon ryhmästä. Mä ainakin itte tuun hyvin ihmisten kaa toimeen 
ainakin omasta mielestä…Mutta niin kuin kyl se on mun mielestä kivempi tehdä 
parin kaa tai ryhmässä kun yksin…Ja välillä on ihan hyvä tehdä yksin, et oppii 
myös itte tekee…Ja mut se on hyvä tehdä niin kuin erilaisten ihmisten kanssa, et 
oppii esim. [miettii] … niiltä uutta. Esim. sillai et ”joo mä lasken niin kuin matikassa 
et joo mä lasken tän tällain” niin sit oppii jonkun uuden laskutaktiikan. Ja tällai. ” 
(O5P) 
 
 
 “Jos sä pystyt tehdä yhteistyötä paljon niin silloin se on kivempaa et sä pystyt 
vaikka jutella koko ajan siitä aiheesta tällein näin. 
Auttaaks se oppii uusia asioita? 
H6: Joo siit pystyy niin kuin…siitä ei tuu tylsää sillain et jaksais tehdä jotain hir-
veästi.” (O14N) 

 

Oppilaat olivat kokeneet simulaatiopelitunnin yhteisöllisenä kokemuksena. Kysy-

myksessä seitsemän jokainen oppilas toi esille panostaneensa tavalla tai toisella 

yhteistyöhön toisten kanssa oppitunnin aikana, monilla keskeisenä motiivina oli 

kisaaminen toisten oppilaiden kanssa. Yksi oppilas nosti esille, että teki yhteis-

työtä sellaisten oppilaiden kanssa, kenen kanssa ei normaalisti edes tekisi yh-

teistyötä. Ryhmät olivat jaettu tutkijan toimesta etukäteen nimenomaan sillä aja-

tuksella, että luokan vakiintuneita ystäväporukoita pyrittäisiin jakamaan. Muut op-

pilaat korostivat tehneessä niin oman ryhmän kuin myös toisten ryhmien kanssa 

yhteistyötä voittaakseen. Eli simulaatiopeli oli onnistunut olemaan yhteistoimin-

nallisen oppimisen menetelmä, sillä siinä on yhdistynyt sosialisaation ja toimin-

nallisen oppimisen menetelmiä (Koppinen & Pollari, 1993, s.8-39). 
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“Nojoo tai sillain emmä hirveästi muiden kauheesti ihmisten kanssa tee yhteis-
työtä niin kuin meidän luokalta… Tai niin kuin, joidenkin kanssa mä en tee kos-
kaan mut sillain nyt toi…tai auttoi tekee paljon yhteistyötä esim. [oppilaan nimi] 
kanssa. Mikä…ketä mä en edes kauheasti tunne. Et mä en tee sen kaa paljon 
yhteistyötä.” (O14N) 
 
“: No siis se tuota se valiokunta homma niin siinähän me tehtiin yhteistyötä kun 
me valittiin sitä ja sit me oltiin sit sen pelin aikana tehty sellainen suunnitelma, 
että meillä on tuota sen toisen puolueen kanssa me vastataan samat…me tehtiin 
sillain yhteistyötä.” (O6P) 

 

 

Mielenkiintoisena huomiona oppilaiden vastauksista ei juurikaan huomaa eroa 

negatiivisten ja positiivisesti määrälliseen lomakkeeseen vastanneiden välillä. 

Kaikilla on selvästi ollut mielekäs oppimisen kokemus. Yhteistyö ja toisilta oppi-

minen on selkeästi tärkeä osa oppilaiden oppimisen kokemusta normaalissa kou-

luopetuksessa. Simulaatiopeli on selkeästi tarjonnut mielekkään harjoitteen, 

jossa kukin oppilas on voinut vapaasti toteuttaa yhteistyötä eri luokan oppilaiden 

kanssa ja päässyt harjoittelemaan tosielämänkin taitoja esimerkiksi kompromis-

sien ja neuvotteluiden kautta. 

 

7.2.5 Kokoava kysymys 
 

” Oppisitko sun mielestä enemmän?”  
”…Oppisin…: Emmä siis esimerkiksi…se että jos on just joku jotain tuollaisia kir-
jatehtäviä niin emmä muista ikinä siitä mitään. Ja sit just kun sä selitit aina siinä 
tuntien välissä niin se oli hyvä. Sit aina muisti, että miten se menee ja sit-
ten…niin.” (O6P) 
 

Toiseksi viimeinen kysymys (mutta viimeinen aineiston kannalta) pyrki ohjaa-

maan oppilaita pohtimaan simulaatiopelien opetusmenetelmiä heidän omista läh-

tökohdistaan. Nyt oli oppilaiden mahdollisuus antaa suoraan palautetta opetus-

menetelmästä. Oppilaiden vastaukset ja niiden kategorisointi näkyy taulukossa 

18. 

 
“No siis kyl mä ehkä enemmän. Tai siis se on hauskaa tai niin kuin kivaa tehdä. 
Ja siin ei niin kuin tajua et siin samalla oppii tai jotain vaan et siin niin kuin vaan 
pelataan ja sillain hauskaa. Et kyl se olis kivempaa ainakin ja vois oppia enem-
män tai sillain ei tajuu et oppii jotain... Sitä oikeasti oppii jotain” (O11N) 

 

Jokainen oppilas vastasi myöntävästi kysymykseen, eli he kokisivat oppivansa 
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enemmän, jos koulussa olisi lisää simulaatiopelin kaltaisia tunteja. Oppilaiden 

vastaukset painottuvat selkeästi oman toimijuuden kokemuksiin ja pelien haus-

kuuteen keskeisinä tekijöinä pelikokemuksesta.  Jokainen oppilas korosti oppi-

vansa paremmin, sillä kyseinen opetusmenetelmä jää heille mieleen merkityksel-

lisenä oppimiskokemuksena. Parille oppilaalle soveltamisen vapaus olisi keskei-

nen tekijä oman koulumotivaation kannalta. Pelien tuoma kilpailullisuus haastaisi 

oppilaita soveltamaan oppimaansa hauskalla tavalla, mikä tapa ilmeni lähes jo-

kaisella oppilaalla. Yhteistyö myös mainittiin sivumennen, eli vaikka se koettiin 

tosi tärkeäksi, se ei kuitenkaan olisi välttämättä keskeinen elementti simulaa-

tiopelioppimisessa oppilaiden omien kokemuksien perusteella. 

“Joo varmaa oppisin, koska se olis musta kivempaa ja sit mä kiinnostuisin varmaa 
enemmän ja sitten niin kuin oppisinkin paremmin… 
koska mä olisin kiinnostuneempi ja kuuntelisin enemmän ja sitten… 
No se ei oo niin kuin normaali oppitunti vaan se on sit sellainen peli, missä pystyy 
voittaa tai sillain niin kuin.” (O2P) 

 

 

Taulukko 17. Kysymyksen 8 vastauksen tulokset. 

Kokoava kysymys 8: ”Oppisitko enemmän, jos koulussa olisi enemmän simulaa-

tiopelin kaltaisia oppitunteja? 

Miksi? / Miksi ei?” 

Ylä -ja alakategoriat Kategorian ilmaantuvuus 

Kokemus toimijuuden ilmaisusta 8 

        Kokemus helpommasta oppimisesta 6 

        Vapaus soveltaa itse 2 

Pelillisyys ja kilpailu  7 

        Hauskaa oppia 5 

        Kilpailullisuus 1 

        Kiinnostuminen oppisisällöstä 1 

Yhteistyö  1 

        Yhteistyö 1 

 

 ”Joo koska se kiinnostaa enemmän ja haluu ettii sillain, vähän tietoa kotonakin… 
No kun se on kivempi tehdä. Jos se asia on selitetty ja tehty sillain kivasti niin 
siihen haluu tutustuu mut jos se on tylsää sillain ihan sama. ” (O19N) 
 
 
“sillai kyl mä oppisin todennäköisesti enemmän kun sit siitä jää mieleen sillai ”ai 
niin mä muistan tän siitä pelistä” ja se auttaa ainakin mua muistaa. Ei välttämättä 
kaikkii, mut kyl mä oppisin paljon enemmän jos olis enemmän tällaisia.” (O5P) 
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Näiden vastauksien perusteella voi olla varovaisen optimistinen, että simulaa-

tiopelejä opetusmenetelmänä voisi hyödyntää enemmän osana opetusta. Kaikki 

teemat ovat toisiaan läpileikkaavia eivätkä mitenkään poissulkevia, eli jos oppi-

tunti hyödyntää pelillisyyttä sitouttaakseen oppilaita se on varmasti myös sosiali-

soivaa sekä aktivoivaa. Oppilaat kuitenkin selkeästi pitivät simulaatiopelioppitun-

nista, koska se tarjosi mielekkään oppimisen kokemuksen, kilpailuelementin, 

jonka sisällä pystyi oppisisältöä käsittelemään sekä edistämään yhteistyötä luo-

kan sisällä. Jos oppilaat kokivat oppivansa paremmin näillä tekijöillä, kenties 

näitä tekijöitä voisi hyödyntää yleisesti opetuksessa, kun se on mahdollista to-

teuttaa. 

 
”Koska toi on paljon kiinnostavampi tehdä tollain hauskalla tavalla.,,,koska se on 
niin kuin erilainen tapa kuin normaalisti. Kun normaalisti vaan luetaan joku kap-
pale. Tällein näin.” (O14N) 

 

7.3 Yhteenveto ja tulkinta 
 

Yhteenveto 

Niin määrällisen kuin laadullisen osion analyysin lopputuloksena on, että simu-

laatiopelioppitunti oli oppilaiden mielestä sitouttava, aktivoiva sekä sosialisaatiota 

edistävä. Eli tutkimuskysymykseen nähden voi todeta, että simulaatiopelien mah-

dolliset hyödyt toteutuvat myös suomalaisessa peruskoulun kontekstissa. Tutkiel-

man kannalta on kuitenkin keskeistä katsoa, millä tavoin nämä hyödyt toteutuivat 

kyseisessä tapaustutkimuksessa.  

 

Määrällisen osion analyysin tuloksissa ei mikään kolmesta mitattavasta tekijästä 

noussut selkeästi ylitse muiden merkittäväksi tekijäksi. Pisteytyksissä kolmen mi-

tattavien tekijöiden välinen suurin pisteytysero oli vain 0.11 sitouttamisen ja akti-

voinnin välillä, sosialisaatio oli niiden välissä. Frekvenssianalyysi vahvistaa sa-

man ilmiön, ainoastaan aktivoinnin mittarissa oli havaittavissa pientä eroa oppi-

laiden positiivisten vastauksien määrässä. Määrällisen analyysin perusteella voi-

daan vain todeta, että oppilaat pitivät tuntia sitouttavana, aktivoivana sekä sosia-

lisaationa edistävänä, mutta analyysi ei kerro, millä tavoin nämä mahdolliset hyö-

dyt ilmenivät.  



 77 

 

Laadullisen analyysin osio pyrki avaamaan mahdollisia eroja siinä, miten simu-

laatiopelien mahdolliset hyödyt ilmenevät opetuksessa. Sisällönanalyysin aluksi 

oppilaiden vastauksissa korostui selkeä erottelu simulaatiotunnin ja niin sanotun 

normaalin opetuksen välillä. Simulaatiopelioppitunti koettiin positiivisesti poik-

keavana tapahtumana verrattuna normaaliin koulunopetukseen. Oppilaiden mu-

kaan yleisesti kouluopetuksessa he kokevat sitoutuvansa sekä aktivoituvansa 

kouluopetukseen, kun he saavat mahdollisuuden soveltaa vapaasti itse. Tästä 

esimerkkinä oppilaat mainitsevat pelit tai muut sovellukset, jossa he saavat itse 

toteuttaa omaa toimijuuttaan. Erityisesti, jos he voivat tehdä sen sosialisaation 

yhteydessä yhteistyössä toisten oppilaiden kanssa. Mielenkiintoisena huomiona 

oppilaiden kokemus aktivoinnista kouluopetuksessa ilmeni, kun kysymyksen tee-

mana oli sitouttaminen ja vastaavasti oppilaiden kokemus sitoutumisesta nousi 

esille, kun kysymyksen teemana oli aktivointi. Mielenkiintoisena huomiona on hy-

vin vähän eroja havaittavissa positiivisesti pelin kokeneiden ja negatiivisemmin 

pelin kokeneiden välillä juuri missään vaiheessa aineistoa.  

 

Oppilaiden vastauksissa korostuu sitouttamisen teema hieman ylitse muiden tee-

mojen, kun tarkastellaan simulaatiopelitunnin kokemuksia. Pelillisyys, kilpailu ja 

hauskuus koettiin tärkeäksi osaksi pelin kokemusta, oppilaiden mukaan oli haus-

kaa oppia ja oppitunnin toteutusmuoto herätti heissä kiinnostusta aiheeseen. Ak-

tivoinnin teema nousee myös merkittävästi esille, muttei ihan yhtä vahvasti kuin 

sitouttaminen. Kokemus oman toimijuuden ilmaisusta koettiin tärkeäksi, erityi-

sesti vapaus soveltaa itse nähtiin hyvin positiivisena asiana simulaatiopelitunnin 

aikana. Sosialisaation teemasta tuli läpileikkaava teema kaikissa oppilaan vas-

tauksissa. Yhteistyön merkittävyyttä korostettiin varsinkin, kun siitä erikseen ky-

syttiin, muuten aineistossa ilmenee säännöllisesti viittauksia sosialisaation tee-

maan huolimatta kysymyksestä. Sisällönanalyysin lopuksi oppilaat yksimielisesti 

kokevat simulaatiopelien olevan positiivinen kokemus heidän oman oppimisensa 

kannalta juuri sen aktivoivan ja sitouttamista edistävän luonteen takia.  

 

Eli laadullisen analyysin perusteella voi todeta, että oppilaat pitivät simulaatiope-

liä varsin sitouttavana pelillisen elementin takia. Aktiivisen toimijuuden kokemuk-



 78 

set olivat myös keskeisiä, mutteivat aivan yhtä suuresti kuin sitouttaminen. So-

sialisaatio oli pikemminkin läpileikkaava positiivinen teema koko aineistossa. Ei 

keskiössä, mutta jatkuvasti läsnä olevana teemana. 

 

Tulkintaa 

Voisi ainakin todeta, että simulaatiopeli oli sinällään menestys näiden tulosten 

valossa. Ainakin oppilaille kyseessä on voinut olla positiivisella tavalla hieman 

erilainen yhteiskuntaopin tunti. Oppilaat voittivat pelin 11 pisteellä 16:sta. Oppi-

laat ainakin aineiston perusteella ilmoittivat oppineensa simulaatiotunnista, mutta 

heidän varsinaista oppimistansa ei mitattu simulaatiopelitunnin jälkeen. Ei voi siis 

sanoa, että simulaatiotunti olisi ollut täysi menestys, kun oppitunnin aiheen oppi-

mista ei valitettavasti päästy mittaamaan. Simulaatiopelitunnin jälkeinen purku-

tuokio oli varsinaisesti se hetki, jolloin eniten oppimista todennäköisesti tapahtui.  

 

Aikaisemman teoreettisen katsauksen perusteella voi kuitenkin todeta, että ky-

seinen simulaatiopelioppitunti toteutti niitä mahdollisia positiivisia tekijöitä, joita 

teoreettisen katsauksen mukaan sen pitäisi toteuttaa. Oppitunnilla käytetty simu-

laatiopeli oli sitouttava, sillä oppilaiden mukaan siinä ilmeni kilpailua ja pelilli-

syyttä, joka teki pelistä hauskan (Prensky, 2001, s.106). Simulaatiopelin aikana 

oppilailla oli mahdollisuus ilmaista omaa toimijuuttaan heille merkityksellisellä ta-

valla (Kumpulainen ym., 2010, s.23-51; Kolb, 1984, s.26-30). Simulaatiopeli muo-

dosti myös oman semioottisen sosiaalisen avaruuden, jonne oppilaat astuivat 

omilla kanssakäymisillään, verkostoillaan ja asenteillaan. Opettajan tehtävänä oli 

vain rakentaa tämä sosiaalinen avaruus kyseisellä simulaatiopelillä. (Wright-Ma-

ley, 2015, s.69-70.) 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

8 Luotettavuus 

 

Tutkielman lopuksi on tärkeää arvioida sen luotettavuutta. Tässä tutkielmassa 

sovelletaan Tracyn (2010) esittelemää mallia laadullisen tutkimuksen arvioi-

miseksi. Vaikka Tracyn (2010) malli on alun perin luotu arvioimaan laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta, Chon ja Trentin (2014) mukaan samaa mallia voidaan 

soveltaa myös monimenetelmällisiin tutkimuksiin (Tracy, 2010, s.838; Cho & 

Trent, 2014, s.682-683). Tracyn (2010) mukaan onnistuneella tutkielmalla on 

hyvä olla jollain tapaa merkityksellinen aihe. Tämän lisäksi hyvä tutkielma on to-

teutettu täsmällisesti, johdonmukaisesti ja uskottavasti hyviä eettisiä periaatteita 

noudattaen. Tärkeää on myös se, että tutkielma on avoin ja puhuttelee lukijaansa. 

Mallin tarkoitus on toimia joustavana pohjana tutkimuksen luotettavuuden poh-

dinnan tueksi. (Tracy, 2010, s.839.) 

 

Simulaatiopelit opetusmenetelmänä suomalaisessa kontekstissa on tutkielman 

aiheena ajankohtainen, varsinkin suhteutettuna siihen, miten paljon tämänhetki-

nen perusopetuksen opetussuunnitelma (POPS, 2014) painottaa pelejä oppimis-

menetelmänä. Koulutuksessa ollaan siis tietyllä tapaa siirtymässä kohti opetus-

menetelmiä, joissa oppiminen on mahdollisimman laaja-alaista ja oppilaista itses-

tään lähtevää. Tämänhetkinen perusopetussuunnitelma perustuu oppimiskäsi-

tykselle, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija (POPS, 2014, s.17). Aiheen 

ajankohtaisuus lukeutuu edellä esiteltyihin Tracyn (2010, s. 840-841) mallin mu-

kaisiin hyvän tutkielman piirteisiin. Aiheen merkityksellisyyden puolesta taas pu-

huu se, ettei siitä ole toistaiseksi tehty kovin paljon suomalaista tutkimusta. Ym-

märryksen kartuttaminen tällä saralla on siis hyvinkin perusteltua. (Tracy, 2010, 

s.840-841.) 

 

Tutkielman täsmällisyydessä on jonkin verran parannettavaa. Varsinkin aineis-

tonkeruuvaiheessa tapahtui joitakin virheitä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa 

tutkielman luotettavuuteen. Maailmaa koetteleva COVID-19-pandemian rajasi ai-

neiston keruun aikaikkunan hyvinkin lyhyeksi, mikä näkyy virheinä aineistonke-

ruussa. Aineistonkeruun ensimmäinen ja kriittisin virhe oli Likert -asteikon huoli-
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maton käyttö. Asettamalla asteikon keskimmäinen arvo 3 tarkoittamaan vastaus-

vaihtoehtoa "en tiedä" (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) jouduttiin 

tilanteeseen, jossa alkuperäinen viisiportainen Likert-asteikko ei kuvannut par-

haalla tavalla oppilaiden kokemuksia, sillä vastausvaihtoehdot eivät ole keske-

nään vertailukelpoisia. Näin ollen asteikkoa piti muuttaa jälkeenpäin -2 – 2 -as-

teikoksi. Haastatteluun valitut oppilaat kuitenkin ehdittiin valita perustuen alkupe-

räisen asteikon pisteytykseen. Vasta kun määrällistä aineistoa pisteytettiin uudel-

leen ja sen jälkeen analysoitiin tuli selväksi, että toimimattoman pisteytyksen ta-

kia mukaisesti vääriä oppilaita oli valittu haastateltaviksi laadulliseen osioon. 

Määrällisen lomakkeen kysymyksiä ei myöskään etukäteen testattu, mikä asettaa 

niiden validiteetin jossain määrin kyseenalaiseksi. Kysymysten melko matala re-

liabiliteettiarvo viittaisi siihen, että kysymyksien muotoilua olisi pitänyt tarkistaa, 

jotta ne olisivat vastaajille riittävän yksiselitteisiä (Metsämuuronen, 2011, s.134-

135). Hyvä esimerkki tästä on kysymys J, joka varsinkin analyysivaiheessa pal-

jastui oppilaita hämmentäneeksi kysymykseksi.  

 

Laadullisen osion haastattelukysymyksiä olisi voinut myös etukäteen testata en-

nen varsinaisia haastatteluja. Etenkin kysymyksissä käytetyt käsitteet olisi voinut 

tarkistaa. Haastatteluissa päädyttiin käyttämään käsitettä "kiinnostus" kuvaa-

maan sitoutumista ja käsitettä "motivointi" kuvaamaan aktivointia. Nämä käsitteet 

olisi kuitenkin mahdollisesti voinut kääntää toisin päin.  On myös hyvä tiedostaa, 

että lapsilla toteutetussa haastattelussa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota 

selkeään kielenkäyttöön. Ei ole varmuutta siitä, ovatko oppilaat ymmärtäneet ky-

symykset oikein. Kaikkiaan aineistonkeruun yhteydessä ei siis ollut riittävästi ai-

kaa toteuttaa laadunvalvontaa ja testata käytettyjä mittareita. 

 

Aineiston laajuus voidaan katsoa riittäväksi, kun kyseessä oli monimenetelmälli-

nen tapaustutkimus yhdestä simulaatiopelioppitunnista yhdessä koululuokassa 

Helsingin alueella. Vaikka aineiston perusteella ei voida tehdä laajoja yleistyksiä 

simulaatiopelien käytöstä, se tarjoaa suuntaa antavan havainnon simulaatiope-

lien mahdollisista hyödyistä.  Tutkielman alussa oli jo tiedossa, että aineisto tulee 

jäämään pieneksi, sillä puhtaasti määrälliseen tutkimukseen yksi luokka ei olisi 

riittänyt, eikä puhtaasti laadullisella tutkimuksella olisi välttämättä saatu mitattua 
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koko luokan kokemuksia riittävällä tarkkuudella. Aineiston analyysi toteutettiin pe-

rustuen useisiin menetelmäkirjallisuuden lähteisiin ja viittaamalla aikaisempaan 

teoriakirjallisuuteen. Kirjallisuuslähteisiin on sisällytetty joitakin hieman vanhem-

pia suomalaisia lähteitä, sillä aihetta ei ole tutkittu Suomessa kovin laajasti ja tuo-

retta tutkimusta on näin ollen melko vaikea löytää. 

 

Tutkielman kaikissa vaiheissa on pyritty avoimuuteen. Tarkoituksena on ollut 

avata niitä perusteita, joilla tutkimusprosessissa tehtiin päätöksiä ja valintoja 

(Tracy, 2010, s.842). Tutkielmassa nousseita haasteita on myös raportoitu niiden 

tullessa esille. Tutkielman kannalta ehkä keskeisin haaste avoimuuden kannalta 

on johtunut omasta kaksoisroolistani paitsi tutkimuksen tekijänä, myös tutkitun 

kuudennen luokan opetusharjoittelijana. Jo oppilaantuntemuksen lähtökohdasta 

tiedän huomattavasti enemmän oppilaista kuin ulkopuolisena tutkijana olisin tien-

nyt. Opettajana minulla on myös ollut paljon valtaa oppilaiden suostuttelussa 

haastatteluun, sillä olinhan heille jo tuttu. Tästä syystä kaikki oppilaisiin viittaavat 

tiedot on pyritty minimoimaan ja raportointi toteutettu mahdollisimman objektiivi-

sesti, jottei oma subjektiivinen näkemykseni tai opettajan ja oppilaiden välinen 

valta-asetelma vaikuta liikaa raportointiin. Toki voisi myös huomioida sen, että 

täysin vieraan aikuisen kanssa oppilaat eivät välttämättä olisi suostuneet haas-

tatteluun, tai ainakin olisivat olleet varautuneempia. Simulaatiopeleillä ja peleillä 

yleensäkin on minulle harrastusteni kautta henkilökohtaista merkitystä, mikä on 

voinut myös näkyä tulosten raportoinnissa jonkinlaisena positiivisena ennakko-

asenteena.  

 

Tutkielman avoimuudesta on myös lisättävä, että tutkielmaa varten kehitetty si-

mulaatiopeli aiheeltaan voi olla poliittisesti hyvinkin kuuma peruna. Tutkijana 

sekä opettajana oli kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei mitään kytköksiä 

oikean maailman poliitikkoon tai puolueeseen esimerkiksi synny. Koska pelin tar-

koituksena oli simuloida Suomen eduskunnan toimintaa, jonkinlainen löyhä yh-

teys oli muodostettava mielikuvituspuolueiden kautta, mutta niiden luomisessa 

pyrittiin mahdollisimman objektiiviseen ja neutraaliin ilmaisuasuun. Niin opetta-

jana kuin tutkijana en halunnut subjektiivisten ja poliittisten mielipiteiden valuvan 

pelin rakenteisiin, vaikka sitä on voinut väistämättä tapahtua. Tässä jos jossain 
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oli tiedostettava oma valta-asema vaikuttaa nuorten poliittisten mielipiteiden muo-

dostumiseen. Eri lakialoitteiden tietopaketeissa ja ratkaisuvaihtoehdoissa pyrin 

ilmaisemaan jokaisen mahdollisen vaihtoehdon hyvässä valossa sekä pohtimaan 

kunkin vaihtoehdon vahvuuksia. Käytännössä tavoitteena oli kuvailla oppilaille 

lakialoitteita monesta eri näkökulmasta ja oli heistä itsestä kiinni, mihin päätök-

seen he päätyvät.  

 

Tutkielman uskottavuuden suhteen suurin ongelma voi olla sen toistettavuus. 

Toistettavuus on eräs tieteellisen tutkimuksen keskeisistä kulmakivistä (Tracy, 

2010, s.843; Gagnon, 2010, s.3; Simon, 2014, s.458). Tämä tapaustutkimus on 

toteutettu tietyssä oppituntitilanteessa tietyn oppilasryhmän ja tietyn opettajan 

kanssa, ja siksi täysin samanlaista tilannetta on mahdoton toistaa. Yhden onnis-

tuneen simulaatiopelitunnin perusteella ei voi markkinoida simulaatiopelejä jon-

kinlaisena uutena mullistavana pedagogisena menetelmänä, vaan menetelmää 

pitäisi testata laajasti eri kouluissa, eri opettajilla ja eri luokissa mahdollisimman 

samanlaisilla mittareilla tulosten luotettavuuden lisäämiseksi. Tällaiseen ei kui-

tenkaan riitä resursseja tämän tutkielman osalta. Toisaalta monimenetelmäinen 

tutkimusasetelma on mahdollistanut tulosten lähestymisen useasta näkökul-

masta käsin, jolloin ilmiöstä on saatu tuotua esille erilaisia piirteitä laajemmin kuin 

vain yhtä tutkimusmenetelmää käyttämällä (Tracy, 2010, s.843; Johnson & On-

wuegbuzie, 2004, s.22; Pernaa, 2013, s.21). Koska kyseessä on ollut tapaustut-

kimus, on voitu syventyä monipuolisesti yhteen tiettyyn tapahtumaan, jonka pe-

rusteella on voitu hahmotella johtopäätöksiä menetelmän toimivuudesta yleisellä 

tasolla.  

 

Vaikka oppilaiden antamat arviot olivat pääasiassa positiivisia, se ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita, että oppitunti olisi ollut pedagoginen menestys. On kiinnos-

tavaa miettiä, miksi oppilaat antoivat näin myönteisiä arvioita. Eräs mahdollinen 

selitys voi olla se, että oppilaat ovat yksinkertaisesti olleet innoissaan uudesta 

opetustavasta. Tämä on hyvä ottaa huomioon tulosten tulkinnassa. Olisi mielen-

kiintoista toteuttaa vastaavanlainen tutkimus luokalle, joka on tottunut kyseisen 

menetelmän käyttöön ja katsoa, poikkeavatko oppilaiden reaktiot tässä tutkimuk-

sessa havaituista reaktioista. 
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Tutkielman resonanssilla Tracy (2010) tarkoittaa sitä, millä määrin tutkielmalla on 

vaikutusta lukijaansa. Esimerkiksi tässä tutkielmassa kirjoitusasu on pääosin 

passiivista, neutraalia ja havainnoivaa. Tämä on tutkielmille tyypillistä mutta voi 

tehdä lukukokemuksesta raskaan lukijalle, joka ei ole perehtynyt aiheeseen. Lu-

kemista voi myös vaikeuttaa se, että tekstiini eksyy välillä vaikutteita englannin 

kielestä. On perusteltua pohtia, olisiko kirjoitustyyliä voinut muuttaa subjektiivi-

semmaksi. Tämä olisi voinut olla paremmin linjassa sen kanssa, että tutkielmani 

pohjautuu haluun tehdä koulusta ja oppimisesta oppilaiden näkökulmasta haus-

kempaa ja lähestyttävämpää. Lisäksi tutkielman tarkoitus on tietysti olla helposti 

hyödynnettävissä opetustyön tukena. 

 

Jos ei muuta, niin tutkielmani tarjoaa eräänlaisen käytännön tapausesimerkin 

siitä, miten simulaatiopelejä voisi hyödyntää osana suomalaista perusopetusta. 

Varsinaisen simulaatiopelin vaiheita ja suunnitteluprosessia on pyritty avaamaan, 

jotta joku muu voisi halutessaan soveltaa ideaa. Tutkielma toimii myös johdan-

tona simulaatiopelien opetuskäyttöön niille, joille aihe on tuntematon. 

 

Tutkielmassa olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota tutkimuseettisiin seikkoi-

hin. Tutkimusetiikka jakaantuu Tracyn (2010) mukaan proseduraalisiin, tilanteen-

mukaisiin, suhdepohjaisiin ja jatkoa koskeviin eettisiin kysymyksiin. Tässä tutkiel-

massa proseduraaliseen tutkimusetiikkaan olisi pitänyt kiinnittää enemmän huo-

miota, sillä nopean aikataulun johdosta tutkimuslupien hakeminen Helsingin kau-

pungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta jäi aivan viime tinkaan, kuten 

myös luvan pyytäminen koulun rehtorilta. Luokan oppilaita, oppilaiden vanhempia 

ja sekä luokanopettajaa tiedotettiin kuitenkin hyvissä ajoin ennen tutkimusta. Jo-

kaisen oppilaan huoltajalta pyydettiin kirjallinen tutkimuslupa, ja samassa yhtey-

dessä huoltajille selvitettiin, millaisesta tutkimuksesta on kyse ja miten se tullaan 

toteuttamaan. Opetusharjoittelijaroolini takia korostin oppilaille, että heillä on oi-

keus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja pyrin avaamaan tutkimuksen 

luonnetta myös heille. Pedagogisen suhteen takia haluan myös suojella oppilai-

den yksityisyyttä. Aineistonkeruutilanteissa korostin oppilaille sitä, että he ovat 

tilanteessa vapaaehtoisesti ja että heillä on missä tahansa vaiheessa oikeus kiel-

täytyä jatkamasta haastattelua. Oppilaiden anonyymiudesta pidettiin huolta tutki-

muksen eri vaiheissa ja oppilaiden vastaukset hävitetään tutkimuksen päätyttyä. 
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Tutkielman johdonmukaisuus tai sisäinen koherenssi on vielä eräs keskeinen te-

kijä, kun arvioidaan tutkielman luotettavuutta. Tutkielman alussa on esitelty tutki-

musongelma, minkä jälkeen on avattu aiheen teoreettista taustaa ja keskeisiä 

käsitteitä mahdollisimman kattavasti. Tutkielmaa varten kehitelty simulaatiopeli 

on avattu lukijalle, jotta lukija ymmärtää minkälaisesta pelistä on ollut kyse. Tut-

kielma seurailee klassista tutkimuksen kaavaa, jossa tutkimuskysymystä ja teo-

riaosuutta seuraa menetelmien ja tulosten esittely sekä lopuksi luotettavuus ja 

pohdintaosuus. Tärkeintä on kuitenkin pohtia, toteuttiko tutkielma tehtävänsä 

merkityksellisellä tavalla (Tracy, 2010, s.848). Aineistonkeruun virheistä huoli-

matta tutkielma vastaa esitettyyn tutkimusongelmaan tutkielman kontekstiin so-

pivilla menetelmillä sekä valottaa simulaatiopelien käytön suomalaisessa perus-

koulun kontekstissa. Virheistä huolimatta, tutkielma siis saavuttaa sille annetun 

tehtävän.  
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9 Pohdintaa 

 

Johdantoluvussa esittelin havainnon, että pelien käyttö on lisääntynyt peruskou-

lun opetuksessa merkittävästi 2010-luvulla. Pelillisyys ja pelipedagogiikka näky-

vät niin vuoden 2014 opetussuunnitelmassa kuin myös kasvatustieteellisessä 

alan diskurssissa. Erilaisten pelien kirjo on laaja, eikä jokainen opettaja välttä-

mättä pysähdy miettimään eri pelien välisiä eroavaisuuksia tai sitä, miten pelejä 

voitaisiin soveltaa opetuksessa. Digitalisaation myötä opettajan ei välttämättä tar-

vitse kuin vain ohjeistaa oppilaita avaamaan tietokoneensa ja jatkamaan digitaa-

lisia opetuspelejä siitä, mihin viimeksi jäivät. Vaikka tämän esimerkin mukaisessa 

tilanteessa oppilaat pelaavat itsenäisesti ja toimijuus on heillä, ei voida suoraan 

sanoa, että he olisivat aktivoituneita tai sitoutuneita opetukseen. 

 

Tutkielman perimmäinen tarkoitus oli avata lukijalle pelien kirjon laajuutta ja näyt-

tää, että opettajalla on halutessaan mahdollisuus tuoda esimerkiksi simulaatiope-

leillä opetukseen suurtakin lisäarvoa. Suomessa simulaatiopelejä ei ole laajem-

min käytetty siitä huolimatta, että pelien tukema oppilaslähtöisyys on muodissa. 

Konseptina simulaatio on malli todellisuuden ilmiöstä, jota voidaan hallitussa ym-

päristössä tarkastella. Yhdistämällä pelit ja simulaatiot voidaan syventyä johonkin 

todellisen maailmaan ilmiöön oppilaita aktivoivan strukturoidun toiminnan kautta. 

Tässä tutkimuksessa opettaja veti oppilaille roolipeliä, jossa oppilaat pääsivät itse 

eläytymään poliittisen päättäjän asemaan. Oppitunnilta kerätyn palautteen perus-

teella tunti oli ainakin oppilaiden mielestä menestys. 

 

Tutkimus antaa osviittaa siitä, että simulaatiopeleillä voisi olla paikka myös suo-

malaisen peruskoulun kontekstissa. Simulaatiopelien mahdolliset hyödyt toteutu-

vat aineiston perusteella peruskoulun opetuksessa. Tässä tapauksessa oppilaat 

kokivat pelin merkittävimpinä etuina sen, että se sitoutti heitä opetukseen ja op-

pimiseen sekä toisaalta sen, että se teki oppimisesta hauskaa. Kokemus oman 

toimijuuden vahvistumisesta koettiin myös tärkeänä aktivoivana elementtinä, 

vaikka tämä näkökulma ei korostunut oppilaiden vastauksissa aivan yhtä paljon. 

Myös yhteistyön teema näkyi oppilaiden kokemuksissa tärkeänä, läpileikkaavana 

tukielementtinä. 
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Eräs kiinnostava kysymys on, miksi oppilaat arvottivat vastauksissaan pelillisyy-

den ja sen sisältämän kilpailuelementin oman autonomian kokemuksensa ylä-

puolelle? Itse ajattelen, että tämä voi liittyä siihen, etteivät oppilaat nuoresta iäs-

tään johtuen osaa vielä täysin reflektoida omaa oppimistaan tai ilmaista sitä ai-

kuiselle ymmärrettävällä tavalla. Toisekseen pohdin, osasinko tutkijana kysyä op-

pilailta kysymyksiä oikealla tavalla.  

 

Pohdinnan tuloksena on herännyt ajatus siitä, että onko ongelma teoreettisessa 

lähestymistavassa. Tutkielman teoriakatsauksessa nostin kolme mahdollista te-

kijää simulaatiopelien keskeiseksi hyödyksi. Näistä ensimmäinen oli sitouttami-

nen (engagement) eli se, miten oppilas saadaan toimimaan aktiivisena oppijana 

oppitunnin alusta loppuun. Toinen tekijä oli aktivointi (activation) eli se, miten op-

pilaan rooli saadaan muutettua opetustilanteessa passiivisesta vastaanottajasta 

aktiiviseksi toimijaksi. Viimeisenä nostin esiin sosialisaation (socialization) eli 

sen, millä tavoin oppilaat saadaan tekemään keskenään laajasti yhteistyötä op-

pitunnin aikana. 

 

Kaksi ensimmäistä tekijää, sitouttaminen ja aktivointi, voitaisiin liittää aktiivisen 

oppimisen ja oppilaan toimijuuden teemoihin. Eräs tutkielmani keskeinen teema 

on vastakkainasettelu aktiivisuuden ja passiivisuuden välillä: miten voidaan tehdä 

oppilaista aktiivisia, autonomisia toimijoita oman oppimisensa suhteen ja vähen-

tää ulkoisen ohjauksen tarvetta? Oppilaan toimijuutta korostavassa oppimisen 

mallissa opettaja on ikään kuin oppimisen fasilitaattori, joka mahdollistaa oppilai-

den oppimisen, eikä hänen tarvitse kuin vain luoda raamit ja tavoitteet oppilaille. 

Näin ainakin kävi tutkielman simulaatiopelitunnilla, jota itse ohjasin. Kun ohjeet 

oli annettu ja oppilaat pääsivät vauhtiin, oma roolini oli lähinnä ohjata yksittäisiä 

oppilaita. Oppilaat opettivat itse itseään ja toisiaan. 

 

Pohdin, olisiko teoriakatsausta voinut muuttaa siten, että simulaatiopelin mahdol-

lisista hyödyistä olisi nostettu esiin vain oppijoiden aktiivinen toimijuus ja sosiali-

saatio. Tällöin aktivointi ja sitouttaminen käsitteinä olisivat nivoutuneet yhteen sa-

man käsitteen alle? Tutkimuskysymyksenä olisi voinut olla, että millä tavoin si-

mulaatiopelit tukevat oppilaan aktiivista toimijuutta ja sosialisoitumista, mikä olisi 
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voinut myös helpottaa aineiston keräämistä ja raportointia. Niin aineistonkeruun 

kuin analyysin aikana oli havaittavissa, että ero sitouttamisen ja aktivoinnin välillä 

oli hyvinkin veteen piirretty viiva. Oppilaan vastauksissa nämä teemat menivät 

usein ristiin ja niiden erottelu analyysivaiheessa on tästä syystä voinut olla ennen 

kaikkea omaa tulkintaani. 

 

Oppilaat pitivät oppituntia sitouttavana, aktivoivana ja sosialisaatiota edistävänä, 

joten voidaan näiden tulosten perusteella todeta simulaatiopelien edistävän op-

pilaan toimijuutta sekä autonomista oppimista yhteistyössä muiden oppilaiden 

kanssa. Tutkielman keskeisin rajoite on varmaankin se, että tämän asetelman 

perusteella ei vielä tiedetä, mitä oppilaat todella oppitunnin aikana oppivat. Oppi-

laiden yhteiskuntaopin jakson loppukokeen piti heidän luokkansa oma luokan-

opettaja, eikä oppilaiden koetuloksia liitetty osaksi tutkielmaa. Vaikka oppilaat 

pääsivät itse opiskelemaan monipuolisesti eri yhteiskuntaopin aihesisältöjä, har-

joittelemaan demokraattisia päätöksenteontaitoja Suomen kontekstissa sekä ke-

hittämään väittelytaitojaan, näiden oppimista en päässyt mittaamaan. Jää siis 

epäselväksi, mikä oli pelin todellinen hyöty opetuksen näkökulmasta.  

 

On myös nostettava esiin muutama kriittinen huomio itse simulaatiopeliin liittyen. 

Kilpailullisuus on tullut kirjallisuudessa esiin oppimiseen sitouttavana tekijänä, 

mutta voidaan pohtia, onko se aina toivottava elementti opetuksessa? Tutkielma 

ei vastaa esimerkiksi siihen, miten turvalliseksi oppilaat kokivat oppitunnin. Onko 

kenties joku oppilas voinut kokea kilpailuelementin pelissä negatiivisena? Tutkiel-

massa ei myöskään lainkaan huomioitu erityisopetuksen näkökulmaa eli käytän-

nössä sitä, miten simulaatiopeli on voinut mahdollisesti eriyttää tai poissulkea eri-

laisia oppijoita. Tämän lisäksi pelissä ei ole huomioitu oppilaiden yksilöllisiä val-

miuksia suhteessa simulaatiopelioppimiseen. Menetelmänä simulaatiopelit voi-

vat suosia ekstroverttejä introverttien sijaan, ainakin jos kyseessä on roolipeleihin 

pohjautuva peli kuten tässä tutkielmassa.  Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiin-

toista kartoittaa simulaatiopelien mahdollisia negatiivisia puolia opetuskäytössä. 

 

Lisäksi on hyvä ottaa huomioon arjen todellisuus. Simulaatiopelien käyttö vaatii 

opettajalta ainakin alkuun merkittävää panostusta, jos tämä haluaa itse suunni-
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tella oman simulaatiopelinsä käytettäväksi opetuksessa. Suunnittelu- ja valmis-

telutyö on merkittävä lisäkuormitus normaalin työn oheen, mikäli haluaa toteuttaa 

monipuolisen oppimiskokonaisuuden simulaatiopelimenetelmällä. Ratkaisuna 

voisi esimerkiksi olla, että simulaatiopelin suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä 

muiden saman luokka-asteen opettajien kanssa. On myös huomioitava oppilai-

den ikä. Yhtään monipuolisempi simulaatiopeli vaatii oppilailta tietynasteista kou-

lukypsyyttä, jota alkaa olla aikaisintaan viides- tai kuudesluokkalaisilla oppilailla. 

Monet valmiit simulaatiopelit on jo lähtökohtaisesti suunnattu yläasteen vuosi-

luokille. Realistisesti ei voi olettaa tai vaatia, että opettaja ehtisi toteuttaa useita 

simulaatiopelitunteja lukuvuoden aikana. Jottei menetelmä kärsisi inflaatiosta op-

pilaiden keskuudessa, näkisin simulaatiopelin olevan sopiva menetelmä esimer-

kiksi jonkin historian tai yhteiskuntaopin jakson loppuhuipennuksena. Sen voisi 

myydä oppilaille suurena ”finaalina”, jota he voivat innolla odottaa.  

 

Jatkotutkimuksena voisi syventyä simulaatiopeleistä saatuihin oppimistuloksiin. 

Millä tavoin oppimistulokset voisivat poiketa simulaatiopelitunnin jälkeen verrat-

tuna perinteisempään oppituntiin? Tästäkin on niukasti tutkimusta Suomessa, jo-

ten maailmalta olisi katsottava mallia. Oppimisen arviointi on tosin huomattavan 

hankala prosessi, eikä ole välttämättä mitenkään taattua, että olisi mahdollista 

luoda mittausolosuhteet, joilla voitaisiin vedenpitävästi vertailla simulaatiopelejä 

suhteessa "tavalliseen" opetukseen. Tutkielman tapauskohtaisen luonteen takia 

voisi olla mielekästä ensin syventyä tarkemmin simulaatiopelien mahdollisiin hyö-

tyihin suomalaisessa kontekstissa. Tästä tutkielmasta seuraava askel voisi olla 

jäsentää uudelleen simulaatiopelien opetuskäytön teoreettiset hyödyt aktiivisen 

toimijuuden ja sosialisaation käsitteisiin, minkä jälkeen toteutettaisiin useampi si-

mulaatiopelioppitunti usealle eri luokalle, jotta saataisiin laajempi otanta aiheesta. 

Näin voitaisiin saada lisää ymmärrystä simulaatiopelien mahdollisista hyödyistä 

suomalaisessa perusopetuksen kontekstissa laajemmin.  

 

Nämä asiat huomioiden nostaisin tutkielman keskeiseksi viestiksi lukijalle, että 

simulaatiopeleillä voi saada toteutettua oppilaiden näkökulmasta hauskoja ja mo-

tivoivia oppitunteja. Oppiminen simulaatiopelillä voi olla mielekäs ja positiivinen 

kokemus, joka voi parhaimmillaan jäädä oppilaiden muistiin ikimuistoisena koke-



 89 

muksena. Kuten Kolb (1984) esittää, tällaisista kokemuksista muodostuvat ihmi-

sen henkilökohtaisen kehityksen kulmakivet. Vaikkei tässä tutkimuksessa varsi-

naista oppimista tutkittu, Wright-Maley (2015) toteaa simulaatioiden käytöstä 

opetusmenetelmänä sen, että opetussisällöltään simulaatiopelit eivät sinällään 

poikkea perinteisistä luennoista. Jos mitataan pelkästään oppimista tulevaa ko-

etta varten, opetusmenetelmien välillä ei näytä olevan eroa, mutta simulaatiot si-

touttavat oppilaita paremmin ja ovat heidän näkökulmastaan kiinnostavampia. 

(Wright-Maley, 2015, s.64.) Näkisin pitkäaikaisen oppimisen kannalta keskeisem-

pänä, että oppiminen on kokemuksena merkityksellistä.  

 

Esimerkkinä tästä voisin viimeisenä nostona toteutetusta simulaatiotunnista ker-

toa tilanteesta, jossa oppilaat äänestivät sananvapauden rajoista Suomessa. 

Aihe herätti paljon tunteita luokassa ja oppilaat äänekkäästi väittelivät siitä, kuu-

luisiko rasistista puhetta pyrkiä rajoittamaan enemmän, kuin mitä tällä hetkellä 

lainsäädäntö sallii sananvapauden puitteissa. Äänet olivat jakaantuneet tasan. 

Erään oppilaan puheenvuoro rasismin ja syrjinnän kokemuksista sai yhden oppi-

laan muuttamaan ääntään, mikä ratkaisi rasistista puhetta kieltävän lain läpime-

non mahdollistaen näin luokalle pelin voittamisen. Opettajana koen sinällään voi-

maannuttavana, että joku oppitunti herättää vahvoja tunteita oppilaissa ja nivou-

tuu oppilaiden kokemusmaailmaan vahvemmin, kuin luento tai kirjan kappale olisi 

voinut ikinä tehdä. Koen, että simulaatiopelin hyödyntäminen opetuksessa sai 

oppilaista kuoriutumaan oman oppimisensa omistavia, aktiivisia toimijoita, ja täl-

laisia ihmisiä haluamme tulevista sukupolvista kasvattaa. 
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LIITE 1. Simulaatiopelin yleiskuvaus. 

Demokraattisen päätöksenteon simulaatiopeli 

Tekijä: Wilson Nuckols 

Oppiaine: Yhteiskuntaoppi 

Suunniteltu kohderyhmä: Alakoulun 6lk.   

Tavoitteet opetussuunnitel-

masta:  

T1, T2, T3, T6, T7 

Tavoitteet simulaatiope-

lille: 

-Oppilaat ymmärtävät demokraattisen ja poliittisen 

päätöksenteon prosessin yleisellä tasolla. 

-Oppilaat tietävät poliittisen päätöksenteon vaati-

van kompromisseja ja liittoutumista. 

-Oppilaat tietävät, että omaa kantaansa on pystyt-

tävä argumentoimaan. 

Suunniteltu aika: Kolme oppituntia + purkuoppitunti 

Esivalmistelut: Lakiesitykset, monisteet, hahmokortit. 

Tarvikkeet:  

 

Pelin yleiskuvaus:  

Oppituntien aikana luokka simuloi olevansa Suomen eduskunta mielikuvituspuolueilla. 

Oppilaat jaetaan simulaatiopelitunnin aluksi mielikuvituspuolueisiin sekä jokainen oppi-

las saa hahmokortin, josta selviää minkälaista poliitikkoa oppilas edustaa. 

Luokan oppilaat jaetaan neljään “valiokuntaan” tasaisesti eri puolueista. Kullekin valio-

kunnalle annetaan kirjekuori, jossa ilmenee jokin lakialoite, joka ottaa kantaa johonkin 

Suomea koskevaan haasteeseen, siihen kolme vaihtoehtoista ratkaisua, tietopaketti liit-

tyen haasteeseen sekä perustelumoniste.  

Oppilaat perehtyvät aineistoon, tekevät sen perusteella esityksen ratkaisusta keskusteltu-

aan keskenään ja kirjoittavat perustelun heidän valinnastaan. Tunnin lopuksi jokainen va-

liokunta esittelee heidän esityksensä eduskunnan ”täysistunnossa”, jolloin asioista lo-

puksi äänestetään.  

Päätöksen on saatava riittävä enemmistö, jotta esitys hyväksytään. 

Opettajan johdolla puretaan keskustelut ja ratkaisut, kun peli on ohi.  
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Pelin luonteesta: 

Pelin tarkoitus on simuloida poliittista päätöksentekoa demokraattisissa yhteiskunnissa 

yleisellä tasolla ja antaa oppilaille käsityksen poliittisen päätöksentekoon liittyvästä 

kompromissien löytämisestä osana päätöksenteon prosessia.  

Peli on ”minisimulaatio” -sovellus Marja-Riitta Tikkalan Valiokuntasimulaatiosta, joka 

on ensisijaisesti suunnattu yläkoulun oppilaille.  

Opettaja(t) toimivat pelinjohtajina. He käyttävät “opettaja roolissa” työtapaa, edustaen 

neuvonantajia ja ”täysistunnon” aikana opettaja toimii puheenjohtajana.  

 

Pelin säännöt: 

Kukin oppilaiden vaihtoehtoisista ratkaisusta ovat joko 1p, 2p tai 3p:n arvoisia ajatuk-

sella, että mikään ratkaisu ei ole väärä, mutta joihinkin on enemmän perusteluita kuin 

toisilla.  

Hyvistä, tietopaketteihin viittaavista perusteluista voi saada yhden lisäpisteen. 

Luokan on saatava ainakin 8p, että voittavat pelin (eduskunta on tehokas ja toteuttaa teh-

täväänsä lakien säätämisessä). Tämä lasketaan siten, että pääosin on saatu ratkaisuja Suo-

men haasteille.  

Erinomainen tulos on kuitenkin 12p tai enemmän. 

Alle 8p tarkoittaa, että luokka ei ole onnistunut saamaan tehokkaita ratkaisuja ja sen pi-

täisi palata valiokuntiin pohtimaan jatkoa. 

 

 

Pisteytystaulukko: 

        Lisäpiste: 

 
Vaihtoehto A 
 

Vaihtoehto B 
 

Vaihtoehto C 
 

 

 
Vaihtoehto A 
 

Vaihtoehto B 
 

Vaihtoehto C 
 

 

 
Vaihtoehto A 
 

Vaihtoehto B 
 

Vaihtoehto C 
 

 

 
Vaihtoehto A 
 

Vaihtoehto B 
 

Vaihtoehto C 
 

 

 

Lopullinen tulos: _________________ 
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Pelin rakenne: 

 

Peli rakentuu kolmeen vaiheeseen.  

Vaihe 1. toteutetaan ensimmäisellä tunnilla. Tunnilla alustetaan tulevan tunnin aiheitta, 

sekä jaetaan luokka valmiiksi neljään eri ryhmään, eli ”puolueisiin”. Kullakin ryhmällä 

on ennalta määrätyt tavoitteet, joita pyrkivät edistämään. Tällä edellisellä tunnilla on tar-

koitus perehtyä oman ryhmän tavoitteisiin. 

 

Vaihe 2. toteutetaan heti varsinaisen simulaatiopelitunnin aluksi. Ryhmät sekoitetaan eri 

”valiokuntiin” keskustelemaan ja päättämään kukin yhdestä lakialoitteesta.  

 

Vaihe 3. on pelin loppuhuipennus, jossa lopulta kaikista lakialoitteista ja sovituista rat-

kaisuista äänestetään.  

Pelin päätteeksi opettajan johdolla puretaan peli, käydään pelin tulos läpi ja johdatetulla 

keskustelulla pureudutaan oppilaiden päätöksiin. 
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LIITE 2. Lakialoitteet. 
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LIITE 3. Mielikuvituspuolueet. 
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LIITE 4. Oppilaiden roolihahmot (Grafiikat poistettu tekijänoikeussyistä). 
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LIITE 5. Lakialoitteiden tietopaketit 
 

Lakialoite:  

Laki ilmastonmuutoksen torjumisesta. 

 

Aloitteen tavoite: 

 

Suomen osalta edesauttaa ja torjua ilmastonmuutos parhaalla mahdollisella 

tavalla. 

____________________________________________________________

____ 

Ilmastonmuutoksen torjuminen. 

 
Mistä on kyse? 

 

Nyt on käynnissä poikkeuksellinen ilmastonmuutos Maapallon omasta toi-

minnasta, joka on ihmisten aiheuttamaa. Ihmiset käyttävät pääasiallisesti uu-

siutumattomia energianlähteitä, kuten fossiiliset polttoaineet (öljy, kivihiili, 

maakaasu), jotka vapauttavat hiilidioksidia maapallon ilmakehään. Tämä 

johtaa maapallon lisääntyvään lämpenemiseen, joka vastaavasti aiheuttaa 

merkittäviä muutoksia maapallon elinympäristöön. Jäätiköt sulaa, meren-

pinta kasvaa, käytössä oleva elinkelpoinen ympäristö kapenee ja pahimmil-

laan maailma kuten me sen tunnemme, loppuu. 

 

Mutta, ihmiset ovat riippuvaisia uusiutumattomista energianlähteistä. Jos lo-

petamme niiden käytön huomenna, tämän hetkinen yhteiskunta romahtaa. 

Rahtiliike valtioiden välillä pysähtyy, sähköä ei tulisi kaikkien taloihin ja 

syntyisi taloudellinen kriisi sekä paljon, paljon muuta. Eli oli miten oli, ellei 

ratkaisua löydy, meidän tuntemamme maailma lähestyy mahdollisesti lop-

pua. 

 

Tämä on siis ongelma, joka koskee jokaista maailman valtiota.  
 

 

(https://vnk.fi/tulevaisuuskatsaukset/muutostekijakortit/ekologiset) 

 

 

 

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomeen? 

 

Suomessa ilmastonmuutos aiheuttaa useita ilmiöitä: 
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1) Suomessa olisi lisää äärimmäisiä sääilmiöitä. Kesät lisäisivät kuivuutta ja talvella sa-

taisi tulviin asti. 

 

2) Suomen luonto olisi erityisen uhattu. Eläinlajeilla olisi pienemmät asuinalueet. 

 

3) Vedensaanti ja kyky hyödyntää maata heikkenisi (vähemmän metsää ja viljeltävää 

maata). 

 

4) Etelästä saapuisi lisää vieraslajeja ja kulkutautien riski kasvaa (Covid19 yksi esi-

merkki) 

 

5) Valtava väestöpako maapallon etelästä pohjoiseen voisi aiheuttaa pahimmillaan sotia, 

vähintään lisää maailman eriarvoisuutta. 
 

Mitä Suomessa on tehty? 

 

Suomessa, kuten monissa muissa maissa, on herätty tähän ongelmaan viimeisten 20 vuo-

den aikana.  

 

A) Suomi on asettanut itselleen tavoitteet olla lähes kokonaan uusiutuvien energialähtei-

den varassa vuoteen 2050 mennessä.  

B) Suomi on sitoutunut niin EU:n kuin YK:n laatimiin kansainvälisiin sopimuksiin, jossa 

velvoitetaan vähentämään päästöjä merkittävästi jo vuoteen 2030 mennessä. 

C) Viimeisin, merkittävin YK:n johtama kansainvälinen sopimus on Pariisin sopimus 

vuodelta 2015, jossa suurin osa maailman valtioista sitoutui rajaamaan vahvasti ilmaston 

lämpenemisen vain 1,5 asteen nousuun. Suomi on myös mukana kyseisessä sopimuk-

sessa. 

 
Suomen energiakulutus energialähteittäin vuonna 2019 (http://www.stat.fi/til/ehk/tau.html) 
 

 

On kuitenkin paljon 

ihmisiä, keiden mie-

lestä Suomi voisi 

tehdä paljon enem-

män. Vaikka Suomi 

on onnistunut laske-

maan päästöjä, ky-

seessä ei kuitenkaan 

ole kovin merkittäviä 

määriä.  

 

Vaikka kansainväli-

set sopimukset vel-

voittavat varsinkin 

suurvaltoja rajoitta-

maan päästönsä, mi-

kään ei oikeastaan 

estä heitä olematta seuraamatta sopimuksen ehtoja. Yhdysvallat vetääntyi 2017 Pariisin 

ilmastonsopimuksesta, vedoten talouden elvyttämiseen.  
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On myös ihmisiä, keiden mielestä Suomen päästöt ovat maailman mittapuulla pienet. 

Suomen talous on hyvin paljon myös kiinni kansainvälisestä taloudesta, joten voi olla 

parempi seurata suurvaltojen esimerkkiä ja laskea omat päästöt vasta kun muut maat al-

kavat merkittävästi laskemaan omia päästöjään. 

 

Mitä Suomi voisi tehdä jatkossa? 

 

Suomi voisi vielä rajummin tehdä asioita ilmastonmuutoksen hidasta-

miseksi. Suomi voisi tiukentaa tavoitteensa olla lähes päästövapaa vuoteen 

2040 mennessä. Tämä kuitenkin tarkoittaisi merkittävää taloudellista sijoi-

tusta uusiutuviin tai vähäpäästöttömiin energianlähteisiin, kuten tuuli -ja au-

rinkoenergiaan tai ydinvoimaan.  

 

Monissa maissa on keskusteltu myös hiiliverosta. Eli jokaisen asian hinta 

muuttuisi sen mukaan, paljon päästöjä se tuottaa. Esimerkiksi öljyllä toimi-

vat autot, teollisesti tuotettu liha tai lentomatkat olisivat kalliimpia. Päästöt-

tömät tuotteet olisivat halvempia. Näin yritykset kuin ostajat siirtyisivät os-

tamaan kestäviä tuotteita.  

 

Liian nopeat muutokset voivat tosin horjuttaa taloutta ja aiheuttaa levotto-

muutta. Moni yritys voisi joutua konkurssiin, joka lisäisi työttömyyttä. No-

peat muutokset lyhyellä aikavälillä lisäävät mahdollisuutta. Suomi ei myös-

kään ole kärkimaa päästöjen tuotossa. Pitäisikö suurvaltojen näyttää ensin 

esimerkkiä? (http://ilmasto.org/ilmastonmuutos/ilmastopolitiikka/suomen-ilmastopolitiikka.html) 

 

Mikä on oikea ratkaisu? 
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Lakialoite:  

Laki toisen kotimaisen kielen asemasta  

 

Aloitteen tavoite: 

 

Ratkaista ongelmaksi koettu Suomen toisen kotimaisen 

kielen opetus (Pakkoruotsi) 

____________________________________________________________

____ 

SUOMEN TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPETUS 

 
Mistä on kyse? 

 

Suomen perustuslain mukaan Suomessa on kaksi virallista äidinkieltä, suomi 

ja ruotsi. Tähän on historiallinen syy; Suomi oli melkein 700 vuotta osa 

Ruotsin valtakuntaa. Tänä aikana muodostui vähemmistö suomalaisia, kei-

den äidinkieli oli ruotsi. Suomen väestöstä noin 90% puhuu suomea ja noin 

5% puhuu ruotsia. 
(https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/ruotsin-kieli-

suomessa) 

 

Suomenruotsalais -väestöllä oli merkittävä vaikutus Suomen itsenäistymi-

seen. Todella moni Suomen ensimmäisistä poliitikoista, taiteilijoista ja 

muista merkittävistä henkilöistä olivat suomenruotsalaisia. Esimerkiksi Jean 

Sibelius, Johan Runeberg ja Carl Gustav Mannerheim olivat suomenruotsa-

laisia. Ruotsin kieli ja suomenruotsalaiset ovat merkittävä osa suomalaista 

kulttuuria. 

 

Kaikilla on oikeus Suomessa saada palvelua joko suomeksi tai ruotsiksi, var-

sinkin kaikkien julkisten palveluiden osalta. Eli jokaisen poliisin, opettajan, 

tutkijan, virkahenkilön tai sairaanhoitajan on osattava puhua suomen lisäksi 

ainakin ruotsia.  

 

Tämän takia peruskoulussa, lukiossa tai ammattikoulussa ja korkeakouluissa 

on ruotsi pakollisena kielenä. Todella moni työpaikka vaatii sen, että osaa 

edes vähän ruotsia.  

 

 

 

 

 

https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/ruotsin-kieli-suomessa
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/ruotsin-kieli-suomessa
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Miksi tämä on ongelma? 

 

On kuitenkin monia suomalaisia, keiden mielestä “pakkoruotsi” on turhaa. 

Harvat joutuvat oikeasti käyttämään ruotsin 

kieltä aikuisuudessa, riippuen siitä missä asuvat. 

Pääosa suomenruotsalaisista asuvat rannikoilla, 

kun taas muualla Suomessa on todella vähän suo-

menruotsalaisia.  

 

On siis kuntia tai kaupunkeja, joissa on hyvin vä-

hän tai ei ollenkaan ruotsinkielistä väestöä. (Kat-

sokaa karttaa!) Monet ovat pitkään vaatineet, että 

miksi esimerkiksi Itä-Suomessa täytyy opiskella 

ruotsia, kun vaikka venäjän kieli olisi paljon hyö-

dyllisempää?  

 

Suomeen on myös muuttanut 30 vuodessa ihmi-

siä ympäri maailmaa, jonka takia on paljon 

enemmän vähemmistökieliä. Kauan ruotsin kie-

lellä voi olla erityisasema kieltenopetuksessa 

tässä tilanteessa? 

 

On myös ihmisiä, keiden mielestä suomen kielen 

asemaa tulisi vahvistaa entisestään, koska moni-

kulttuurisessa maailmassa monet kielet uhkaavat 

kadota, jonka takia omaa kieltä pitäisi suojella 

entisestään. Ruotsin tunneille varatut tunnit voi-

taisiin käyttää myös muihin suomenkielisiin op-

piaineisiin, tai sitten jokainen voisi itse valita 

jonkin toisen kielen, jos haluavat.  

 

(Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 
 

Mitä Suomessa on tehty? 

Keskustelu ruotsin kielen tulevaisuudessa kouluissa on pysähtynyt paikoilleen. 

Vaikka asiasta on keskusteltu pitkään, tämän hetkinen linja on pitää ruotsi pakol-



 112 

lisena oppiaineena peruskoulussa ja jatko-opinnoissa, koska todella moni työ vaa-

tii ruotsin kielen taidon. Koska Suomella ja Ruotsilla on muutenkin hyvin läheiset 

välit, ruotsin kielen opetus nähdään myös vahvistavan Suomen kuulumista muihin 

Pohjoismaihin (Norja, Tanska, Islanti).  

 

Pakollisen ruotsin kielen opetuksen poistaminen nähdään myös merkittävänä louk-

kauksena suomenruotsalaisia kohtaan. Suomenruotsalaisten merkitys Suomen his-

toriassa ja kulttuurissa on erittäin merkittävä. 
 

Mitä Suomi voisi tehdä jatkossa? 

Jotkut ovat ehdottaneet, että kunnat voisivat itse päättää, mikä olisi pakollinen ope-

tettava kieli englannin lisäksi. Se voisi olla ruotsi, venäjä tai esimerkiksi espanja 

tai vaikkapa kiina! Kunhan jokainen opiskelee suomen ja englannin lisäksi ainakin 

yhden vieraan kielen.  

Valtion olisi kuitenkin edelleen taattava ruotsinkielisille palvelua omalla kielellä, 

mutta näin oppilaat voisivat itse valita asuinpaikasta riippuen heille järkevin kieli 

oppia. Suomenruotsalaisten asema saattaisi vähän heikentyä, mutta näin saataisiin 

myös vaatimukset pakkoruotsille vähennettyä. 

Kunnat voivat myös vaatia jokaiselta työntekijältä jonkun vieraan kielen osaami-

sen. Näin ruotsia edelleen olisi hyvin kannattavaa opiskella kouluissa, mutta olisi 

myös vaihtoehto sen tilalle. 

 

Toisaalta, nykyjärjestelmä on osoittautunut hyväksi pienistä ongelmistaan riippu-

matta. Tilanne ei ole merkittävästi muuttunut moneen vuoteen. Vielä ei ole kiirettä 

asian suhteen. 

 

Pakkoruotsin voisi myös poistaa kokonaan. Mihinkään työpaikkaan ei tarvitse 

erikseen oppia ruotsia, vaan työnantaja voi itse päättää, minkä kielistä henkilöä 

haetaan. Tällä voi olla jotain ikäviä seurauksia, mutta ainakin oppilailla ja kunnilla 

olisi vapaus valita jotain muuta opeteltavaa sisältöä. Monikulttuurisessa maail-

massa ei ainakaan suosittaisi mitään tiettyä kieltä englannin lisäksi. 

 

Mikä on oikea ratkaisu? 
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Lakialoite:  

Laki sananvapaudesta.  

 

Aloitteen tavoite: 

 

Ratkaista sananvapauteen kohdistuvat ongelmat yhteiskunnassa. 

____________________________________________________________

____ 

SANANVAPAUDEN TULEVAISUUS 

 
Mistä on kyse? 

 

Suomi on yksi maailman edistyneimmistä maista sananvapauden suhteen. Toimit-

tajat ilman rajoja -järjestön mukaan Suomessa olisi toisiksi eniten sananvapautta 

koko maailmassa. 

 
(Yle) 

 

Sananvapaudella tarkoitetaan ihmisten oikeutta jakaa ja vastaanottaa mielipiteitä 

julkisuudessa (esim. lehdissä, internetissä, yms.) ilman, että sitä etukäteen yrite-

tään estää, tai että joutuisi pelkäämään joutuvansa vaaraan jonkun mielipiteen jäl-

keen. Sananvapaus on keskeinen osa demokratiaa ja on sivistyneen valtion kivi-

jalka.  

 

Mitä enemmän joku määrää mitä saa ja ei saa sanoa, sitä enemmän valtio alkaa 

muistuttamaan diktatuuria.  
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Miksi tämä on ongelma?  

 

Viimeisen 15-10 vuoden aikana on yleistynyt ilmiö Suomessa, jossa jokin henkilö 

julkisesti haukkuu tai jakaa rasistisia, homofobisia tai ylipäänsä toisia ihmisiä syr-

jiviä mielipiteitä; vihapuhetta. Internetin ansiosta kuka vaan voi saavuttaa ison 

yleisön ihmisiä vihapuheilla ja sen ansiosta saada myös paljon kannattajia.  

 

YK:n mukaan vihapuhe on Suomen suurimpia ihmisoikeusongelmia. 

(https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/vihapuhe) 

 

Suomessa yksi harva, mutta merkittävä rajoitus sananvapauteen on siinä tapauk-

sessa, kun sananvapaudella merkittävästi rikotaan jotain muuta oikeutta, esimer-

kiksi vihapuhe jotain muuta ihmisryhmää kohtaan. Eli Suomessa sananvapaus toi-

mii näin: 

 

Saat sanoa minkä vaan mielipiteen, kunnes se mielipide merkittävästi rikkoo 

jonkun muuta perusoikeutta, esimerkiksi oikeutta uskonnon vapauteen, yksityi-

syyden suojaan ja niin edelleen. 

 

Ongelma nousee siinä, että miten määrittää mikä on merkittävää vihapuhetta? Vi-

hapuhetta ei ole selkeästi määritelty laissa, eikä vihapuheen vastaista lakia ei ole 

Suomessa.  

Suomessa voi aika pitkälle ilmaista vihapuhetta sananvapauden nimissä, kunnes 

siitä voi saada rangaistuksen. Tähän vaikuttaa vihapuheen sanovan henkilön am-

matti, yhteiskunnallinen asema ja miten järjestelmällistä se on. Jos kerran sanoo 

jotain vihapuheeksi katsottavaa, se ei ole välttämättä riittävä syy rangaistukseen. 

On myös eri asia kuka ilmaisee vihapuhetta. Opettaja saisi helpommin syytteen 

vihapuheesta, kuin esimerkiksi taksikuski. 

 

Sananvapauden rajoittaminen on kuitenkin oltava myös johdonmukaista, mikä on 

tosi vaikea tehtävä. Kuka saa päättää, että mitä saa ja ei saa sanoa? Entä jos valtaan 

nousee ihmisiä, keiden mielestä on hyväksyttävää lausua vihapuhetta? (Esimer-

kiksi: Natsi Saksa ja Hitler). 

 

Tästä huolimatta, vihapuheeseen on pakko keksiä ratkaisu. Vihapuhe kaventaa de-

mokratiaa ja luo vihamielisyyttä yhteiskunnan sisällä, mikä ei johda mihinkään. 

Päinvastoin, se johtaa pitkällä aikavälillä yhteiskunnan hajoamiseen.   

 
 

 

 

Mitä Suomessa on tehty? 

 

Suomessa vain murto-osa saa rangaistuksen vihapuheesta. Aina kun vihapuhee-

seen koitetaan puuttua, ihmiset vetoavat sananvapauden oikeuteen. Koska Suo-
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messa vihapuhetta ei ole selkeästi määritelty laissa, on todella vaikeaa koittaa ran-

gaista ketään vihapuheesta.  

 

Koulut, valtion virastot ja monet vapaaehtoisjärjestöt tiedostavat ongelman ja vi-

hapuheen ehkäisyyn on ehdotettu paljon eri vaihtoehtoja. Tähän asti kuitenkin ai-

nut ratkaisu on ollut koittaa lisätä koulutusta vihapuheesta ja painottaa ihmisten 

vastuullista sananvapauden käyttöä.  

 

Monet myös ovat sitä mieltä, että vihapuheen tiukempi määrittely laissa johtaisi 

sananvapauden kiristymiseen. Sen takia on poliitikoita, ketkä vastustavat vihapu-

heen rankaisua. 

 

Mitä Suomi voisi tehdä jatkossa? 

 

Kansainväliset järjestöt ja myös suomalaiset tutkijaryhmät ovat ehdottaneet, että 

Suomi voisi tiukentaa vihapuheita kieltäviä lakeja ja lisätä perusteellisesti yhden-

vertaisuutta edistäviä koulutuksia lapsista aikuisiin. Esimerkiksi yhdenvertaisuu-

desta vastaava virkahenkilö voisi nostaa matalammalla kynnyksellä syyteen epäil-

tyä vihapuhe rikosta kohtaan.  

 

Toisaalta nykyinen järjestelmä rankaisee vihapuheesta, ei vain yhtä laajasti. Ny-

kyinen järjestelmä kyllä saa lopulta pahimmat vihapuheet rangaistua. On todella 

vaikeaa määrittää, mikä on vihapuhetta ja mikä on vaikka oikeaa kritiikkiä tai esi-

merkiksi vitsi. Suomella on kuitenkin melkein maailman paras sananvapaus, viha-

puheen rankaisu voi johtaa sen heikentymiseen. 

 

On myös sekin vaihtoehto, että reilusti heikentää sananvapauden oikeutta. Voisi 

olla mahdollista määritellä etukäteen laajasti ja tarkasti mitä saa ja ei saa sanoa. 

Vihapuheeksi koettua mielipidettä voitaisiin rangaista matalalla kynnyksellä ja pa-

himmillaan vankeudella. Pitää toivoa, että sananvapautta ei vain rajoiteta liikaa. 

 

Mikä on oikea ratkaisu? 
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Lakialoite:  

Laki väestönmuutoksesta.  

 

Aloitteen tavoite: 

 

Ratkaista ongelmat, jotka nousee Suomessa tapahtuvan vä-

estönmuutoksen takia. 

____________________________________________________________

____ 

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS 
Mistä on kyse? 

 

Suomessa asuu noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Pääosa väestöstä keskittyy etelän 

kaupunkeihin, kuten pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauni-

ainen), Turkuun ja Tampereelle. Muuten maa on melko harvakseltaan asuttu. 

 

Suomessa on meneillään merkittävä väestönmuutos. Tällä hetkellä Suomen 

väestössä tapahtuu seuraavia asioita: 

 

A) Väestön keski-ikä nousee. Eli on paljon enemmän vanhempia ihmisiä, 

kuin nuoria. On siis enemmän ihmisiä eläkkeellä (=eivät enään käy töissä) 

kuin on nuoria ihmisiä maksamassa veroja. Tämä on iso ongelma varsinkin 

maaseudulla, kun maaseudun nuoret muuttavat kaupunkeihin, eikä kunnilla 

riitä työntekijöitä hoitamaan vanhuksia. 

 

B) Syntyvyys laskee. Kehittyneissä maissa on ollut yleinen ilmiö, ettei enään 

tehdä yhtä paljon lapsia. Nuoret parit keskittyvät enemmän työelämään ja 

hankkivat lapsia myöhemmin sekä vähemmän.  

 
C) Maahanmuutto lisääntyy. Yhä useampi ihminen muuttaa ulkomailta Suo-

meen. Ihmiset muuttavat ympäri maailmaa eri kulttuureista ja taustoista. 

Suomen väestönkasvu on enemmän riippuvainen maahanmuutosta. 
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Miksi tämä on ongelma? - Suomen väestöpyramidi 
 

Ohessa on Suomen väestöpyramidi vuodelta 2019. Teidän ei tarvitse osata 

lukea sitä vielä, kiinnittäkää huomioita ainoastaan alla olevaan nuoleen.  

 

Pyramidi on “kuusen muotoinen”, eli sen alaosa on kapeampi kuin yläosa. 

Tämä tarkoittaa, että siellä syntyy vähemmän lapsia kuin mitä on jo aikuisia. 

Eli tulevaisuudessa on vähemmän ihmisiä tekemässä työtä kuin tällä het-

kellä.  

 

Vähemmän ihmisiä tekemässä työtä = Vähemmän rahaa valtiolle, vähem-

män taloudellista kilpailukykyä ja jatkuva työvoimapula. 

 

Jossain vaiheessa pyramidi tasaantuu, ja siitä tulee “torni”. Tällöin syntyy ja 

kuolee yhtä paljon ihmisiä, joka on taloudellisesti kestävää. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä Suomessa on tehty? 

 

Monet valtiot ovat koittaneet kannustaa “synnytystalkoisiin”, eli kannustaneet 

nuoria pareja hankkimaan lapsia.  

Tähän on käytetty esimerkiksi mainoksia tai jotain muita etuja.  

Onnistuminen on ollut vaihtelevaa, esimerkiksi Suomessa tämä ei ole juurikaan 

toiminut.  
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On myös ehdotettu, että kehittyneet valtiot ottaisivat maahanmuuttajia varsinkin 

kehittyvistä maista tasoittamaan väestöpyramidia. Tällöin työvoima säilyisi ja 

kulttuurin olisin mahdollista rikastua. 

Monet ihmiset eivät kuitenkaan halua tätä, sillä he uskovat oman kulttuurinsa ole-

van etusijalla.  

 

On tietenkin mahdollista vain kestää muutama vuosikymmen heikommalla työvoi-

malla, mutta se voi olla raskasta valtiolle ja aiheuttaa tyytymättömyyttä, kun työ-

voimaa ei riitä kaikkiin tehtäviin. Pitäisi sijoittaa paljon rahaa suomalaisiin yrityk-

siin ja toivoa, että ne menestyisivät.  

 

Mitä Suomi voisi tehdä jatkossa? 

 

Suomessa on paljon ihmisiä, ketkä eivät mielellään ottaisi maahanmuuttajia kor-

jaamaan heidän väestöpyramidia tällä hetkellä. Osa väestöstä uskoo joko sel-

viävänsä heikommista taloudellisista ajoista esimerkiksi sijoittamalla suomalaisiin 

yrityksiin ja teknologiaan tai, että syntyvyys paranisi Suomessa. Kaikki on mah-

dollista. 

 

On myös pelko väestön keskuudessa, että suomalainen kulttuuri ei sopisi yhteen 

kaikkien maahanmuuttajien kulttuurien kanssa, mikä johtaisi kulttuurisiin törmä-

yksiin. 

 

Maahanmuuttajat voivat kuitenkin tarjota kriittisen työvoima-avun tilanteen kor-

jaamiseen. Kouluttamalla ihmisiä muualta Suomi voisi täydentää väestöpyrami-

din, saada lisää työvoimaa sekä luoda monikulttuurisen, kansainvälisen yhteiskun-

nan. Ja toki valtiona saada lisää rahaa pitkällä aikavälillä. 

 

Mikä on oikea ratkaisu? 
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LIITE 6. Perustelumoniste. 

 
 
 

 

 

 

Perustelumoniste 
Kirjatkaa alle työryhmän perustelut teidän 

valinnalle. Muistakaa, hyvistä peruste-

luista voi saada lisäpisteen. Miettikää miksi teidän valinta on paras. Esi-

tätte teidän valinnan muulle luokalle, valitkaa ketkä esittelevät perustelut. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ 

 

Pikaohje: Miten tämä kannattaa kirjoittaa? 

Kannattaa kirjoittaa tällaisella rakenteella: 

1. Minkä vaihtoehdon valitsitte? 

2. Miksi valitsitte tämän vaihtoehdon? Kirjoittakaa niin monta syytä kuin 

keksitte! Mitä enemmän sen parempi, käyttäkää tietopakettia. 

3. Kirjoittakaa oma mielipide. Meidän mielestä tämä...? 
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LIITE 7. Tutkimuslupakysely. 
 
Hei! 
 
[Luokanopettajan] opetusharjoittelija Wilson Nuckols tässä! 
 
Pyytäisin lupaa kerätä tutkimusaineistoa osana minun pro gradu työtäni Helsingin Yli-
opiston Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jonka aiheena on simulaatiopelit opetusme-
netelmänä. 
 
Tutkin siis miten kyseinen opetusmenetelmä sopii peruskoulun alaluokille. Simulaa-
tiopelissä mallinnetaan jotakin todellisuuden ilmiötä tai asiaa, joka pelillistetään oppi-
laille.  
 
Pelin yhteydessä kerään palautetta erilisille kirjallisella lomakkeella oppilaiden koke-
muksista pelistä. Osa oppilaista valikoituu haastateltavaksi hänen vastauksiensa perus-
teella, jos hänen vastauksissansa ilmeni vahva positiivinen reaktio pelin toteutukseen. 
Haastattelen yhteensä kuusi oppilasta luokasta. 
 
Varsinainen haastattelu kestäisi n.15-20 minuuttia, joka toteutetaan koulupäivän aikana 
esimerkiksi välitunnilla. Haastattelussa kysyn lähinnä kysymyksiä liittyen oppilaan koke-
muksista pelistä sekä miten oppilas normaalisti kokee oppivansa. Oppilaalla on erikseen 
vielä oikeus kieltäytyä haastattelusta, jos hän ei itse halua osallistua, kysyn tämän vielä 
erikseen oppilaalta.  
 
Haastattelun aineisto käsitellään anonyymisesti, eikä mitään oppilaaseen henkilöityviä 
tietoja tule tutkielmaan. Oppilaan henkilötietoja ei missään vaiheessa ilmene tutkimuk-
sen aikana, oppilaan etunimi on ainoastaan erillisellä liitteenä kirjalliselle lomakkeelle, 
jotta voi tunnistaa kenet voisi haastatella.  Haastattelu äänitetään ja litteroidaan, jonka 
jälkeen äänite poistetaan. Aineistoa käsittelee ainoastaan minä eikä työtä tulla julkaise-
maan missään muualla kuin yliopiston E-Thesis palvelussa ensi vuoden puolella.  
 
Pyydän teitä kuittaamaan myönteisen tai kielteisen vastauksenne kirjallisesti. 
 
Mikäli nousee mitään lisäkysymyksiä tai haluatte tietää lisää niin tässä on yhteystietoni: 
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LIITE 8. Myönnetty tutkimuslupa 
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