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I Johdanto 
 

Suomalainen peruskoulu on murroksessa. Maailmalla erinomaisena koulutusjärjestelmänä tunnettu 

perusopetus ei tuota kaikilla osa-alueillaan tyytyväisyyttä. WHO-koululaistutkimukset, joiden 

kehyksenä ovat toimineet ”lapsen oikeus yhdenvertaisuuteen, lapsen edun ensisijaisuus, oikeus 

kehittyä ja oikeus tulla kuulluksi”, ovat osoittaneet, että vaikka suomalaisten lasten oppimistulokset 

ovat korkeat, he eivät viihdy koulussa yhtä paljon kuin muiden mukana olleiden eurooppalaisten ja 

pohjoisamerikkalaisten maiden lapset. Sen lisäksi, että Suomi on viihtyvyystilastojen häntäpäässä, 

tutkimus osoittaa koulusta pitämisen laskevan entisestään yläluokille siirryttäessä. (Inchley ym., 

2016, ss. 51-54).  

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8. ja 

9. luokan oppilaista vain kolme viidestä pitää koulun käynnistä. Opetushallituksen opetusneuvos 

Heidi Peltosen mukaan ongelmana – Suomessa vallitsevan negatiivisen kouluasenteen lisäksi – on 

rohkaisevan ja myönteisen palautteen antaminen, oppilaiden pienet osallistumismahdollisuudet ja 

opettajien ja oppilaiden välisten suhteiden puutteellisuus (Luotonen, 2013). 

 

Näihin Peltosen mainitsemiin ongelmiin on reagoitu uudessa opetussuunnitelmassa (OPS16), joka 

on tullut käyttöön perusopetukseen asteittain vuoden 2016 syksystä alkaen. Esimerkiksi siinä 

tuodaan esille oppilaan osallisuuden edistämisen tärkeys niin toiminnan suunnittelun, kehittämisen 

kuin arvioinninkin kannalta. Lisäksi siinä painotetaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko 

kouluyhteisön kesken. Se kannustaa oppimaan yhdessä edistäen luovaa ja kriittistä ajattelua ja 

ongelmanratkaisutaitoja eri näkökulmista. (Opetushallitus, 2016).  

 

Näiden hyvien tavoitteiden mukana tuli myös haasteita; koulujen valmiudet toteuttaa OPS16:n 

tuomia uusia vaatimuksia. Vaikka opetussuunnitelma antaa esimerkkejä osallisuuden väylistä, ne 

eivät yksin auta opettajia ja oppilaita yhdessä suunnittelemaan, kehittämään tai arvioimaan 

koulunsa toimintaa. Perinteiseltä kouluyhteisöltä puuttuu oikeat työkalut toteuttaa 

opetussuunnitelman antamia tavoitteita. Herää kysymys: voisiko yhteissuunnittelulla, erityisesti 

suunnittelupelillä tarjota ratkaisun tähän ongelmaan? 
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Opinnäytteen tausta ja alustava tutkimuskysymys 

Opinnäytteeni aihe kehittyi vuoden 2015 lopulla tavattuani tohtorin väitöstyötään tekevän Minna 

Lumpeen. Hänen tutkimushankkeessa ’Meidän koulu muotoilee’ keskitytään muotoilun tapoihin 

tuoda hyvinvointia kouluihin. Hankkeessa on mukana Opetushallitus ja Järvenpään kaupungin 

peruskoulut, joissa oli uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset käynnistymässä. 

 

Pidimme Lumpeen kanssa Järvenpään koulujen rehtoreille yhteissuunnittelutyöpajan maaliskuussa 

2016, jossa keskityimme mahdollisiin ideoihin kehittää koulun toimintaa osallisuutta ja 

hyvinvointia tukevaan suuntaan. Työpajassa vahvistui käsitys siitä, että kouluilla on tavoitteena 

lisätä osallisuutta koulun toiminnan suunnittelemiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen, mutta ilman 

oikeanlaisia työkaluja ja taitoja niiden toteuttaminen on vaikeaa. Tästä muodostui opinnäytteeni 

muoto: kehittää osallisuutta tukeva yhteissuunnittelutyökalu yläkouluille.  

 

Opinnäytteeni on osa ’Meidän koulu muotoilee’ –hanketta, jota tehtiin yhteistyössä kolmen 

järvenpääläisen yläkoulun kanssa. Työni aikana syntyneen suunnittelutyökalun on tarkoitus toimia 

yhteistyökoulujen yhteissuunnittelun ja -kehittämisen alkusysäyksenä sitouttaen osallistuvia 

kouluja sekä tuottaen lähtökohdat, josta muut hankkeessa mukana olevat muotoilijat voivat aloittaa 

mikroprojektit osallistuvien koulujen kanssa. 

 

Työni tavoite on toisaalta kehittää apuväline tiettyyn kontekstiin ja tietyille käyttäjille, toisaalta 

tarkastella koulun ja koululaisten osallisuuteen ja sen luomaan kouluhyvinvointiin liittyviä 

kysymyksiä. Työni lähtökohta on käyttäjäkeskeisen muotoilun viitekehys ja prosessi, joka perustuu 

ymmärrykselle suunnitteluvälineen käyttäjistä sekä heidän osallistumiselle suunnittelutyökalun 

arviointiin ja kehittämiseen. Muotoiluprojektini on käytännönläheistä ja kontekstiin sidottua ja siksi 

sen tarvitsee olla joustavaa ja tilanteeseen mukautuvaa näin mahdollistaen muutokset ja 

iteratiivisuuden prosessissa. Prosessin aikana syntyneellä suunnittelutyökalulla tavoitellaan 

vallitsevien käytäntöjen kehittämistä niin, että osallisuus ja kouluhyvinvointi paranisi. 

 

Henkilökohtainen kiinnostukseni suunnittelupeleihin juurtaa juurensa lapsuudestani, koska pelit ja 

niiden suunnittelu ovat olleet pienestä pitäen osa elämääni. Lapsena suunnittelin pihapelejä niin 

naapuruston lapsille kuin luokkakavereillekin leikittäväksi. Heidän innostuminen 

suunnittelemistani pelimaailmoista kannusti minua kehittämään entistä enemmän pelejä; olivat ne 

sitten piha-, lauta-, kortti- tai paperille piirrettyjä tasohyppelypelejä. Aikuisiällä pelien suunnittelu 

pelkäksi huviksi ei kuitenkaan enää ollut riittävää, vaan janosin peleilleni enemmän 

tarkoituksenmukaisuutta. Halusin tavoitella jotain, jolla voin peleissä esiintyvän huvin lisäksi 
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tuottaa hyötyä, kehittää taitoja ja luoda kokemuksia pelaajille ja heidän yhteisölle. Nämä taustat 

johtivat lopulta suunnittelupelien ääreen; asiaan joka yhdistää kaksi suurta intohimoni kohdetta; 

pelit ja suunnittelun. 

 

Koska pelit voivat toimia erinomaisena motivaation luojana, niiden tuominen yhteissuunnitteluun 

voisi olla ratkaiseva toimija yläkouluyhteisössä. Suunnittelupeleissä yhdistyvät yhteistyö, empatia 

ja leikkisyys ovat erittäin haluttuja piirteitä yhteissuunnittelutilanteissa. Yhteistyöllä 

mahdollistetaan aito osallistuminen, tuodaan esiin erilaisia näkökulmia ja kehitetään ideoita idean 

päälle. Empatian avulla luodaan aitoa vuorovaikutusta, annetaan rohkaisevaa ja kannustavaa 

palautetta, ja huomioidaan ihmiset, jotka eivät ole paikalla. Leikkisyys tuo uusia ja poikkeavia 

näkemyksiä, rohkaisee osallistumaan sekä helpottaa palautteen vastaanottamista. Siksi alustavaksi 

teoreettiseksi kysymykseksi muodostuu: 

 

Voiko suunnittelupelillä tukea kouluhyvinvoinnin kehittämistä? 

 

Opinnäytteen menetelmät 

Muotoiluprojektini aluksi tutustun yhteistyökoulujen lähtökohtiin haastattelemalla näiden koulujen 

rehtoreita ja havainnoimalla kouluympäristöä sisäistääkseni suunnittelun kontekstin. Syvennyn 

teoreettiseen tietoon keskittyen suomalaisten nykykoulujen osallisuuden tilanteeseen, murrokseen 

ja tulevaisuusnäkymiin. Lisäksi tutkin niiden yhteyttä yhteissuunnitteluun sekä suunnittelupeliin; 

miten näiden avulla voidaan lisätä osallisuuden tunnetta ja luoda innostusta koulun toiminnan 

suunnitteluun ja kehittämiseen toteuttaen näin uutta opetussuunnitelmaa. Näiden havaintojen ja 

teoreettisten tietojen pohjalta muodostan suunnittelu- ja tutkimustehtäväni. 

 

Taustakartoituksen tiedoilla olen muodostanut suunnittelupelille lähtökohdat. Näistä lähtökohdista 

suunnittelen ja valmistan suunnittelupelin prototyypin kiinnittäen erityisesti huomiota eri 

pelielementtien, kuten sääntöjen, pelimekaniikkojen ja pelimaailman toimivuuteen sisäistäen 

pelisuunnittelussa havaittuja hyviä käytäntöjä ja sovellan niitä suunnittelupeliini. 

 

Suunnittelupelin testaaminen ennen yläkoulujen suunnittelupelipäiviä tapahtuu neljässä erässä eri 

testiryhmien kanssa. Kolme ensimmäistä pelitestausta toteutetaan suunnittelupelin osilla keskittyen 

aina kahteen peliosuuteen kerrallaan. Neljännellä kerralla suunnittelupeli simuloidaan 

kokonaisuudessaan testiryhmän kanssa. Jokaisen testikierroksen jälkeen arvioin huomioita ja 

muotoilen uudelleen pelielementtejä vastaamaan paremmin työni tavoitteita edistäen 

pelikokemusta. 
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Suunnittelupelipäiviä toteutetaan kolme kertaa – kerran jokaisessa yhteistyökoulussa – syksyn 

2016 aikana. Ennen suunnittelupelipäiviä vierailen kouluissa kertomassa pelistä ja kerään 

vapaaehtoisia suunnittelupelaajia. Valintakriteereinä on vapaaehtoisuus ja halukkuus, mutta 

jokaisessa koulussa toimitaan tilanteen mahdollistamissa rajoissa osallistujien valinnassa. 

Suunnittelupelipäivä kestää yhden koulupäivän yhdeksästä kolmeen ja sisältää väli- ja ruokatunnit. 

 

Jokaisen suunnittelupelipäivän jälkeen arvioin mahdollisia ongelmakohtia ja parannan 

suunnittelupeliä, jotta suunnittelutyökalu toteuttaisi tutkimuksen tavoitteita mahdollisimman hyvin 

ja vastaisi yläkoulujen kohtaamiin haasteisiin. Tilaisuuksien dokumentointi tapahtuu tilanteen 

sallimilla tavoilla ja osallistujien hyväksynnän sallimissa rajoissa. 

 

Lopuksi kerään suunnittelupelipäivän löydökset yhteen, pohdin niiden vaikutuksia suunnittelupelin 

lähtökohtien kautta. Muodostan suositukset yläkouluyhteisölle tarkoitetulle suunnittelupelille ja 

reflektoin tutkimusprosessiani. 

 

Opinnäytteen rakenne 

Opinnäytteeni on jaettuna viiteen osaan: (I) johdanto, (II) määritteleminen, (III) kehittäminen, (IV) 

suunnittelupelaaminen ja (V) johtopäätökset. 

 

Ensimmäisessä osassa esitellään suunnittelu- ja tutkimustyön ongelmakenttä. Siinä kerrotaan 

opinnäytteeni taustasta, tavoitteesta sekä muodostetaan alustava teoreettinen tutkimuskysymys. 

Lisäksi osiossa esitellään opinnäytteen menetelmät ja rakenne. 

 

Toisessa osassa kartoitetaan muotoiluprojektin lähtötilannetta. Siinä selvitetään haastatteluiden ja 

havainnointien perusteella esiin nousseet lähtökohdat yhteistyökouluissa sekä syvennytään 

aiheeseen liittyvään teoreettiseen taustaan. Osiossa tarkastellaan Suomen peruskoulujen 

nykytilannetta osallisuuden suhteen, minkälaisia muutoksia uusi opetussuunnitelma tuo 

osallisuuteen sekä minkälaiset tulevaisuusnäkymät kouluilla on. Lisäksi siinä kuvataan 

yhteissuunnittelun ja suunnittelupelin edut koulun toiminnan suunnittelussa. Lopuksi näiden 

tietojen pohjalta määritellään tarkennettu tutkimuskysymys sekä -tehtävät. 

 

Kolmannessa osassa kuvaillaan muotoiluprosessin kehitysvaihetta. Aluksi selvennetään 

suunnittelupelin lähtökohdat, jotka toimivat ohjenuorana kehittämiselle. Kehittämisvaiheessa 

kerrotaan suunnittelupelin teeman, tarinan, yleisten pelimekaniikkojen, grafiikoiden ja materiaalien 
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ideoinnista ja suunnittelusta sekä kuvaillaan jokaisen yksitellen peliosuuden ideointi, valmistus ja 

testaus. 

 

Neljännessä osassa kuvaillaan suunnittelupelin toteutumista yläkouluympäristössä. Siinä kerrotaan 

miten yhteissuunnittelutilaisuuden valmistelu ja kokeilut sujuivat yhteistyökouluissa ja minkälaisia 

palautetta annettiin ja muutoksia tehtiin kuhunkin peliosuuteen. 

 

Viimeisessä osassa kuvataan opinnäytteen löydöksiä vastaamalla suunnittelu- ja tutkimustehtäviin. 

Osiossa esitellään suosituksia suunnittelupelin edellytyksistä tuottaa hyvinvointia koulussa sekä 

suunnittelupelin muotoilusta yläkoululle. Lopuksi tarkastellaan ja arvioidaan suunnittelu- ja 

tutkimusprosessia. 

 



II Määritteleminen 
 

Tässä osioissa määritellään muotoiluprojektiin liittyvät aihealueet ja luodaan ymmärrys 

suunnittelu- ja tutkimustehtävistä. Aluksi osiossa käsitellään yhteistyökoulujen lähtökohdat 

haastatteluiden ja havainnointien perusteella. Sen jälkeen syvennytään aiheeseen liittyvään 

teoreettiseen taustaan. Siinä tarkastellaan Suomen peruskoulujen nykytilannetta osallisuuden 

suhteen, minkälaisia muutoksia uusi opetussuunnitelma tuo osallisuuteen sekä minkälaiset 

tulevaisuusnäkymät kouluilla on. Tämän jälkeen kuvaillaan yhteissuunnittelua ja 

suunnitteluprosessia sekä miksi yhteissuunnittelun tuominen kouluun on hyödyllistä. Lisäksi 

osiossa käsitellään pelien etua oppimisen välineenä ja kuinka suunnittelupelistä on hyötyä koulun 

toiminnan suunnittelussa. Lopuksi näiden tietojen pohjalta muodostetaan tarkennettu 

tutkimuskysymys sekä -tehtävät. 

 

Yhteistyökoulujen lähtökohdat 

Tutustuin yhteistyökouluihin toukokuun 2016 aikana. Jokaisessa kolmessa koulussa vietin aikaa 

tarkkaillen kouluympäristöä ja kysellen ajatuksia koululaisilta sekä haastattelin koulun rehtoria. 

Rehtoreiden haastatteluissa kävi ilmi, että osallisuutta haluttaisiin tukea enemmän. Jokaisella 

koululla osallisuutta tapahtuu rakenteellisissa muodoissa, kuten juhlien valmistelemisessa, 

teemaopiskelua, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa muutamia mainitakseni. Tästä huolimatta 

oppilaiden voimaannuttaminen koetaan haasteelliseksi. Haastatteluissa oppilaita kuvaillaan 

konservatiiviseksi, jotka toistavat vanhoja perinteitä kehittämättä uusia käänteitä tai ideoita ilman 

opettajan vetämistä. Monesti oppilaat joko eivät osallistu ollenkaan tai osallistuessaan jättävät ideat 

pinnallisiksi. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että uuteen opetussuunnitelmaan suhtaudutaan opettajien kesken 

kasvavissa määrin positiivisesti, mutta sekä oppilaille että opettajille oli vaikeaa luopua totutusta 

opettajakeskeisestä toiminnasta. Opettajakeskeisessä järjestelmässä ratkaisut ovat ennalta tiedossa, 

jolloin ei tarvitse kokea epävarmuutta tuntemattomuudesta. Oppilasvetoinen järjestelmä vaatii taas 

opettajilta paljon työtä ja taitoa olla läsnä ja tukea oppilasta omatoimiseen toimintaan, jonka 

lopputulokset voivat yllättää. Samalla oppilaiden saadessa lisää päätäntävaltaa ja vastuuta myös 

työmäärä ja tarvittava luottamuksen määrä kasvaa. 
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Tarkkaillessani kouluympäristöjä selkeni, että luokkarakenteilla on edelleen vahva jalansija; 

yhdeksäsluokkalaisilla oli omat alueet, kahdeksas- ja seitsemäsluokkalaiset omillaan. 

Henkilökunnankin puolella puhutaan ysien aulasta tai pihasta, vaikka samalla pyritään välttämään 

keinotekoista erottelua ja alueiden luontia. Käytävät olivat täynnä notkuilijoita, kun muita 

oleskelutiloja ei ollut riittävästi. Verrattaessa koulutiloihin, jossa oleskelutilat ja välituntiaktiviteetit 

olivat oppilaiden saatavilla ja käytössä, he vaikuttivat energisemmiltä ja viihtyvänsä paremmin.  

 

Kun kysyin välituntia viettävältä kolmen hengen 

oppilasryhmältä osallistumisesta koulun kehittämiseen, 

vastauksena tuli, ettei kannata nähdä vaivaa muuttaa 

koulua (Kuva 1). Koen, että vastaus viittaa Peltosen 

mainitsemaan kielteiseen koulu-asenteeseen; kouluun 

liittyvä tekeminen, joka osoittaisi koulusta välittämistä tai 

olemaan osa koulun yhteisöä, koetaan helposti noloksi. 

Tämä herättää kysymyksen, miten osallisuus tai sen puute 

liittyy oppilaista kumpuavaan asenteelliseen 

passiivisuuteen kouluaan kohtaan; paikkaan, jossa he 

viettävät suuren osan ajastaan? 

 

 

Osallisuus suomalaisessa koulussa 

Suomalaisissa kouluissa osallisuusmahdollisuudet ovat pääosin vain nimellisesti osana toimintaa. 

Euroopan neuvoston vuonna 2011 valtakunnallisesti toteutetussa tutkimuksessa todettiin, että 

suomalaisissa kouluissa osallisuutta on tarjolla lähinnä virallisissa, ylhäältä alaspäin suuntautuvissa 

rakenteissa. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi oppilaskunnan hallitus, nuorisovaltuusto tai 

kouluneuvosto. Nämä osallisuuden muodot kuitenkin palvelevat vain marginaalista osaa oppilaista. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011) 

 

Nuorisotutkimusverkoston Harinen ja Halme kuvailevat tutkimuksessaan ’Hyvä, paha koulu’ 

(2012) osallisuusoikeuden toteutumisen suomalaisissa peruskouluissa olevan vaikeuksissa. Lasten 

ääni painaa vähän niin opetuksen sisältöön kuin menetelmiin liittyvissä päätöksissä sekä 

työjärjestyksiin, päivän pituuksiin ja jaksottamisiin että koulun varusteluihin liittyvissä asioissa. He 

epäilevät tämän olevan syy siihen, miksi lasten ja aikuisten välille on syntynyt kuilu, joka näkyy 

kielteisenä suhtautumisena opettajiin. Tutkimuksessaan he tiivistävät kouluhyvinvoinnin 

parannusehdotukset seitsemäksi käytännön suositukseksi. Osallisuuden lisäksi he mainitsevat 

Kuva 1: Ote yläkoulussa tehdyistä havainnoista 
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yhdenvertaisuuden, lapsen edun toteutumisen, oikeuden kehittyä mahdollisimman täysmääräisesti, 

vertaissuhteet, kouluympäristön ja yhteiskunnan suhtautumisen kouluun.  

 

Osallisuus terminä yhdistää poliittisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Lukuisista tutkimuksista 

huolimatta termin tarkoitus vaihtelee eri tieteenaloilla käyttötarkoituksesta riippuen. 

Tutkimuksessani käytän osallisuudesta Kiilakosken määritystä, jonka mukaan se on yksilön ja 

hänen yhteisönsä suhteissa toteutuva kokemuksellinen tila, joka on luonteeltaan sekä yksilöllistä 

että yhteisöllistä. Se on yhteisöön kuulumista ja toimintaa yhteisössä luoden tunteen omasta 

merkityksestä yhteisön jäsenenä. Osallisuuteen kuuluu läheisesti vaikuttaminen, joka on kuulluksi 

tulemista omana itsenään yhteisissä ja yksilöä koskettavissa asioissa. Se on mahdollisuutta saada 

sekä valtaa että vastuuta yhteisön jäsenenä. (Kiilakoski, Gretchel & Nivala, 2012) 

 

Roger Hart (1992) on kehittänyt lasten osallisuuden tikapuut (Kuva 2), joiden pohjana on toiminut 

Sherry R. Arnstein vuonna 1969 kehittämä kansalaisten yhteiskunnallisen osallisuuden portaat. 

Tikapuut kuvaavat lasten aloitteellisuuden ja yhteistyön astetta heidän toimiessaan yhdessä 

aikuisten kanssa; mitä korkeammalle tikapuissa noustaan, sitä enemmän tietoa ja päätösvaltaa 

lapselle annetaan. Tasot vaihtelevat tehtävän ja tilanteiden mukaan, jolloin mitään yhteisöä ei voida 

pysyvästi määritellä yhdellä tasolla toimivaksi. Myöskään kaikissa tilanteissa samanlainen lapsen 

osallisuus ei ole mahdollista. Silti toivottavaa olisi pyrkiä erottavan toiminnan sijasta lasten ja 

aikuisten yhteistoiminnallisuuteen. (Turja, 2010) 

 

 
Kuva 2: Osallisuuden portaat Hart 1992 (Turja, 2010) 
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Tikapuiden kolmea alinta askelta ei pidetä osallisuuteen kuuluvana, vaan ne toimivat vain 

osoituksena tilanteista, joissa osallisuutta ei tapahdu. Seuraavilla askelilla lasten tietous ja 

vaikutusvalta kasvavat. Turja (2010) kuvailee ylimpänä askeleena olevaa lapsen ja aikuisten 

yhteistoiminnallisuutta tilanteeksi, jossa ”lapset voivat tehdä aloitteita ja suunnitella omia 

toimintaprojektejaan, joissa aikuiset ovat apuna ja samalla opetellaan aikuisten ja lasten keskinäistä 

yhteistoiminnallisuutta ja dialogisuutta.” 

 

Alangon tutkimuksesta (2010) käy ilmi, että osallisuus näyttäytyy oppilaille perustavanlaatuisena 

tapana toimia koulussa. Se nähdään yhdessä tekemisenä, mukana olemisena ja osallistumisena 

yleensä aikuisten määrittämään toimintaan. Oppilaat kokivat, että osallistuminen on myös sitä, että 

saa tuoda omat mielipiteensä esille, ottaa kantaa koulun toimintaan ja ehdottaa asioita koulun 

henkilökunnalle. Kaiken kaikkiaan kuulluksi tuleminen on tärkeää. 

 

Ongelmana hän nosti esille, että oppilaat kokivat yleisesti osallistumis- ja vaikuttamispyrkimykset 

hyödyttömiksi. Asiat, muutokset tai ideat, olivat jääneet ilmaan tai niiden jatkosta ei ollut tietoa. 

Myös aikuisten asenne koettiin alustavasti kielteiseksi uusia kehitysehdotuksia kohtaan; joko ne 

nähtiin mahdottomina toteuttaa tai ne koettiin joutuvan ilkivallan kohteeksi, jolloin niiden 

hankintaa ei kannattanut harkita. Alanko painottaakin, että olisi erittäin tärkeää tehdä aloitteen 

etenemisprosessi näkyväksi oppilaille jo lyhyen ajan sisällä aloitteen tekemisestä, koska päätöksien 

läpinäkyvyys ja perusteet ovat osa kuulluksi tulemisen tunnetta. (Alanko, 2010) 

 

Toinen asia, jota Alanko haluaa nostaa esille, on osallisuuden vapaaehtoisuus. Osallisuuden tarve 

on subjektiivista ja osa oppilaista koki, ettei osallistuminen koulun toiminnan kehittämiseen 

oppivelvollisuuden lisäksi ollut heidän mielestään merkityksellistä. On tärkeää, kun oppilasta 

pyydetään tai hänet äänestetään edustamaan luokkaansa, että hän kokee voivansa myös kieltäytyä 

ilman painostusta. Osallisuus ei saa olla osallisuuteen pakottamista. (Alanko, 2010) 

Oppilas keskiöön 

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 12. artiklan (Yhdistyneet kansakunnat, 1989) mukaan 

jokaisella lapsella on oikeus olla mukana päättämässä itseään koskevista asioista ja tulla kuulluksi 

joko itsensä tai edustajansa kautta lapsen ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen. Opetuksen kannalta 

tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että opettajan on kyettävä antamaan vastuuta oppilailleen ja 

luovuttava osin omasta kontrollistaan oppilaiden osallisuuden mahdollistamiseksi (Öhrling, 2006, 

s. 75). 
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Perinteisessä opettajakeskeisessä opetuksessa hierarkia ja auktoriteettisuus on ollut vahvasti läsnä. 

Monet oppiaineet hyödyntävät suljettua ongelmanratkaisujärjestelmää, jossa rajat ovat vakiot, 

oikea ratkaisu tiedetään jo etukäteen, prosessi on kontrolloitavaa ja loogista, ratkaisut ovat usein 

toteen näytettävissä ja loogisesti oikeita sekä ratkaisumenetelmät ovat entuudestaan tunnettuja 

(Sahlberg, Meisalo, Lavonen & Kolari, 1993). Tämä luo oppilaalle kuvan maailmasta, jossa asiat 

ovat joko oikein tai väärin ja opettajalta voi kysyä oikean vastauksen. Samalla tämä ruokkii 

hierarkkista ja auktoriteettista järjestelmää, jossa oppilasta ei kannusteta omaan osallisuuteen tai 

vaikuttamiseen.  

 

Perinteinen opettajakeskeinen oppiminen on kuitenkin jäämässä historiaan; koulujärjestelmä on 

siirtymässä pois perinteisestä opettajakeskeisestä koulujärjestelmästä kohti oppilaskeskeistä ja 

osallisempaa tapaa oppia ja opettaa, kun osallisuudesta tulee osa toimintaa uuden 

opetussuunnitelman myötä. (Paalasmaa, 2014) Se kuitenkin vaatii opetusyhteisöltä uutta 

näkökulmaa, jossa aloitteiden etenemisprosessi on läpinäkyvää ja perusteltua sekä osallistuminen 

vapaaehtoista. Uuden opetussuunnitelman myötä opettajat siirtyvät opettajakeskeisestä opetuksesta 

oppilaskeskeiseen tutkivaan oppimiseen. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004) 

 

Oppilaskeskeinen tutkiva oppiminen kannustaa oppilasta ratkaisemaan ongelmia tutkimalla ja 

käyttämällä apuna erilaisia luovuuteen perustuvia avoimia ja joustavia menetelmiä. Vaikka se on 

tunnettu kasvatustieteissä jo vuosikymmeniä, silti on hyvin koulukohtaista, miten luova ja tutkiva 

ongelmanratkaisu on käytössä jokapäiväisissä opinnoissa. On hyvin yleistä, että sen harjoittaminen 

on koulussa suurelta osin jätetty taito- ja taideaineiden harteille. Tämä johtunee luovuuden 

luonteesta, jonka laatua on haastavaa arvioida ja sen harjoittaminen vaatii avointa 

ongelmanratkaisujärjestelmää, jossa ongelman rajat muuttuvat, ratkaisuprosessi tuo uusia ja 

odottamattomia ideoita, ratkaisuja ei välttämättä voida näyttää toteen sekä ratkaisumenetelmiä 

voidaan yhdistellä ja muutella luovasti tilanteen vaatiessa. (Sahlberg ym., 1993) 

 

Oppilaskeskeisessä oppimismallissa lapsesta kehittyy kyselevä, osallistuva ja tutkiva yhteiskunnan 

jäsen, joka on avoin paremmille ratkaisuille (Hakkarainen ym., 2004). Tämän oppimismallin 

saavuttaminen vaatii kuitenkin tahtoa ja harjoittelua niin oppilaiden kuin opettajienkin osalta. Hyvä 

tapa motivoida harjoittelemaan näitä taitoja on esimerkiksi pelien kautta. 

Pelit osallisuuden ja oppimisen välineenä 

Oppimispelit ovat tehneet tietään nykyopetukseen. Pelit sekä luovat että ovat oppimisympäristöjä 

mahdollistaen esimerkiksi oppiaineiden rajoja ylittävän oppimisen ja verkossa kommunikoinnin. 
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Osallisuutta tukevat oppimispelit esimerkiksi rohkaisevat aktiiviseen tiedon tuottamiseen ja 

yhteisölliseen oppimiseen. (Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 2014) 

 

Pelien tiedetään kehittävän motorisia, kielellisiä, sosiaalisia sekä tiedonhaullisia taitoja. Näiden 

lisäksi peleissä tiedetään olevan paljon käyttämätöntä potentiaalia, joka vaatii lisätutkimusta ja 

näyttöä jalkautuakseen aidosti kouluihin. Pelien käyttö opetuksessa on kuitenkin lisääntynyt ja 

opettajat suhtautuvat peleihin myönteisesti. (Kangas, Vesterinen & Krokfors, 2014)  

 

Silti opettajat kokevat haasteelliseksi sisällyttää pelit opetukseen, mikä johtuu tutkijoiden mukaan 

siitä, että opettajilta puuttuu pedagogiset mallit pelien käytöstä (Egenfieldt-Nielsen, 2007). Ehkä 

siksi pelit oppimisen resurssina ovat jääneet usein vain täytteeksi tai keventämään oppituntia 

visailuna näin toteuttaen ainoastaan Benjamin Bloomin (1956) oppimisen tasojen alinta askelmaa 

eli muistamista. Peleillä olisi kuitenkin mahdollisuus tuottaa kaikkia muitakin oppimisen tasoja, eli 

ymmärtämistä, soveltamista, analysointia, syntetisointia ja arvioimista, mutta tämä vaatisi 

perinpohjaisia muutoksia nykyisessä pedagogisessa ajattelussa (Manninen, 2011). Toisaalta pelien 

mahdollistama osallisuus, vuorovaikutus ja digitaalinen kulttuuri lisäävät kiinnostusta opetuksen 

näkökulmasta, koska yhteisöissä oppiminen on tehokasta ja kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta 

(Jones, 2011). 

Katse tulevaisuuteen 

Uusi opetussuunnitelma viestii siitä, että kasvatustieteissä on havahduttu koulun roolin muuttuvan 

yhteiskunnan murroksen mukana. Tulevaisuuden koulu on avoin ympäristölle ja yhteistyölle. 

Koulu on edelleen paikka, jossa opettajien tehtävänä on luoda mahdollisimman hyvä pohja 

oppimiselle. Siellä oppilaat ja opettajat toimivat yhdessä tutkijoina tukien toinen toistaan 

osaamallaan tavalla yhteiseksi hyväksi. (Välijärvi, 2011)  

 

Tulevaisuudessa koulu pohjaa inhimilliselle vuorovaikutukselle teknologian auttamana, missä 

oppilaat oppivat tietoyhteiskuntavalmiuksia käyttämällä tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. 

Opetushallituksen mukaan tulevaisuudessa korostuvat ajattelun, työskentelyn, 

työskentelyvälineiden hallinnan ja aktiivisen kansalaisuuden taidot. Näihin taitoihin kuuluvat muun 

muassa kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, luovuus, innovatiivisuus, 

kommunikaatio, yhteistyökyky, verkostoissa toiminen, osallisuus yhteisön jäsenenä, vastuullisuus 

ja empatia. (Vähähyyppä, 2010) 

 

Tulevaisuuden taitojen ja valmiuksien avulla lapsista ja nuorista kasvaa aktiivisia kansalaisia; 

tulevaisuuden yhteiskunnan ongelmien ratkaisijoita. Jotta näin tapahtuisi, Välijärvi (2011) 
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painottaa, lapsiin ja nuoriin täytyy oppia luottamaan inhimillisinä ja järkevästi käyttäytyvinä 

olentoina. Heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään pitää kuunnella sekä tehdä näkyväksi 

kouluyhteisössä. Järkevyys taas pohjaa opittuihin asioihin ja niiden pohjalta toimimiseen. Jotta 

lapset ja nuoret voivat toimia inhimillisesti ja järkevästi, heidän tarvitsee harjoitella näitä taitoja 

koulussa. Yksi näitä yllä mainittuja taitoja yhdistävä harjoittamisen tapa on yhteissuunnittelu. 

 

Lähestymistapana yhteissuunnittelu 

Yhteissuunnittelussa osallistujat toimivat suunnittelukumppaneina. Yleisesti he ovat suunniteltavan 

kohteen asiantuntijoita; oli kyseessä esimerkiksi heidän työ tai jokapäiväinen toiminta. He ovat 

parhaita kertomaan, mitkä asiat ovat tarpeellisia kehitykselle ja miten niiden olisi suotavaa toimia. 

Suunnittelun ammattilainen toimii tilanteen vetäjänä ja auttaa osallistujien suunnittelua työkalujen 

ja -metodien avulla etenemään ja toteutumaan. Tiivistettynä yhteissuunnittelu on suunnittelun 

ammattilaisen vetämä osallisuuden, vaikuttamisen ja yhteistyön suunnitteluprosessi, jossa 

muotoilumenetelmiä käyttäen osallistujat tutkivat, visioivat ja kehittävät ratkaisuja 

suunnittelukohteelle sitouttaen ja voimaannuttaen sekä sidosryhmiä että tulevia käyttäjiä. 

Yhteissuunnittelu nähdään erinomaisena tapana kehittää empaattista ymmärtämistä toisia osallisia 

kohtaan. Se auttaa ihmisiä tekemään yhteistyötä tuomalla erilaiset käyttäjät saman pöydän ääreen 

näin lisäten empatiaa toisiaan kohtaan tavoitellessaan yhteistä, kaikkia miellyttävää lopputulosta. 

(Vaajakallio, 2012) 

 

Yhteissuunnittelu on tutkimusterminä suhteellisen uusi, mutta sen juuret kumpuavat jo 70-luvulta 

Pohjoismaissa alkaneessa osallistuvassa suunnittelussa. Pohjoismaissa yhteissuunnittelu ja 

osallistuva suunnittelu koetaankin usein synonyymeiksi, joskin osallistuvalla suunnittelulla on ollut 

astetta voimakkaammin poliittinen sanoma. Pääajatuksena osallistuvassa suunnittelussa on ollut 

käyttäjän voimaantuminen: yksilön, johon suunnittelukohde vaikuttaa, pitäisi olla mukana 

suunnitteluprosessissa. Siihen kuuluu myös aktiivinen ihmiskuva: ihminen haluaa ilmaista 

aktiivisesti hänen ajatuksensa suunnitteluratkaisuista ja niiden mahdollisuuksista. Tämä poikkeaa 

esimerkiksi käyttäjälähtöisestä suunnittelussa, jossa käyttäjän rooli on yleensä hieman 

passiivisempi, esimerkiksi tarkastelun kohde tai testaaja. (Mattelmäki & Sleeswijk Visser, 2011) 

 

Yhteissuunnittelu rakennetaan helpottamaan osallistujien yhteistyötä, jotta he pystyvät 

saavuttamaan suunnittelutavoitteensa. Tilanteen rakentamiseksi yhteissuunnittelun vetäjän pitää 

valmistella ympäristö ja materiaalit yhteistyötä tukevaksi kokonaisuudeksi. Sen lisäksi, että kaikki 

materiaaliset asiat ovat valmisteltu, myös puheet, pukeutuminen ja eleet vaikuttuvat halutun viestin 

välittämisen onnistumiseen. (Vaajakallio, 2012) 
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Suunnitteluprosessin kuvaus 

Yhteissuunnittelun prosessissa hyödynnetään muotoiluajattelua, joka on analyyttisen ja intuitiivisen 

ajattelun produktiivinen yhdistelmä. Tarkoituksena on analysoida mennyttä ja pohjata päätökset 

tähän, mutta samalla katsoa kauemmaksi ja luoda intuitiivisesti tulevaa (Martin & Euchner, 2012). 

Vaikka suunnitteluprosessin kuvailemiseen on kehitetty erilaisia malleja, täydellistä konsensusta 

tutkijoiden tai muotoilijoiden keskuudessa ei olla saavutettu. Mallien luomisessa on myös omat 

riskinsä, koska niiden takia voidaan tahattomasti rajoittaa tarvittavia toimenpiteitä. Toisaalta niiden 

avulla pystytään viestimään suuntaa antavasti, mistä on suunnittelussa kyse. 

 

Yksi laajasti levinneistä moderneista malleista on vuonna 2007 Design Councilin kehittämä 

kaksoistimantti (eng. double diamond). He tekivät laadullisen tutkimuksen yhdestätoista globaalin 

yrityksen suunnitteluprosessista sekä niiden suunnittelusta ja muotoilusta liiketoiminnassa. Vaikka 

suunnitteluprosessin vaiheiden nimet ja määrät muuttuivat eri yhtiöissä, niistä löytyi tarpeeksi 

yhtäläisyyksiä, joiden avulla he loivat kaksoistimantin. Kuitenkin luovan prosessin ollessa 

monimutkainen sen kuvaaminen on erittäin haastavaa tehdä yksiselitteisesti. He kuitenkin uskovat, 

että kaksoistimantti voi vähintään hälventää luovan prosessin mystisyyttä. (Design Council, 2007) 

 

Design Councilin kaksoistimantin neljä vaihetta ovat: löydä, määrittele, kehitä ja toimita (eng. 

discover, define, develop, deliver). Mallin timanttimuoto kuvailee suunnitteluprosessia avartavan ja 

supistavan ajattelutavan vuoropuheluksi. Muotoilija avartaa näkemystään etsien ja tuottaen uutta 

tietoa. Määrän ollessa tarpeeksi laaja muotoilija supistaa näkemystään näistä vaihtoehdoista karsien 

tiensä vaihtoehdoista läpi parhaimpaan. Näin hänelle muodostuu selkeämpi kuva oikeasta 

ongelmasta. Kehitysvaiheessa muotoilija avartaa mahdollisuuksia ideoimalla ratkaisuja ja luomalla 

konseptin. Konseptin ollessa valmis muotoilija avartaa näkemystään erilaisilla testauksilla. 

Toimitusvaiheessa konsepti testataan viimeisen kerran, hyväksytään, valmistetaan ja julkaistaan. 

(Design Council, 2007) 

 

Näin ollen timantin kaksi ensimmäistä vaihetta voidaan ymmärtää ’oikean asian muotoiluna’ ja 

kaksi viimeistä vaihetta ’asian oikein muotoiluna’. Tällä tarkoitetaan, että muotoilijan pitää 

tunnistaa ensimmäisessä osuudessa oikea ongelma, jota lähdetään ratkaisemaan ja toisessa 

osuudessa ideoidaan ja testataan iteratiivisesti ratkaisuja ennen toteuttamista. (Design Council, 

2007) 

 

Kaksoistimantin pohjalta Dan Nessler (2016) on kehittänyt kaksoistimantista uudistetun version, 

joka visualisoi modernia ketterämpää suunnitteluprosessia. Hän on tutkinut ja vertaillut eri 
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yrityksien tapaa esittää suunnitteluprosessin vaiheita, jonka pohjalta hän on muodostanut omansa. 

Tällä mallilla hän pyrkii visualisoimaan yhdessä kuvaajassa sekä Design Councilin avarra-supista-

ajattelutavan esittämisen että muista malleista visualisoidun iteratiivisen ja jatkuvan vahvistamisen 

vaiheet: iteroi, rakenna, mittaa ja opi. 

 

 
Kuva 3: Nesslerin ketterä kaksoistimantti vapaasti käännettynä (Nessler, 2016) 

 

Nessler jakaa kaksoistimantin neljä vaihetta kahteen osuuteen: (1) ongelman ja halutun 

lopputuloksen tunnistaminen sekä (2) lopputuloksen tuottaminen. Ensimmäinen osuus sisältää 

kaksoistimantin kolme ensimmäistä vaihetta ja toinen vaihe viimeisen toimitusvaiheen. 

Ensimmäisen osuuden lopputuloksena on konsepti, jonka toimivuutta lähdetään iterointikierroksilla 

vahvistamaan toisessa osuudessa. Ketteryys syntyy siitä, että muotoilija on aina valmiina 

kehittämään ratkaisuaan syklisesti lopputuloksen tuottamisvaiheessa (Kuva 3). 

Yhteissuunnittelun tuominen kouluun 

Kasvatustieteiden lailla myös muotoilututkimuksessa ollaan herätty yhteiskunnan murrokseen. 

Kirjassaan (Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation, 

2015) Manzini visioi tulevaisuuden, jossa kaikki muotoilevat ja suunnittelevat uudelleen heidän 

olemassaolonsa verkottuneessa ja ekologisemmaksi muuttuvassa maailmassa. Hän kokee, että 

nämä tapahtuvat pakon edessä, koska toisaalta maailma kohtaa ekologisen kestämättömyyden ja 

toisaalta verkottuminen tuo yhteiskunnalliset innovaatiot kaikkien saataville. Nämä kaksi 

dynamiikkaa muuttuvat yhdeksi prosessiksi, jolloin projektit laajentuvat ja laajalle leviävät 

innovaatiot mahdollistavat suurempia yhteiskunnallisia muutoksia. Ihmiset eivät enää ratko vain 
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omia ongelmiaan, vaan jakamisen kautta auttavat muita muodostaen pohjan uudenlaiselle 

sivilisaatiolle. 

 

Manzinin (2015) visioiden mukaisesti, tulevaisuus tarvitsee ihmisiä, jotka kykenevät olla 

muuttamassa kestämättömän maailman suuntaa. Kaikki ihmiset ovat kuitenkin pohjimmiltaan 

suunnittelijoita, vaikka heillä ei ole välttämättä tarvittavia taitoja tuoda osaamistaan ja 

ymmärrystään esiin oikealla tavalla. Tämä johtuu siitä, että suunnittelutaitojen harjoittamista ei 

tapahdu tai se on riittämätöntä. Täten olisi tärkeää, että näiden taitojen harjoittaminen tapahtuu jo 

peruskoulussa. Yksi tapa harjoittaa suunnittelutaitoja on yhteissuunnittelu. 

 

Yhteissuunnittelulla voidaan kasvattaa lapsen osallisuuden ja vaikuttavuuden tunnetta. Sen voimin 

lapsi voi harjoitella suunnittelu-, kehitys- ja arviointitaitojaan yhdessä muiden kanssa näin kokien 

merkityksellisyyttä ja voimaantumista. Samalla yhteissuunnittelutilanne opettaa osallisille 

yhteistyötaitoja ja empaattisuutta. Opettajien ja oppilaiden ollessa saman pöydän ympärillä 

kuuntelemassa toistensa näkemyksiä heidän välillään oleva kuilu kapenee. Empatia kasvaa, kun 

erilaiset mielipiteet saavat perustellusti tulla esille ja kaikkien näkemyksiä kuunnellaan. 

Yhteissuunnittelun avulla opettajat ja oppilaat toteuttavat osaa uuden opetussuunnitelman 

osallisuuden tavoitteista, kun suunnittelun kohteeksi otetaan koulun toiminta. Näin jokainen voi 

kokea olevansa merkityksellinen tekijä, ja passiivisuuden sijasta he tekevät osansa sekä kantavat 

vastuunsa. Näin lapsista myös kehittyy osallinen ja osaava yhteiskunnan suunnittelussa. 

 

Yhteissuunnittelu vaatii kuitenkin apuvälineitä, työkaluja ja metodeja, tukeakseen edellä mainittuja 

asioita. Työkaluja ja metodeita tarvitaan luomaan ympäristö, jolla kannustetaan osallistujia 

ideoimaan uutta, arvioimaan vanhaa ja huomioimaan myös yhteissuunnittelutilanteen ulkopuoliset 

käyttäjät ja asianomaiset henkilöt. Ilman näiden näkökulmien vahvistamista, pöydän ulkopuoliset 

käyttäjät saattavat jäädä huomioitta tai pahimmassa tapauksessa heidän päivittäinen elämä 

vaikeutuu. Kouluissa on paljon ihmisiä, joilla on oikeus olla osallistumatta suunnitteluun, mutta 

silti heidät pitää ottaa huomioon suunnittelussa. Lisäksi työkalun pitää pystyä madaltamaan 

kynnystä opettajan ja oppilaan välillä, jotta aitoa keskustelua syntyy. 

 

Edellä mainittujen syiden johdosta on tärkeää valita yhteissuunnittelulle työkalu, jonka avulla 

pystytään tuomaan pelien ja yhteissuunnittelun edut yhteen. Koulussa olisi tarpeellista käyttää 

työkalua, joka luo uusia keskusteluja tutuista asioista, lisää empatiaa ottaen tilanteessa ja tilanteen 

ulkopuolella olevat huomioon, kehottaa leikkisyyteen madaltaen yhteisössä vaikuttavia sosiaalisia 

kynnyksiä, helpottaa keskusteluiden syntyä sekä kannustaa ottamaan riskejä ja kestämään 

epävarmuutta. Edellä mainitsemani asiat syntyvät suunnittelupelissä (Vaajakallio, 2012). 
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Työkaluna suunnittelupeli 

Suunnittelupeli on laajasta käytöstä huolimatta hyvin joustava käsite, jolla on monenlaisia 

määrittelyitä riippuen kontekstista ja pelin tavoitteista. Kirsikka Vaajakallio määrittelee 

suunnittelupeliä tohtorin väitöstyössään Design games as a tool, a mindset, and a structure (2012). 

Siinä hän vertailee ja tutkii eri suunnittelupelien, suunnittelumenetelmien, pelaamisen, esittämisen 

ja pelien määrityksiä muodostaen oman määrityksen suunnittelupeleille. Tutkimuksesta huolimatta 

– tai sen johdosta – hän ei määrittele suunnittelupeliä tarkasti, vaan antaa yleisemmän kuvauksen 

suunnittelupelistä: Suunnittelupeli on yhteissuunnittelutyökalu, joka tarkoituksenmukaisesti 

korostaa peliominaisuuksia kuten leikkisyyttä ja rakennetta, jota tukee pelisäännöt ja -materiaalit. 

 

Vaajakallio näkee suunnittelupelin, kirjansa nimen mukaisesti, työkaluna, ajattelutapana ja 

rakenteena. Vaikka niitä ei voi toisistaan täysin erotella, nämä kolme tapaa lähestyä 

suunnittelupeliä näyttäytyvät eri lailla projektiin osallistuville osapuolille. Yhteissuunnittelun 

vetäjälle suunnittelupeli toimii työkaluna saavuttaa yhteissuunnittelulle asetetut tavoitteet, pelaajille 

suunnittelupeli tuottaa kokemuksen pelimaailmasta ja leikillisestä ajattelutavasta auttaen 

suunnittelussa sekä suunnittelupelin muotoilijalle se toimii muokattavana rakenteena 

materiaaleineen ja sääntöineen. (Vaajakallio, 2012, s. 219) 

 

Vaajakallion mukaan suunnittelupelejä yhdistää kolme pääominaisuutta, jotka ovat (1) osallistujille 

yhteisen suunnittelukielen luominen, (2) luovaan ja tutkivaan asenteeseen kannustaminen sekä (3) 

mahdollisuuksien visualisoimiseen ja todentamiseen auttaminen. Näiden yhtenä päätoteuttajana 

yhteissuunnittelutilanteessa ovat suunnittelupelin peliominaisuudet, kuten säännöt, mekaniikat ja 

materiaalit, jotka toimivat rajakohteina (eng. boundary objects) helpottaen pelaajien keskinäistä 

ymmärrystä ja ohjaten keskustelua eli synnyttäen yhteisen suunnittelukielen. Peliominaisuudet 

herättävät uusia näkemyksiä ja ideoita kannustaessaan luovaan, tutkivaan asenteeseen, joka auttaa 

ymmärtämään nykyisyyttä ja tulevia mahdollisuuksia ja leikkimään näiden kahden välillä (Brandt, 

2006). Suunnittelupelin ollessa avoin ongelmanratkaisujärjestelmä pelaaja voi tehdä vapaita 

tulkintoja tarkoituksenmukaisesta kohteesta. Tällä tavalla suunnittelupeli tukee sekä pelaajien 

jokapäiväisen tiedon käyttöä, mutta samalla inspiroi pelimaailman loputtomilla mahdollisuuksilla. 

Kaiken tämän tapahtuessa yhteistyötilanteessa, pelaajat oppivat toisiltaan ja kasvattavat toistensa 

näkemyksiä laajemmiksi ja moniulotteisemmaksi. (Vaajakallio, 2012) 

 

Suunnittelupelillä on yksi erittäin tärkeä eroavaisuus verrattaessa muihin yhteissuunnittelussa 

käytettyihin työkaluihin; suunnittelupeleihin syntyvä pelihenki (eng. play spirit). Vaajakallion 

mukaan pelihenki ohjaa osallistujia ajattelumalliin, jossa yhteissuunnittelu tapahtuu pelisääntöjen 



 

 22 

puitteissa ja konkreettisten pelimateriaalien kanssa kannustaen ottamaan riskejä ja kestämään 

epävarmuutta. Toisin sanoen sen avulla tuodaan pelimäinen ajattelumalli yhteissuunnittelu-

tilanteeseen. (Vaajakallio, 2012) 

 

Vaajakallio (2012) on tunnistanut kolme toisiinsa kietoutunutta peliominaisuutta, jotka luovat 

pelihengen. Ensimmäiseksi suunnittelupeli on tilanteessa eli se etenee ajan ja paikan luomien 

rajoitteiden sisällä. Se sopeutuu tilanteeseen pelirakenteellaan ja toteuttaa yhteissuunnittelun 

hetkellistä luonnetta. Samalla se luo pelin sisäisen, symbolisen ajan helpottamaan menneen, 

nykyisen ja tulevaisuuden käsitteellistämistä sekä suunnittelua. Symbolinen aika on vahvasti 

yhteyksissä pelihenkeä synnyttävään toiseen peliominaisuuteen eli taikapiiriin. Tämä fyysinen sekä 

mielellinen taikapiiri, joka erottaa pelaajat ”tavallisen maailman” lainalaisuuksista, kannustaa 

pelaajia kokeilemaan erilasten mahdollisuuksien seurauksia ja leikkimään todellisen ja 

mielikuvitteellisen välillä (Huizinga, 1949). Suunnittelupelissä taikapiirin luo pelielementit, kuten 

pelimekaniikat, grafiikat, pelimateriaalit sekä säännöt. Pelielementit ohjaavat kolmatta 

peliominaisuutta eli suunnittelupelin tasapainottelua vapaan ja rajoitetun toiminnan välillä. 

Toimintaa rajoittavia pelielementteinä toimivat säännöt, pelimekaniikat ja etukäteen valmistellut 

pelimateriaalit. Vapaata toimintaa tukee rajoittavien tekijöiden väliin jäänyt, laaja 

mahdollisuuksien tila (eng. opportunity space), jossa pelaajat tekevät kaikista mahdollisuuksistaan 

päätöksen (Salen & Zimmerman, 2003). 

 

Suunnittelupelin pelaajalla on muita pelejä enemmän vapauksia, koska lopputulos on pelin 

suunnittelijalle tuntematon ja osa materiaaleista voi muodostua vasta pelin aikana pelaajien 

toimesta. Siksi pelielementtien suunnittelu vaatii vapauden ja rajoitteiden tasapainon hallitsemista. 

Ne tuottavat esteitä ja mahdollisuuksien tiloja, mitkä kannustavat pelaajia tietynlaiseen ajatteluun. 

Huonosti suunniteltuna pelielementit saattavat rajoittaa ideoiden syntyä tai jättää pelaajan tyhjän 

päälle. Toisaalta hyvin suunniteltuna ne toimivat kuin ponnahduslautana tuottaen täysin ennalta 

arvaamattomia, loistavia ratkaisuja. Lisäksi pelaajia voidaan kannustaa tulkitsemaan eli 

venyttämään rajoittavia tekijöitä, kuten sääntöjä, löytääkseen mielekkään ja tarkoituksenmukaisen 

tarkastelun kohteen. (Vaajakallio, 2012) 

 

Mielekkään ja tarkoituksenmukaisen tarkastelun kohteen löytäminen on tärkeää, jotta pelaaja 

saavuttaa yhteissuunnittelussa tavoitellun virtauskokemuksen. Csíkszentmihályin (1990) nimeämä 

virtauskokemus (eng. flow) on optimaalinen tila, jossa mm. henkilön kyvyt ovat tasapainossa 

haasteiden kanssa, hänen ajantaju katoaa ja keskittyminen on täydellistä sekä tehtävällä on selvät 

päämäärät ja sen tekeminen on itsestään palkitsevaa. Virtauskokemusta haittaa häiriöllinen 

ympäristö sekä kykyjen ja vaatimusten epätasapaino, jolloin syntyy ahdistuneisuutta tai 
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pitkästyneisyyttä. Pelaaja ahdistuu, jos 

hänen kyvyt eivät riitä vastaamaan 

asetettuja haasteita, ja pitkästyy, jos peli 

ei tuota tarpeeksi haasteita hänelle. Pelissä 

tämä tarkoittaa sitä, että pelaajien kykyjen 

karttuessa, pelin haasteiden pitää kasvaa 

samassa suhteessa. Suunnittelupelissä 

pelaajan pitää siis pystyä löytämään 

itselleen tarkoituksenmukainen kohde yhä 

uudelleen pelin edetessä, jotta virtaus-

kokemus säilyy (Kuva 4). 

 

 

Suunnittelu- ja tutkimustehtävät 

Suunnittelua ja tutkimusta varten lähdin ensin tarkentamaan ongelmaa, mitä halutaan ratkaista ja 

muuttaa. Olen tunnistanut taustakartoituksen pohjalta työni lähtöongelmaksi, että yläkouluissa 

puuttuu osallisuuden tunne koulun toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioimisessa. 

Oppilaat kokevat, ettei heitä kuunnella, heidän ideoita ei oteta vakavasti tai ideat jäävät roikkumaan 

ilmaan. Opettajat kokevat taas, että oppilaita on vaikea saada mukaan. Toisaalta oppilailta saattaa 

puuttua taidot viedä ideoita tarpeeksi pitkälle yksinään, toisaalta taas koulun hierarkkiset rakenteet 

ja sosiaaliset vertaispaineet vaikeuttavat osallistumista. Myös osallisuuteen vahvasti kuuluva 

vapaaehtoisuuden tunne saattaa olla oppilaille ristiriidassa kouluihin liitetyn oppivelvollisuuden 

kanssa. Uuden opetussuunnitelman löyhästi velvoittama osallisuus jää helposti muodolliseksi, 

jolloin aitoa osallisuutta ei saavuteta. Näiltä kouluyhteisöltä puuttuu työkalu, jonka avulla voidaan 

mahdollistaa kouluyhteisölle osallisuus toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arvioimiseen 

yhdessä. 

 

Näin ollen taustatutkimuksen pohjalta ehdotan, että oikeanlaisella suunnittelupelillä on edellytykset 

tukea ja kannustaa kouluyhteisöä suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan toimintaansa 

yhdessä. Kaikista muista kouluyhteisöä toimintaan aktivoivista yhteissuunnittelutyökaluista 

poiketen, suunnittelupeli luo pelihengen, jonka koen olevan erityisen tärkeää yläkouluyhteisössä. 

Pelihengen avulla yhteissuunnittelu tapahtuu pelisääntöjen puitteissa ja konkreettisten 

pelimateriaalien kanssa kannustaen ottamaan riskejä ja kestämään epävarmuutta. Leikkisyyden 

avulla aktivoidaan osallistujia ylittämään sosiaalisia kynnyksiä ja vallitsevia hierarkioita 

Kuva 4: Virtauskokemus (Csíkszentmihályi, 1990, s. 74) 
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mahdollistaen eri ikäisten ihmisten osallisuuden tunteen, voimaantumisen ja empaattisuuden. 

(Vaajakallio, 2012) 

 

Väitöstyössään Vaajakallio (2012) jakaa suunnittelupelit neljään, toistensa kanssa päällekkäisiin 

kategorioihin niiden tarkoitusperän mukaan: suunnittelupeli tutkimustyökaluna, suunnittelupeli 

suunnittelutaitojen kehittäjänä, suunnittelupeli käyttäjien voimaannuttajana ja suunnittelupeli eri 

sidosryhmien sitouttajana. Työssäni Vaajakallion kategoriat sulautuvat yhdeksi suunnittelupeliksi 

tuottaen tutkimustietoa, hyödyttäen kouluyhteisöä toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa sekä 

luomaan parempaa kouluyhteisöä oppimalla suunnittelutaitoja, voimaannuttamalla osallistujia 

vaikuttamaan koulun toimintaan sekä sitouttamaan koulun sisäisiä sidosryhmiä. 

 

Tavoitteenani on, että suunnittelupelin avulla sitoutetaan koulun sisäisten sidosryhmiä yhteistyöhön 

parantamaan kouluhyvinvointia. Suunnittelupelin tuloksena on tarkoitus syntyä oppilaiden ja 

opettajien yhdessä suunnittelema kouluhyvinvointia parantava konsepti ja sen toteutussuunnitelma, 

jossa huomioidaan koko kouluyhteisö. Kun oppilaille ja opettajille annetaan mahdollisuus tulla 

saman pöydän ääreen, heidän vaikuttamismahdollisuudet toiminnan suunnittelemisessa, 

kehittämisessä ja arvioimisessa kasvaa eli suunnittelupeli toimii käyttäjien voimaannuttajana. 

Suunnittelupeli selkeyttää ja opettaa tekemisen kautta suunnitteluprosessia ja kehittää osallistujien 

suunnittelutaitoja. Lisäksi hyödynnän suunnittelupeliäni tutkimustyökaluna tuottaen tietoa 

suunnittelupelin erilaisista peliominaisuuksista ja näiden vaikutuksista kouluyhteisöön. Täten 

tarkennan tutkimuskysymystäni muotoon: 

 

Millainen suunnittelupeli tukisi kouluhyvinvoinnin kehittämistä? 

 

Jotta voin vastata tarkennettuun tutkimuskysymykseen, olen tunnistanut työlleni kolme tehtävää:   

 

1. Selvittää, tuottaako muotoilemani suunnittelupeli kouluhyvinvoinnin parantamista 

tavoittelevia ratkaisuja 

2. Selvittää, tukeeko muotoilemani suunnittelupelin pelaaminen osallistujien osallisuuden 

sekä voimaantumisen tunnetta, sitouttamista koulun toiminnan suunnitteluun sekä 

suunnittelutaitojen oppimista. 

3. Tuottaa tietoa, miten suunnittelupelin peliominaisuudet luovat pelihenkeä kohdekouluissa 

ja miten ne vaikuttavat kouluyhteisön toiminnan suunnittelemiseen. 
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III Kehittäminen 
 

Tässä osiossa käsitellään muotoiluprosessin kehittämisvaihetta. Aluksi selvennetään 

suunnittelupelin lähtökohdat, jotka toimivat ohjenuorana kehittämistä. Sen jälkeen kerrotaan 

suunnittelupelin muotoilusta; miten teema, tarina, yleiset pelimekaniikat, grafiikat ja materiaalien 

ideointi ja suunnittelu eteni sekä kuvaillaan jokainen peliosuuden muotoilu ja kehitys yksitellen. 

 

Suunnittelupelin lähtökohdat 

Taustakartoituksen kautta olen nimennyt suunnittelupelilleni kolme vaatimusta, jotka toimivat 

muotoiluni lähtökohtina. Nämä kolme vaatimusta ovat: (1) suunnittelupeli tuottaa 

kouluhyvinvoinnin parantamista tavoittelevan ratkaisun, (2) suunnittelupelin pelaaminen tukee 

osallisuutta ja voimaantumista, sitouttaa sidosryhmiä ja kehittää suunnittelutaitoja sekä (3) 

suunnittelupeli luo pelihengen. Tarkastelen seuraavaksi yksityiskohtaisesti näitä vaatimuksia, ja 

kuinka ne voidaan mahdollistaa suunnittelupelissäni. 

Kouluhyvinvoinnin parantamista tavoitteleva ratkaisu 

Suunnittelupelin tarkoituksena on tuottaa kouluhyvinvoinnin parantamista tavoittelevia ratkaisuja. 

Jotta ne voivat toimia ratkaisuina koko kouluyhteisölle, niiden pitää vastata kouluyhteisössä 

tunnistettuihin ongelmiin. Esimerkiksi aikuisten ja lasten välillä huomattu sosiaalinen kuilu olisi 

hyvä pyrkiä kuromaan umpeen (Harinen & Halme, 2012). Siispä ratkaisujen tarvitsee lisätä 

yhteisöllisyyttä lasten ja aikuisten välille, jotta kouluhyvinvointi paranisi. 

 

Suunnittelupelin pitää mahdollistaa ratkaisut, jotka voivat muuttaa sekä pieniä yksityiskohtia että 

syvempiä rakenteellisia asioita, kuten työjärjestyksiä, päivän pituuksia tai jaksottamisia. Siispä 

suunnittelupelin sääntöjen ja elementtien pitää pystyä tukemaan toisistaan hyvin erilaisia ratkaisuja, 

jotta osallistujat pystyvät ratkaisemaan yksilöllisiä ongelmia heidän kouluissaan. 

 

Jotta ratkaisut voivat parantaa koko yhteisön kouluhyvinvointia, niiden täytyy olla myös 

toteutettavissa. Vaikka vain taivas on rajana ideoinnille, pelin pitää pystyä kannustamaan pelaajia 

kehittämään näistä ideoista sellaisia ratkaisuja, jotka pystytään myös lopulta toteuttamaan 

kouluyhteisössä. Tässä myös tarvitaan hyviä taitoja toimia yhteissuunnittelun vetäjänä, jotta 

pelaajat löytävät monimutkaisillekin ratkaisuille toteutettavia näkökulmia. Toteutettavuuden ja 
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yhteisöllisyyden lisäksi, ratkaisun pitää saada osallistujat innostumaan. Sen tarvitsee olla inspiroiva 

ja jännittävä, jotta koko kouluyhteisö haluaisi sen toteuttaa. 

Vaikutukset suunnittelupelaajiin 

Suunnittelupeli – koko kouluyhteisön hyvinvointiin vaikuttavien ratkaisujen lisäksi –vaikuttaa 

myös monipuolisesti yhteissuunnittelutilanteen osallisiin. Sen on mahdollista lisätä osallisuuden ja 

voimaantumisen tunnetta, sitouttaa osallistuvia sidosryhmiä ja kehittää suunnittelutaitoja (Brandt, 

2006; Vaajakallio, 2012). Siksi ratkaisun lisäksi suunnittelupelillä on siis pelaajiin vaikuttuvia 

ominaisuuksia, jotka toimivat suunnitteluni lähtökohtina ja ohjaavat muotoilupäätöksiäni.  

Kasvattaa osallisuuden ja voimaantumisen tunnetta 

Perustana suunnittelupelille toimii osallisuuden tunne, joka on ohjannut tutkimustani alusta asti: 

suunnittelupelin pitää tukea pelaajien osallisuuden tunnetta yhteisönsä jäseninä. Kuten 

kirjallisuuskatsauksessa kävi ilmi, osallisuus on yksilöllinen ja yhteisöllinen tunne, joka on yksilön 

ja yhteisön välillä (Nivala & Ryynänen, 2013). Korkeinta osallisuuden muotoa lasten ja aikuisten 

välillä ilmentää heidän yhteistoiminnallisuus, jolloin lapset voivat tehdä aloitteita ja suunnitella 

omia toimintaprojektejaan aikuisten toimiessa apuna (Turja, 2010). Osallisuutta ilmenee, kun 

henkilön ehdotuksia kuunnellaan ryhmässä ja hän kokee olevansa tärkeä yhteisössä. 

 

Osallisuuteen kytkeytyy erityisen läheisesti vaikuttaminen. Kun henkilö kokee voivansa vaikuttaa, 

hänen mielipidettä kunnioitetaan ja hänellä annetaan valtaa ja vastuuta, hän kokee voimaantumista. 

Suunnittelupelissä näitä ominaisuuksia voidaan tukea erilaisilla ryhmäasetelmilla, säännöillä, 

pelimekaniikoilla – kuten rooleilla ja vuoropohjaisella pelaamisella. 

 

Osallisuuteen ja voimaantumiseen liittyy myös pelaajien vapaaehtoisuus. Kun henkilö on 

voimaantunut, hän pystyy myös kieltäytymään osallistumisesta. Tämä rajaa pois pelitilanteesta 

esimerkiksi luokkatilanteen, jossa jokaisella on velvollisuus pelata, halusivat tai eivät. Vaaditaan 

siis avoin ja luokkatilanteen ulkopuolinen haku, missä oppilaat ilmoittautuvat itse 

osallistumisestaan peliin ilman opettajien päätöstä tai ryhmäpainetta. Oppilaiden lisäksi sama pätee 

opettajiin; heidän pitää kokea olevansa vapaaehtoisesti mukana.  

Sitouttaa sidosryhmiä 

Osallisuuden ollessa yksilön ja yhteisön välinen tunne, on tärkeää, että koulun sisäiset sidosryhmät 

sitoutetaan yhteistyöhön parantamaan kouluhyvinvointia. Sidosryhmiä sitouttaa mahdollisuus 

ilmaista, väitellä ja tuottaa yhteinen ymmärrys käyttäjistä, kontekstista ja tekniikoista konseptin 

alkuvaiheilla eli luoda yhteinen suunnittelukieli (Brandt & Messeter, 2004). Tämän tavoitteen 
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luomiseen suunnittelupelin tarvitsee tukea yhteisen suunnittelukielen syntymistä mm. 

pelimateriaalien ja -sääntöjen avulla, jotka toimivat pelaajien rajakohteina (Brandt, 2006) . 

 

Mahdollistaakseni sidosryhmien sitoutumisen yhteistyöhön, heidän on oltava edustettuna ja 

voimaantuneita. Pelissä tarvitaan siis oppilaita ja koulun henkilökuntaa pienentääkseni syntynyttä 

sosiaalista kuilua. Eri sidosryhmien edustajien ollessa paikalla ja luodessaan yhteistä ymmärrystä 

he sisäistävät muutosten taustat ja kokevat kehitysratkaisut oikeutetuiksi. Näin osallisien kokiessa 

omistajuutta ja vastuuta saavutetusta ratkaisusta he sitoutuvat siihen ja sen onnistumisen 

varmistamiseen. Tätä voidaan myös tukea pelirakenteellisesti, kuten nimeämällä pelaajia ottamaan 

vastuun konseptin toteutuksen etenemisestä.  

Kehittää suunnittelutaitoja 

Suunnittelutaitojen kehittäminen toimii suunnittelupelissäni yhtenä rakenteellisena pohjana 

osallisuuden mahdollistamiselle. Se nojaa uuden opetussuunnitelman kasvatukselliseen osaan, 

jonka mukaan lapsi on aktiivinen oman oppimisen subjekti sen sijaan, että hän toimisi opetuksen 

kohteena. Ihmiset, lapset tai aikuiset, ovat luonnostaan uteliaita ja innokkaita luomaan 

maailmaansa järjestystä. Siksi kannustavan ympäristön lisäksi, lapselle on tarjottava mahdollisuus 

saada toimintaan tarvittavat tiedot ja taidot kokeakseen olevansa osallinen toiminnassa. Täten 

suunnittelupelillä ja sen ohjeilla on tärkeä rooli kehittää suunnittelutaitoja turvallisten 

suunnittelurakenteiden sisällä.  

Pelihengen luominen 

Kolmantena vaatimuksena suunnittelupelille – jotta sitä voi kutsua suunnittelupeliksi – on 

pelihengen luominen. Vaajakallion (2012) mukaan pelihenki muodostuu, kun suunnittelupeli 

etenee ajan ja paikan luomien rajoitteiden sisällä, luo fyysisen ja ideaalisen taikapiirin sekä 

tasapainottelee vapaan ja rajoitetun toiminnan välillä. Seuraavaksi tarkastelen näitä käsitteitä 

syvällisemmin sekä kerron, miten ne ovat yhteydessä suunnittelupelin muotoiluun.  

Aikaan ja paikkaan rajattu 

Suunnittelupelin rakenteen on sopeuduttava sille annettuun aikaan ja paikkaan; tässä tapauksessa 

yläkoulumaailmaan. Koulussa lapset ovat tottuneet 45 minuutin mittaisiin oppimispätkiin ja 

pitämään välitunteja. Koulupäivien pituudet ovat enimmillään kolmeen asti ja sisältävät 

ruokailuajan. Jos oletettu koulupäivä on klo 9:00-15:00, se sisältää kuusi oppituntia. Tilat ovat 

luokkahuoneen kokoisia, joista jokaisesta löytynee pöytiä ja tuoleja, liitu- tai piirtotaulu sekä 

valkokangas ja videotykki. Tilojen ja aikataulujen lisäksi koulussa on omat säännöt ja muutoksiin 

tarvittavat luvat, jotka vaikuttavat suunnittelupeliin. Nämä seikat luovat luonnolliset rajoitteet 

pelille ja sen suunnittelulle; näiden noudattaminen helpottaa pelin toteutettavuutta. 



 

 28 

 

Huomioitaessa, että pelitunteja voi olla päivän aikana kuusi, päätin jakaa suunnitteluprosessin 

kolme ensimmäistä vaihetta (löydä, määrittele ja kehitä) kuuteen osaan: taustoitus, analysointi, 

ideointi, idean valinta, idean kehittäminen konseptiksi ja konseptin toteutuksen suunnittelu. 

Jokainen näistä vaiheista ilmenee peliosuutena suunnittelupelipäivän aikana. Näin pelaajille on 

helpompi viestittää selkeästi suunnittelupelin välitavoitteet, jolloin jokainen peliosuus tuntuu 

tarkoituksenmukaiselta. Kun suunnittelupelillä on viisi välitavoitetta, pelaajien on helpompi löytää 

uusia miellyttäviä tarkastelun kohteita peliosuuksien väleissä näin tukien virtauskokemuksen 

ylläpitämistä. Verrattaessa yhtämittaisen kuuden tunnin suunnittelupeliin, jolloin pelaajilta saattaisi 

puuttua selkeät välivaiheet tarkastelukohteen muuttamiselle.  

 

Olen yhteissuunnittelutilanteesta jättänyt aikapulan takia kaksoistimantin viimeisen vaiheen eli 

ratkaisun toimittamisen. Vaikka konseptin vahvistaminen iteroimalla, toteuttamalla, testaamalla ja 

oppimalla ovatkin erittäin tärkeitä suunnitteluprosessin vaiheita, sen mahdollistaminen yhden 

suunnittelupelipäivän aikana on erittäin hankalaa. Ratkaisujen voidessa olla mitä vain, niiden 

testaukseenkin ja oikean testaustavan löytämiseen voi kulua joko erittäin paljon aikaa tai niiden 

testaus ei ole vähillä resursseilla toteutettavissa. Lisäksi toimitukselle ongelmia tuottaa koulun 

byrokratia, jolloin ne vaativat hyväksyntää ja käsittelyä koulun johdon puolelta ennen konseptin 

toteuttamista. Näistä syistä suunnitteluprosessin loput osuudet tehdään suunnittelupelipäivän 

jälkeen. 

 

Suunnitteluprosessin loppuosien vastuun siirrossa tarvitaan tarkkaavaisuutta. Aikaisempien 

tutkimuksien valossa oppilailla on ollut tunne, että heidän ehdotuksensa jäävät roikkumaan ilmaan 

ja unohdetaan. Siksi suunnittelupelipäivän lopuksi osallistujille on luotava tunne, että konsepti 

edistyy myös intensiivisen päivän jälkeen. Näin varmistetaan, että synnytettyä osallisuuden ja 

voimaantumisen tunnetta ei romuteta tyhjillä lupauksilla. Tämän voi tuottaa sekä pelillisesti että 

vetäjälähtöisesti. Pelillisesti suunnittelupeli voidaan muotoilla niin, että sen loppu toimii 

ponnahdusalustana pelin jälkeisille toimille. Sen avulla tuotetaan osallistujille tunne 

omistajuudesta, jolloin heillä siirtyy vastuu huolehtia konseptin toteutumisesta. Silti tämän 

ajatuksen ja toiminnan tuominen kouluarkeen on haasteellista ilman ulkopuolisen apua. Siksi 

vetäjälähtöisesti otan myös osavastuun konseptin etenemisestä. 

Taikapiiri luodaan pelielementeillä 

Taikapiirin ollessa sekä fyysinen että mielellinen leikkikenttä, joka rohkaisee ottamaan riskejä ja 

vapauttaa tavallisuudesta, pelaajat tarvitsevat virikkeitä piirin sisälle menemiseen. Virikkeinä 

toimivat pelielementit, kuten pelimekaniikat, tematiikka, tarinallisuus ja materiaalit. Jokaisen 



 

 29 

pelielementin on oltava tarpeellinen ja tarkkaan harkittu kokonaisuus; jokainen graafinen ilme, 

materiaalivalinta, kirjoitettu ja kirjoittamaton sääntö sekä mekaniikka viittovat pelaajaa 

ymmärtämään kokonaisuutta näin luoden pelihenkeä. Pelielementit tuottavat pelaajille 

tarkoituksen, jota kohti mennä, mutta samalla vaikeuttavat polkua synnyttäen uudenlaisia ratkaisuja 

saavuttaa tavoite. Pelielementit tuottavat pelaajille jännitteen, joka tuottaa taikapiirin. (Vaajakallio, 

2012; Salen & Zimmerman, 2003) 

 

Taikapiirin luominen koulutilaan on haastavaa henkilöille, jotka päivittäin käyvät samoissa tiloissa 

ja yhdistävät tilan oppivelvollisuuteen tai työpaikkaan. Pelielementtien täytyy olla oikeat 

suunnittelupeliin osallistuville pelaajille eli 14–16-vuotiaille lapsille sekä työikäisille aikuisille. 

Liian lapsellisina pidetyt tai liian vaikeasti ymmärrettävät pelielementit estävät pelin uskottavuutta 

ja mukaansatempaavuutta. Muotoillessani yksinkertaisen mutta syvällisen pelielementtien 

kokonaisuuden suunnittelupelaajat pystyvät tuottamaan yhä uudelleen uusia ratkaisuja pidentäen 

suunnittelupelin ikää ja merkityksellisyyttä. Tämän toteuttamisessa on kuitenkin haasteensa, sillä 

pelin syvällisyys tuottaa yleisesti monimutkaisuutta ja taas päinvastaisesti pelin yksinkertaisuus 

tuottaa pinnallisuutta. Siksi näiden ulottuvuuksien tasapainon hallitsemiseen vaaditaan erityistä 

huomiota koko suunnitteluprosessin aikana. 

 

Taikapiirin syntyy vaikuttaa erityisesti peliin luotu pelimaailma. Se syntyy tarinalla, materiaaleilla 

ja grafiikoilla, mitkä viimeistelevät toiminnalliset säännöt ja pelimekaniikat. Pelimaailman tarvitsee 

temmata mukaansa ja olla uskottava, jotta pelaajat uskaltautuvat heittäytyä taikapiiriin ja olla 

leikillisiä näin edistäen luovuutta ja voimaantumista. 

 

Materiaaleissa ja grafiikoissa teema ja tarina tulevat toteen. Vaajakallion (2012) mukaan yksi 

tärkeistä suunnittelupelin tekijöistä on pelimateriaalit, jotka tuovat tilanteeseen pelihenkeä ja ovat 

näkyvä osa erottamassa suunnittelupeliä muista suunnittelutyökaluista. Materiaalit, kuten pelikortit 

ja nappulat, tuovat peliin uskottavuutta ja vievät pelaajat leikilliseen tunnelmaan (Brandt, 2006). 

Grafiikoilla luodaan materiaaleihin pelielämystä vahvistavaa vaikutusta sekä selvennetään 

pelimekaniikkojen ominaisuuksia ohjeilla, väreillä, symboleilla ja muodoilla. 

 

Suunnittelutyössä tarina, materiaalit ja grafiikat kulkevat käsikädessä. Niiden tukiessa toinen 

toistaan syntyy pelaajille vahvempi mielikuva taikapiiristä. Kun pelin muut osat ovat suunniteltu, 

niille luodaan niihin tarvittavat materiaalit ja visuaaliset ulkoasut, jotka toisaalta syntyvät tarinan 

pohjalta, toisaalta vievät tarinaa eteenpäin. 
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Pelisäännöt tasapainottelevat vapaan ja rajatun välillä 

Pelisäännöt ovat pelitutkijoiden kesken yksiä ainoita asioita, joista he ovat yhtä mieltä – pelissä 

pitää olla säännöt, jotta se voidaan laskea peliksi. Salen ja Zimmerman (2003) ovat listanneet 

säännöille seuraavat ominaisuudet: ne rajoittavat pelaajan toimintoja, ne ovat yksiselitteiset ja 

selvät, pysyvät sekä toistettavat. 

 

Salen ja Zimmerman (2003) ovat jakaneet säännöt kolmeen eri kategoriaan: konstitutiivisiin 

sääntöihin, toiminnallisiin sääntöihin ja implisiittisiin sääntöihin. Konstitutiiviset säännöt ovat 

järjestelmätason sääntöjä, jotka luovat pelin logiikan ja matemaattisen rakenteen. Nämä taustalla 

vaikuttavat säännöt eivät kuvaile pelissä käytettäviä materiaaleja, vaan enemmänkin pelin 

alkamispisteen, etenemisen ja voittokriteerit. Ne eivät tuo pelin luonnetta tai yksilöllisiä vivahteita, 

vaan toimivat taustalogiikkana, jonka päälle voidaan rakentaa pelin tunnelma. Tämä tunnelma 

rakennetaan toiminnallisilla eli kirjoitetuilla säännöillä. Niiden avulla rakennetaan pelaajayhteisön 

välinen toiminta ja kuvaillaan pelissä käytettäviä materiaaleja. Toiminnalliset säännöt tekevät 

pelistä tunnistettavan. Implisiittiset eli kirjoittamattomat säännöt rakentuvat pelaajien välisestä 

sosiaalisesta kanssakäymisestä. Ne ovat etikettejä ja pelaajien käyttäytymistä pelitilanteessa ja 

pelien välissä.  

 

Pelisäännöt luovat pelaajille mahdollisuuksien tilan, jossa pelaajat tekevät kaikista 

mahdollisuuksistaan päätöksen (Salen & Zimmerman, 2003). Eli pelaajien ratkaisuja ei voi ennalta 

tietää, mutta pelisuunnittelija voi suunnitella mahdollisuuksien tilan, joka toisaalta rajoittaa ei-

haluttuja tuloksia ja toisaalta tuo merkityksellisyyttä pelaamiseen. Suunnittelupelin 

mahdollisuuksien tilan suunnitteleminen on erittäin haastavaa, sillä kaikkien tilanteiden ja 

päätöksien pitäisi tukea lopputulokseen pääsemistä – lopputulokseen joka on tuntematon. 

Vaajakallion (2012) mukaan muihin peleihin nähden suunnittelupelit poikkeavat juuri sääntöjen 

kohdalla, koska niiden tarvitsee tukea luovuutta. Siispä luomalla mahdollisimman joustavat mutta 

selkeät pelisäännöt voidaan mahdollistaa suunnittelupelin avoimen lopputuloksen ja samalla ohjata 

pelaajaa oikeaan suuntaan. 

 

Sääntöihin verrattaessa pelimekaniikat ovat huomattavasti enemmän kiistelty aihe pelitutkijoiden 

keskuudessa. He ovat montaa mieltä niiden olemuksesta ja määrityksestä tai ovatko ne liian 

monitulkinnallisia käytettäväksi (Björk & Holopainen, 2005). Toisille ne saattavat olla osa 

sääntöjä, toisille sääntöihin verrattava peliominaisuus. Olen valinnut opinnäytteessä käytettäväksi 

pelitutkimuksen tohtori Miguel Sicartin (2008) määrittelyn pelimekaniikoille, koska hän on 

arvioinut erilaisia pelimekaniikan määrittelyitä ja tuonut oman osaamisensa mukaan. Hän 
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määrittelee pelimekaniikat ”menetelmiksi, jotka agenttien herättäminä ovat vuorovaikutuksessa 

pelitilan kanssa”. 

 

Pelimekaniikkojen avulla luodaan pelaajille menetelmät tehdä pelissä mahdolliset ratkaisut. Ne 

poikkeavat pelisäännöistä pelimekaniikkojen ollessa agentin menetelmä vuorovaikuttaa pelitilan 

kanssa, kun taas pelisäännöt luovat agentille pelitilan jossa vuorovaikuttaa. Pelimekaniikkoja 

käyttäen pelin agentit kuljettavat peliä eteenpäin mahdollisuuksien tilassa, jossa pelaajat tekevät 

kaikista mahdollisuuksistaan päätöksen. 

 

Suunnittelupelin muotoilu 

Suunnittelupeli nähdään erityisen sopivaksi suunnitteluprosessin alkupäähän, jolloin se auttaa 

yhteisen ymmärryksen luomisessa sekä ideoimaan ja konseptoimaan tulevaisuuden 

mahdollisuuksia (Vaajakallio, 2012). Siksi otan suunnittelupelin rakenteeksi Dan Nesslerin (2016) 

ketterän kaksoistimantin ensimmäisen osuuden ”ongelman ja halutun lopputuloksen 

tunnistaminen” eli timantin kolme ensimmäistä vaihetta: löydä, määrittele, kehitä. 

 

Aluksi osallistujat pyrkivät laajentamaan ja näkemään asiat uusin silmin tutkien ja tuottaen 

löydöksiä. Seuraavassa määrittelyvaiheessa osallistujat pyrkivät selventämään ja analysoimaan 

löydöksiä muodostaen yhteenvedon seuraavaan vaiheeseen tuottaen ideoinnille lähtökohdat. 

Kolmannessa kehitysvaiheessa pelaajat tuottavat suuren määrän ideoita määriteltyyn aiheeseen ja 

valitsevat parhaan idean, josta tuottavat konseptin.  

 

Peliosuuksien pääpaino on suunnitteluprosessin kehitysvaiheella, johon neljä viimeisintä 

peliosuutta keskittyy. Pelaajien ollessa koulunsa ja viihtyvyytensä asiantuntijoita koen, että he 

tarvitsevat enemmän apua ideoiden kehittämisessä toteutettavaan ja kaikkia huomioivaan muotoon. 

Löytämis- ja määrittelyvaiheelle on molemmille omat pelit, jotka tukevat pelaajien 

valmistautumista suunnitteluprosessin kehittämisvaiheeseen.  

Pelimekaniikat ja -säännöt 

Kaikkia muotoilemiani suunnittelupelin osuuksia yhdistävänä pelimekaniikkana on 

innovaatioalusta. Innovaatioalustalla tarkoitan pelimekaniikka, jonka avulla pelaajat pystyvät 

tuottamaan ja kehittämään asioita, jotka muuttavat pelin kulkua merkittävästi. Tämä 

pelimekaniikka on käytössä yleisesti suunnittelupeleissä, koska kaikissa peleissä pyritään tukemaan 

pelaajien kykyä tuottaa uusia ideoita ja ajatuksia, näin kehittäen pelin lopputulosta pikkuhiljaa 

paremmaksi ja paremmaksi. Muutamissa peliosuuksissa innovaatioalustat ovat paremmin esillä 
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suunnitteluprosessin kaksoistimantin laajentamisvaiheiden mukaisesti, mutta jokaisessa 

peliosuudessa on annettu mahdollisuus tuottaa lisää sisältöä jo olevassa oleviin tuotoksiin. 

Peliosuuksissa innovaatioalustoina toimivat erinäiset kortit, joihin pelaajat pystyivät lisäämään 

viestilapun kirjoittamallaan vastauksella tai idealla. Näiden avulla pelaajat kuljettivat peliä 

eteenpäin. Tarpeelliset viestilaput seuraavat pelaajia pelin läpi, kun taas tarpeettomat putoavat pois 

ja uusia tulee tilalle aina tilanteen vaatiessa. 

 

Suunnittelupelin ollessa kuusiosainen on luontevaa tutkia erilaisten pelimekaniikoiden vaikutuksia 

pelaajiin yläkouluympäristössä. Siksi yhteisen pelimekaniikan lisäksi jokaisella peliosuudella on 

omia pelimekaniikoita. Jokaisen pelin toimiessa innovaatioalusta-mekaniikalla, muut 

pelimekaniikat luovat peleihin toisistaan poikkeavia elämyksiä sekä tuovat tutkimuksellisesta 

kiinnostavuutta vaihtelevuudellaan. Peliosuuksien omat pääpelimekaniikat ovat etsi ja löydä, eroon 

korteista, roolipeli, äänestys, resurssienhallinta ja laattojenasettelu. Esittelen nämä 

yksityiskohtaisemmin kunkin peliosuuden kehittämisvaiheen aikana. 

 

Säännöissä kaikkia muita paitsi ensimmäistä peliosuutta yhdistää se, että pelaajat pelaavat 

yhteistyössä suunnittelupelin asettamia vastuksia vastaan. Ensimmäisessä pelissä haen 

tarkoituksellisesti yksilön näkökulmia. Jos tämä peliosuus rakentuisi yhteistyölle, ympärillä olevat 

henkilöt saattaisivat vääristää yksilön tuotoksia. Muissa peliosuuksissa henkilöt ovat saman pöydän 

ääressä, jolloin yhteistyö on tavoiteltua. Pelissä olevalla yhteistyöllä tarkoitan peliin rakennettuja 

menetelmiä, jotka kannustavat ja motivoivat pelaajia keskustelemaan ja toimimaan yhdessä 

edistyäkseen pelissä. Yhteistyöpelissä pelaajien tarvitsee päästä yhteisymmärrykseen ja ratkaisuun 

yhdessä, kun taas vastakkaisuus ja keskinäinen kilpailu haittaavat pelaajien menestystä. 

Suunnittelupelissäni yhteistyö herätetään kaikille avoimilla toiminnoilla, yhteisillä päätöksillä sekä 

ryhmän ulkopuolelta tulevilla jännitteillä jotka tiivistävät yhteistyötä. 

 

Pelisääntöjä suunnitellessa pudotin siis yhteistyölle haasteelliset ominaisuudet, kuten pistetaulut, 

pudotuspelit ja pelaajien vastakkainasettelun. Nämä ovat suunnittelupelille epätyypillisiä ja koetaan 

huonoksi lähtökohdaksi yhteissuunnittelulle (Hannula, 2014). Tämä siksi, että kilpailulliset 

elementit aiheuttavat useimmissa tapauksissa suunnitteluprosessille epähaluttuja tuloksia. Tietoa 

saatetaan pimittää tai omia tavoitteita edistetään toisten kustannuksella, mitkä taas vaikeuttavat 

yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja tiedon rakentumista toisen tiedon päälle. Yhteissuunnittelun 

lisäksi kasvatuspsykologiassa kilpailullisia elementtejä pyritään välttämään, koska lapset helposti 

vertailevat toisiaan ilman siihen kannustamistakin. Siksi kilpailun sijaan tein pelaajien 

päävastustajaksi ajan; suorittaa annettu tehtävä annetussa ajassa. Oletan, että aikapaine on 

erinomainen vastus pelaajille kasvattaen näin heidän pelimotivaatiota ja kannustaen heitä 
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toimimaan yhteistyössä onnistuakseen pelissä. Samalla pelisuunnittelun näkökulmasta aikapaine 

helpottaa pelin keston määrittelemistä. 

Teema ja tarina 

Teeman päättäminen helpotti tarinan ja visualisoinnin yhteenliittymistä. Teema vaihteli mysteeristä 

koulussa täysin toiseen tilanteeseen, kuten avaruusalukseen ja viidakkoon. Päädyin lopulta 

tekemään yhdistelmän, jossa mielikuvituksellisuus yhdistyy koulutilan kanssa. Oletan tämän 

helpottavan peliin heittäytymistä; toisaalta jotain tuttua toisaalta jotain erikoista. Täten teemaksi 

muodostui mysteeri koulussa yhdistettynä tulevaisuuteen ja avaruuteen (Kuva 5). Näin kannustan 

osallistujia katsomaan eteenpäin ja luomaan futuristisiakin mahdollisuuksia. Avaruusteema toimii 

linkkinä tulevaisuuden ja nykyhetken välillä; avaruudelliset asiat kommunikoivat tulevaisuudesta 

tulleilla viesteillä nykyhetkessä oleville osallistujille. Näin suunnittelupelille muodostui nimi Viesti 

tulevaisuudesta. 

 

 

Klassisessa tarinassa tarvitsee olla konflikti, joka lähettää tarinan liikkeelle. Suunnittelupelissä 

haasteelliseksi konfliktin esittämisen tekee se, että pelin lopputulos on tuntematon. Toisaalta 

tuntemattomuus kannusti tarinaa pysymään samoilla linjoilla lopputuloksen kanssa; konfliktista tuli 

tuntematon, mikä pelaajien tarvitsee tunnistaa pelin aikana.  

 

Ensimmäisessä peliversiossa tulevaisuudessa on havaittu tuntematon uhka, joka vaatii muutosta 

nykyhetkeen. Pelitestauksen aikana uhka-sana koettiin kuitenkin hieman liian epämääräiseksi. 

Testauksessa mukana ollut dramaturgi koki tulevaisuudesta saapuvan uhan tarinan liian 

aukolliseksi, joka olisi nuorille liian vaikeasti ymmärrettävä. Tästä syystä muutin tarinan logiikkaa: 

tulevaisuudesta saapuva viesti haluaa korjata koulussa esiintyvää mielialoihin liittyvää ongelmaa. 

Kuva 5: Tarinan suunnittelua 
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Korjaamalla kyseisen ongelman nykyhetkessä, pelaajat voivat ennalta ehkäistä tulevaisuudessa 

ongelman eskaloitumisen. 

 

Pelin aikana pelaajista tulee koulun agentteja, joiden täytyy paikantaa tulevaisuuden viestissä 

havaittu ongelma pohtimalla ja havainnoimalla. Heidän täytyy luokitella havainnot isompiin 

kokonaisuuksiin löytääkseen tarkoituksenmukaisen ongelman eli he tekevät ongelman kuvauksen. 

Ongelman tunnistamisen jälkeen he voivat aloittaa ideoimaan erilaisia laadukkaita ratkaisuja heille 

avuksi lähetettyjen robottien avulla. Robotit tukevat pelaajia ideoimaan, näkemään ideoiden 

vahvuudet ja heikkoudet sekä ottamaan huomioon muut koulussa olijat. Kun lukuisia ratkaisuja on 

ideoitu, pelaajien pitää saada yhteinen ymmärrys ideoista ja valita yksi idea demokraattisesti 

äänestämällä. Äänestetylle idealle tehdään tulikoe, jolla testataan, miten idea onnistuu ratkaisemaan 

ongelman luomalla ideasta konsepti. Lopuksi pelaajat tuottavat konseptille toteutussuunnitelman 

toteutuksen asiantuntijoiden avustuksella. Asiantuntijat auttavat pelaajia huomiomaan 

suunnitelman eri ulottuvuudet, kuten toimintoihin liittyvät tekijät, tavoitteet, haasteet, aikataulut 

sekä niiden keskinäisen toteutusjärjestyksen. 

Materiaalit ja grafiikat 

Materiaalivalinnoissa pyrin ekologisuuteen. Samaa suunnittelupeliä olisi tarkoitus pelata yhä 

uudelleen, joten sen tarvitsee olla kestävä ja uudelleen käytettävä. Siksi tulostusmateriaaliksi 

valitsin paksua kartonkia, joka kestäisi käsittelyä. Paksu kartonki tuntuu oikealta peliltä käsissä 

näin lisäten pelin uskottavuutta, joka taas helpottaa pelaajien astumista taikapiiriin. 

 

Kestävyyden lisäksi pelin pitäisi pystyä tuottamaan uutta tietoa ja mahdollistaa pelaajien täyttää 

tarvittavia kohtia. Siksi käytän suunnittelupelissä yhteissuunnittelulle tyypillistä työkalua: 

viestilappuja. Jokainen tieto voidaan lisätä pelikorttiin viestilapulla näin mahdollistaen pelikortin 

uudelleen käytön. Tätä myös indikoi korttien nelikulmainen muoto. Nelikulmion koko määräytyy 

kahdella tavalla: sen tarvitsee olla niin suuri, että siihen mahtuu yksi neliskulmainen viestilappu, 

sekä sen tarvitsee olla niin pieni, että kortteja mahtuu tulostaa mahdollisimman monta yhdelle A4-

kokoiselle arkille. Siten kortin sivun pituudeksi määräytyi 95 mm, joka tarkoittaa kuutta pelikorttia 

A4-arkkia kohden. A4-arkin koko on myös tärkeä, kun suunnittelupeliä tulostetaan opetustoimeen 

tai muuhun vastaavaan muun henkilön toimesta. Näin hän pystyy tulostamaan suunnittelupelin 

normaalilla tulostimella ilman suurempia ongelmia. 

 

Pelissä esiintyy nelikulmaisen kortin lisäksi kahta muuta korttikokoa, joihin vaikuttavat myös 

viestilapun mitat. Yksi korttikoko, asiantuntijakortti, on kaksi kertaa tavallisen nelikulmion koko, 

jotta kortin ohjeteksti ja viestilaput mahtuvat yhtä aikaa näkyviin. Toinen koko, idea- ja 
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toteutuslauta, on nelikertainen yhden kortin kokoon, koska yhteen lautaan tarvitsi mahtua neljä 

erillistä viestilappua. Idea- ja toteutuslautojen suuren määrän takia päätin tulostaa toiselle puolelle 

idea- ja toiselle toteutuslaudan kuvan näin säästäen paperia ja luontoa sekä mahdollistaen pelin 

mahtumisen pienempään tilaan. Myös osan nelikulmaisista korteista voi tulostaa kaksipuolisiksi 

säästäen paperia ja säilytystilaa. 

 

Pelikorttien lisäksi pelimateriaaleina toimi nopat ja kuutiot. Nämä pienet, peleistä tutut asiat 

lisäävät pelin tuntua suunnittelutilanteessa ja vahvistavat pelikokemusta. Pelissä kuutioita on neljää 

eri tyyppiä: yhteisöllisyys-, toteutettavuus-, ainutlaatuisuus- sekä tyhjiä kuutioita. Teemallisia 

kuutioita pelaajat käyttävät sekä arvioidessaan ideoita että merkatessaan edistymistään 

tulikokeessa. Näin samoja kuutioita voi käyttää useammassa suunnittelupelissä vähentäen erilaisten 

kuutioiden tarvittavaa määrää. Tyhjät kuutiot symboloivat pelaajan ääntä idealla Panostajissa. 

 

Nopat toimivat osapeleissä vain aloittajan 

määrittämiseksi. Tämä johtuu siitä, että halusin 

satunnaisuuden määrän olevan vähäinen. 

Liiallinen satunnaisuus suunnittelutilanteessa 

haittaa pelin merkityksellisyyden tunnetta ja 

edistymistä (Hannula, 2014). Jos pelaajalla on 

idea tai toivomus, joka jää toteuttamatta 

satunnaisuuden takia, suunnittelun tavoite voi 

jäädä toteutumatta ja pelaajan mahdollinen 

virtauskokemus voi katketa. 

 

 

 

Peleissä grafiikat ja visualisoinnit viestivät tarinaa ja 

ohjeistavat pelaajaa (Kuvat 6 & 7). Tavoitteena grafiikoilla 

ja visualisoinneilla on, että pelaaja voi pelatessaan 

intuitiivisesti tietää, mistä on kyse ilman sääntökirjan 

selaamista eli erilaisilla värikoodeilla, muodoilla ja 

symboleilla pelaajat tunnistavat mitkä asiat kuuluvat 

mihinkin. Korttiin on kirjoitettu siihen kohdistuvat 

peliohjeet ja symbolit kuvaavat pelaajan toimintoja. 

 

Kuva 6: Luonnoksia pelihahmoista 

Kuva 7: Luonnoksia pelihahmoista 
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Testauksessa ilmeni, että eri väristen viestilappujen käyttö helpottaa pelaamista sekä tuottavat 

miellyttävän kokemuksen. Samaan aikaan, kun idealaudat helpottavat pelaajaa hahmottamaan, mitä 

ideoita on käsitelty useammasta näkökulmasta, pelipöytä muuttuu iloisen värikkääksi 

idealautamereksi. Kuutioille kohdistuvat värilliset kentät symboleineen helpottavat pelaajia 

laittamaan kuutiot omille paikoilleen. 

 

 
Kuva 8: Robottien erilaisten tyylien kokeilua 

 

Grafiikkojen ulkoasun suunnittelussa pyrin löytämään hauskan ja uskottavan ilmeen. Tyylillisesti 

kokeilin realistisempaa, litteää sekä sarjakuvamaisesti ääriviivallista tyyliä. Vaikka litteä ja 

realistinen tyyli näyttivät hienoilta ruudulla, tulostuksen kannalta oli viisasta valita selkeät 

ääriviivat ilman gradienttia. Päätin siis sekoittaa hieman litteää ja sarjakuvamaista tyyliä, jolloin 

ääriviivat ja varjostus olisivat yksivärisiä. Tyylissä jokaisen hahmon ulkoreuna on ääriviivallinen, 

mutta ilman sisäisiä ääriviivoja (Kuva 8). Symboleiden ja tekstien avustuksella varmistetaan, että 

pelin voi tulostaa millä tulostimella tahansa. Lisäksi värisokeille symbolit ja tekstit kertovat kaiken 

tarpeellisen, jolloin värien näkeminen ei ole pakollista voidakseen pelata peliä. Tällaisen 

suunnittelun avulla huonommastakin tulostuksesta erottaa vähintään tarpeelliset asiat. Inspiraatiota 

otin teeman mukaisesti scifi-sarjakuvista ja kosmosta kuvaavista mandaloista. Mandaloiden avulla 

syntyi kauniita korttien takakansia sekä vaikuttavia ja salaperäisiä henkiotuksia (Kuva 9).  

 

Kuva 9: Mandala- ja eläinluonnoksia ja niiden pohjalta syntynyt henkileijona 
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Suunnittelupelin ensimmäinen peliosuus 

Ensimmäisessä peliosuuden pelimekaniikkana toimi etsi ja löydä, joka pohjaa pelaajien 

uteliaisuuteen. Pelaajien tehtävänä on lähteä tekemään havaintoja kouluympäristössä ”haasteiden” 

kautta. Kukin pelaaja voi etsimällä ja tutkimalla ympäristöään ja ajatuksiaan löytää vastauksen ja 

näin edetä tehtävissä voittoa kohti. Kun kaikki tehtävät ovat suoritettuina, pelaaja on voittanut 

peliosuuden. Suunnittelun kannalta osallistujat havaitsevat ympäristöstään sekä itsestään tietoa, 

mikä muuten voisi jäädä huomaamatta tai vain hiljaisen tiedon tasolle. Näitä havaintoja he pystyvät 

käyttämään resursseina tulevissa peleissä. Aluksi heidän oli tarkoitus kirjoittaa vastaus 

kysymyskorttiin liittämällä sen päälle viestilappu, jotta korttia pystyy käyttämään uudelleen 

seuraavissa suunnittelupelipäivissä. 

 

Suunnittelupelipäivän tiukan aikataulun vuoksi muutin pelin ennakkopeliksi. Tällä tavoin säästin 

pelaajien energiaa ja peliaikaa suunnittelupelipäivältä. Huonona puolena on se, että pelaajien pitää 

löytää omaa aikaa ennen suunnittelupelipäivää. Pelin pitää pystyä kannustamaan pelaajia tekemään 

tehtävät tunnollisesti, vaikka peli pitää toteuttaa koulupäivän lyhyiden vapaiden aikana välitunnilla 

tai vaihtoehtoisesti ennen tai jälkeen koulupäivän. Lisäksi peliteknisesti haastavaa on luoda 

pelaajille olo, että kyse on pelistä; miten saan heidät kokemaan, että he ovat taikapiirissä? 

Logistisesti ensimmäinen peliosuus tuottaa myös pään vaivaa; miten saan pelaajille kysymyskortit 

ja miten saan yläkouluikäiset muistamaan tuomaan ne takaisin täytettyinä? Ekologisesti halusin 

käyttää samoja kortteja jokaisessa pelissä, niinpä päätin luopua korttien antamisesta pelaajille 

etukäteen. Sen sijaan päätin tuottaa ensimmäisen peliosuuden digitaalisesti. 

 

Lukuisten erilaisten kokeilujen jälkeen 

digitaaliseksi alustaksi valikoitui Typeform, 

jonka avulla pystyy tuottamaan ilmaiseksi 

pelillisen vaikutelman havaintokysymysten 

esittämiseen (Kuva 10). Taikapiirin luon 

peliin tarinallisuudella kysymysten väleissä. 

Taustatarinan avulla havainnointitehtävä 

muuttuu kysymyslomakkeesta mysteeriksi. 

Tämä tunnelma onnistui vakuuttamaan 

ainakin osan, sillä pelitestauksessa 

kysymysten välille lisätty tarinallisuus tuotti 

positiivista palautetta. 

 

 

Kuva 10: Kohtia ensimmäisestä peliosuudesta kännykässä 
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Peliosuutta suunnitellessa tuotin lukuisia erilaisia toiminnallisia kysymyksiä, jotka lopulta jaoin 

neljään eri kategoriaan: (1) Huomiointi ja havainnointi, (2) Kekseliäisyys ja pohtiminen (Kuva 11), 

(3) Unelmointi ja ideointi sekä (4) Haastattelu. Jokaisessa kategoriassa on neljä kysymyskorttia, 

joista jokaiseen vastataan kysymyksen ohjaamalla 

tavalla. Huomiointi- ja havainnointikysymykset ovat 

tyylillisesti: ”Havaitse yksi asia, joka tekee sinut 

iloiseksi koulussa? Mistä se johtuu?”. Kekseliäisyys- 

ja pohtimiskysymyksissä painotetaan pelaajan omia 

esimerkkejä: ”Anna esimerkki yhdestä asiasta, joka 

auttaa sinua oppimaan ja tekemään työtäsi paremmin. 

Miksi se auttaa?”. Unelmointi- ja ideointikysymykset 

kannustivat osallistujia ideoimaan laatikon 

ulkopuolelta: ”Missä ja miten haluaisit viettää 

välituntisi, jos voisit tehdä mitä vain missä vain?”. 
 

Testauksessa kävi ilmi, että yläkoulun pitkäkään 25 minuutin välitunti ei ollut riittävä kuudentoista 

havaintotehtävän tekemiseen. Siispä tehtäviä piti karsia. Useista vaihtoehdoista päädyin lopulta 

pudottamaan haastattelukysymykset pois viimeisestä versiosta. Tähän oli kolme syytä, jotka 

nousivat esiin testauksen aikana. 

 

Testaukseen osallistuneet lukiolaiset kokivat haastattelutilanteet epämiellyttäväksi ja ne jätettiin 

joko tekemättä tai siihen keksittiin vastaukset itse. En halua tuottaa peliin osallistuville henkilöille 

liian suurta kynnystä suunnittelupelipäiväksi; tehtävien ollessa vapaaehtoisia pelin pitää olla 

mieluista. Lisäksi motivointi ennakkotehtävien tunnolliseen tekemiseen on muutenkin haastavaa ja 

epämukava tehtävä saattaisi johtaa suunnittelupelipäivästä poisjäämiseen. 

 

Toiseksi huomasin henkilökohtaisen pohdinnan ja muut havaitsemisharjoitukset erittäin 

oleellisiksi. On tärkeää, että suunnittelupelipäivään osallistuvat henkilöt näkevät jokapäiväisen 

koulun uudessa valossa näin sisäistäen suunnittelupelin aihealueen. Halusin, että heillä olisi 

ymmärrys asioista, mitkä tekevät heidät koulussa iloiseksi ja mitkä eivät. Tämän ymmärryksen 

avulla heillä olisi myös helpompaa päästä muissa suunnittelupelin osuuksissa vauhtiin. 

 

Kolmantena syynä oli, että voin muilla peliosuuksilla vahvistaa empatiaa muita koulun ihmisiä 

kohtaan, jolloin tässä kohtaa osallistujat pystyvät keskittymään omiin tuntemuksiinsa, unelmiinsa 

ja havaintoihinsa. 

Kuva 11: Kekseliäisyys ja pohtiminen –kortti 
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Suunnittelupelin toinen peliosuus 

Toisessa peliosuudessa pelimekaniikkana oleva eroon korteista kertoo korttipelin tavoitteesta. 

Pelaajan tehtävänä on päästä korteistaan eroon ensimmäisenä voittaakseen pelin. Yhteistyöpelissä 

tämä tarkoittaa, että pelaajien on päästävä yhdessä korteistaan eroon ennen kuin aika loppuu. 

 

Peliosuuden tavoitteena on, että pelaajat pyrkivät pääsemään yhdessä ensimmäisen peliosuudessa 

tuotetuista havaintokorteista rakennetusta pakasta eroon luokittelemalla havaintokortit kaikkia 

pelaajia tyydyttävällä tavalla omiin kategorioihinsa sekä muodostaa vähintään viisi suurempaa 

teemaa. Kullakin pelaajalla on kädessään viisi havaintokorttia, joista he keräävät samaan luokkaan 

sopivia havaintoja ja luovat näistä pöydälle yhden kategorian vuorollaan. Rakennettuja kategorioita 

yhdistelemällä suuremmiksi teemoiksi pelaajat tuottavat pöydälle ristikon kaltaisia kuvioita. Teema 

voi muodostua kahdella tavalla: joko pelaaja yhdistää kaksi luokittelukorttia yhteen teemakortilla, 

jonka nimeää luokittelukortteja yhdistävällä teemalla, tai pelaaja asettaa kymmenennen 

havaintokortin luokittelukortin alle, jolloin luokittelukortti käännetään teemakortiksi. 

 

Suunnittelun alkuvaiheessa tutkin laadullisen tiedon analyysiin käytettyjä jaottelumalleja. Näiden 

etnografiseen tutkimukseen käytettyjen kaavojen avulla etnografiset havainnot ja löydökset 

voidaan jaotella helpommin ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Jaottelumallit helpottavat suurien 

tietomäärien ymmärtämistä ja niihin liittyvien suurempien teemojen löytämistä. Näitä malleja 

löytyy useampia; Spradleyn yhdeksän kuvailevan havainnoinnin ulottuvuutta (eng. 9 Dimensions of 

descriptive observation), E-labin AEIOU, Rothsteinin A(x4), Sotirinin Bringing the Outside In, 

Sachsin ja Jordonin POSTA sekä Kumarin ja Whitneyn POEMS mainitakseni muutamia (Hey, 

2007). Näissä jaotteluissa keskeisinä luokitteluina esiintyivät tilat, toiminnat, tapahtumat, toimijat, 

asiat ja esineet.  

 

Haasteellista on pelaajien rajoittaminen edellä mainittuihin kategorioihin, jotka jäävät hieman liian 

yleisiksi ja eivät vie pelaajia syvemmälle löydettyyn dataan. Mistä tietäisin parhaimman jaottelun, 

jos jokainen suunnittelupelitilanne on aina erilainen? Jos valmiiksi annetut kategoriat eivät 

hyödyttäisi pelaajia ollessaan aiheiden ohi, peli tuottaisi turhautumista. Toisaalta vaikka havainnot 

sopisivatkin analyysimallien valmiiksi annettuihin lokeroihin, se ei välttämättä hyödytä pelaajia 

pääsemään eteenpäin. Jos etukäteen päätetyt kategoriat eivät anna lisäarvoa pelaajille seuraavaan 

suunnittelupelivaiheeseen, pelistä tulisi turha tai jopa haitallinen. Seuraavassa pelivaiheessa 

pelaajat tarvitsisivat selkeät lähtökohdat ideoinnilleen. Tästä syystä, niin kuin suunnittelussa, 

osallisille on parempi antaa valta löytää havainnoilleen sopivat kategoriat itse. Näiden syiden 
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johdosta päädyin käyttämään yllä mainittuja jaottelumalleja vain ohjeistuksena korteissa auttamaan 

pelaajia nimeämisessä. 

 

 

Pelin kulun kannalta on helpompaa ohjeistaa vuoroa toimintojen kautta. Ensimmäisen kierroksella 

jokainen pelaaja asettaa vuorollaan uuden luokittelukortin (Kuva 12) pöydälle, nimeää sen ja 

asettaa sen alle kädestään sopivia havaintokortteja. Ensimmäisen kierroksen ohjeistaminen 

”kädestä pitäen” toimi testauksessa avaimena ymmärrykselle ja seuraavien kierroksien itsenäiselle 

pelaamiselle. Sen jälkeisillä kierroksilla pelaajan vuoroon kuului jokin kolmesta toiminnosta: 

 

1. Asettaa uuden luokittelukortin pöydälle, nimeää sen sekä laittaa niin monta havaintokorttia 

kädestään sen alle kuin katsoo siihen sopivan. 

2. Asettaa havaintokortteja yhden valmiiksi pöydällä olevan luokittelukortin alle. 

3. Asettaa teemakortin kahden luokittelukortin väliin yhdistämään näitä kahta luokkaa ja 

nimeää sen niitä yhdistävällä teemalla. Tämä muuttaa luokat suuremmaksi 

kokonaisuudeksi. Uudet havaintokortit täytyy soveltua myös teemakortin kanssa. 

 

Toiminnon suorittamisen jälkeen pelaaja nostaa pakasta kortteja kunnes hänellä on viisi korttia 

kädessä tai niin monta kuin pakassa on jäljellä. 

 

Testauksessa huomasin, että kategorioiden nimeäminen tuottaa helposti kehäpäätelmän, jossa 

ensimmäisen peliosuuden kysymykseen on vastattu ja toisessa peliosuudessa vastauksen 

kategoriaksi tulee kysymyskortin kysymykseen liittyvä sana (Kuva 13). Tämä ei toisi pelaajille 

uutta ymmärrystä, joten pilottiin lisäsin ohjeistuksen kielletyistä kategorioista: paikka, koulu, 

tapahtuma, välitunti, havainto, pohdinta, mielikuvitteellinen, iloisuus, viihtyisyys ja epäviihtyisyys. 

Toinen testauksessa esiin tullut asia oli, että pelaajat saattavat nimetä kategorian, joka sisältää niin 

Kuva 12: Luokittelu- ja teemakortti 
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paljon havaintoja, että se kuvastaa jo suurempaa teemaa. Siksi suunnittelupelipäiville loin säännön, 

joka sallii kategorian muuttuvan teemaksi, jos sen alle on asetettu kymmenen havaintokorttia. 

 

Suunnittelupelin kolmas peliosuus 

Kolmannessa pelissä konfliktina on tuottaa tarkka määrä laadukkaita ideoita rajatussa ajassa. 

Pelissä innovaatioalustamekanismi on konkreettisemmin esillä, koska pelilautoina toimivat 

nelikenttäiset idealaudat. Voittaakseen pelissä pelaajien pitää rooliensa mukaisesti täyttää tasan 

viisitoista ideointilautaa ennen kuin aika loppuu. 

 

Suunnittelun aluksi etsiessäni erilaisia ideointimenetelmiä halusin keskittyä niiden tuottamaan 

määrään, laatuun että ideoiden moniulotteisuuteen. Toivomuksena oli, että ideoinnin aikana 

pelaajat myös pohtisivat empaattisesti ja huomioisivat muut. Yhdeksi suunnittelun lähtökohdaksi 

otin Edward de Bonon (1985) ”kuusi ajatteluhattua”-menetelmän. Tässä menetelmässä ryhmätyön 

osallistujalle annetaan näkökanta ajattelulle: punainen kuvastaa tunteita ja intuitiota, valkoinen 

objektiivisuutta, musta riskejä ja heikkouksia, keltainen etuja, vihreä uusi ideoita, sininen 

yhteenvetoa ja johtopäätöksiä. Näiden yhdistäminen SWOT-analyysin nelikenttään tuntui 

luontevalta. Kuudesta hatusta jäi neljä: uudet ideat, edut, heikkoudet ja riskit sekä tunteet ja 

intuitio. Ideat kuvastavat SWOT-analyysin kohdetta sekä mahdollisuuksien kenttää, edut ja 

vahvuudet kuvastavat vahvuuksien kenttää, heikkoudet ja riskit yhdistyivät yhdeksi kentäksi 

SWOT-analyysin kahden kentän sijaan ja tunteet saivat oman kentän. Tarinan mukana ajatteluhatut 

muuttuivat robottiapureiksi. 

Kuva 13: Toisen peliosuuden testaustilanne 
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Pelissä jokaisella pelaajalla on roolipelimekaniikan mukaisesti oma roolinsa ja erikoiskykynsä, 

jolla voi vaikuttaa peliin omintakeisella tavalla. Roolien nimet ja graafiset ilmeet kertovat niiden 

tehtävistään. Keltainen Ideakone tuottaa uusi ideoita keltaisille viestilapuille. Uuden idean 

symbolina toimii myös päässä syttynyt lamppu. Punainen Laadunvalvoja käsittelee ja arvioi 

ideoita, kirjaa niiden heikkoudet ja riskit sekä päästää vain laadukkaat eteenpäin. Vihreä Vahvistaja 

arvioi ideoiden vahvuuksia ja nostaa niiden vahvuudet ja edut esiin. Kehittäjä on lähimpänä 

ihmisen ulkomuotoa osoittaen inhimillisyyttä ja empatiaa. Se tuntee ideointitilanteessa 

poissaolevien ajatuksia ja kirjaa näitä ylös (Kuva 14). 

 

Tuomalla pelaajille uniikin tehtäväkuvauksen he kokevat olevansa pelin kannalta tärkeässä 

asemassa ja ryhmäläisilleen korvaamattomia. Peliteknisesti roolit korostavat myös yhteistyön 

aikana jokaisen omaa vastuuta. Pelaajien on pelattava oma osansa yhteisen hyvän nimissä. 

Testauksessa tuli ilmi, että osallistujat kokivat eri rooleissa toimimisen haastavana, mutta 

palkitsevana. Ne antoivat pelaajalle oikeutuksen toimia toisella tavalla kuin he yleensä 

käyttäytyisivät, näin sumentaen yhteisön eri statuksien läsnäoloa ja helpottaen keskinäistä 

suunnittelukielen löytämistä. 

 

Suunnittelussa nousi esiin kysymys pelaajat roolien vaihtumisesta. Pallottelin vapaavalintaisen ja 

ajastetun vaihdon kanssa, mutta kun huomasin tarvitsevani rooleille yhden toiminnon lisäksi kaksi 

toimintoa, päätin että vaihto-ominaisuudesta tulee erikoistaito ideoijalle. Tämä turvaa pelin 

etenemisen; kun pelaajalta loppuvat ideat hän voi muuttaa rooleja ja toinen pelaaja voi jatkaa. 

Tämä osoittautui testauksessa erinomaiseksi ratkaisuksi. Laadunvalvojan erikoistaidoksi tuli 

poistaa ylimääräiset ideat, jotta pelaajilla olisi pelin lopussa tasan viisitoista laadukasta ideaa. 

Kuva 14: Toteutuslaudan ja roolikorttien ulkoasu ennen ensimmäistä suunnittelupelipäivää 
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Tämän erikoistaidon johdosta, pelaajien ei tarvitsisi huolehtia duplikaateista tai ideoiden määrän 

menevän yli viidestätoista. Jotta laadunvalvoja ei ala mielivaltaiseksi poistajaksi, Vahvistajalle sai 

oikeuden palauttaa poistettuja ideoita. Kehittäjän erikoistaidoksi tuli kehittää idealaudan ideaa. 

Tämä erikoistaito on annettu roolille, jonka pitää ottaa muut huomioon näin toivottavasti vaikuttaen 

myös kehitysideoihin. 

 

Tässä peliosuudessa ajalla on suurempi vaikutus kuin edellisissä peliosuuksissa. Se on 

tarkoituksenmukaisesti ja korostetusti rajallinen. Tämä tuottaa pelin tarvitsemaa konfliktia. 

Ideointitilanne voi helposti venyä ja vanua ilman suurempaa syytä, joten rajattu aika on myös 

pelitilanteen hallinnan kannalta hyväksi. 

 

Testauksissa tavoittelin optimaalista aikaa suhteessa ideoiden määrään. Aloitin testauksen yhdellä 

idealla yhtä minuuttia kohden. Hypoteesina oli, että tiiviillä aikarajalla pystyisi kannustamaan 

hulluihinkin ideoihin ja saisi vauhtia ja jännitystä peliin. Huomasin kuitenkin, että liian suuri 

aikapaine tuottaa monelle esteen ideoinnille. Pelin vaatimukset ylittävät taitotason tuottaen 

ahdistuneisuutta. Pelaajien ahdistuneisuus kasvaa, kun ideoita ei synny, mikä vaikeuttaa ideointia 

entisestään näin synnyttäen kierteen. Siksi seuraavassa testissä yhden idean suhde aikaan muuttui 

2:3 eli jokaista kahta ideaa kohtaan oli aikaa kolme minuuttia. Peli toimi paremmin, muttei 

kuitenkaan ollut vieläkään riittävä. Pelissä luotiin hieman vähemmän ideoita kuin tavoiteltiin. 

Myös ideoiden laatu huononi loppua kohden. Siksi suhde muuttui yhteen ideaan kahdessa 

minuutissa. Tämä toimi testauksen aikana parhaiten. Se toi sopivasti jännitystä kuitenkin antaen 

pelaajille ja ideoinnille tilaa. Tällä nopeudella pelaajat tuottaisivat pelin lopuksi 15 laadukasta ideaa 

30 minuutissa (Kuva 15). 

Kuva 15: Kolmannen peliosuuden testaustilanne 
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Testauksessa korttien ohjetekstit muuttuivat useaan kertaan. Testien aikana saattoi pelaaja jäämään 

samaan rooliin, koska kaikki muut ehtivät vaihtamaan toiseen. Siksi ideakoneen erikoistaito 

muuttui ”Sekoita roolit. Valitse jokaiselle uusi rooli.” -lauseesta ”Kierrätä jokaisen rooli 

myötäpäivään ja toimikaa uusien roolien myötä.”-lauseeseen. Muutoksen avulla mahdollistettiin 

kaikille tasapuolisesti uusi rooli ilman sekaannusta. Vahvistajalla ja Laadunvalvojalla olleet 

erikoistaitojen ollessa toisiinsa liitoksissa, olin pyrkinyt säännöillä estämään edestakaisen poisto-

palautus-ongelman. Kuitenkaan pelin loppuvaiheilla poistamisen estäminen vihreän lapun takia ei 

ollut suotavaa, joten teksti muuttui ”Poista pöydältä idea ilman vihreää lappua. Poistettua ideaa ei 

voi tehdä uudelleen.” -lauseesta ”Poista pöydältä idealauta.” -lauseeksi. Tällä myös selvennettiin, 

että koko idealauta poistuisi, ei pelkästään keltainen idealappu. Vahvistajan teksti yksinkertaistui 

myös ”Palauta poistettu idea. Lisää vihreä lappu, jossa on idean vahvuudet ja edut.” -lauseesta 

”Palauta poistettu idealauta poistopakasta.” -lauseeseen. Erikoistaitojen ollessa kertakäyttöisiä 

roolia kohden, pelaajat eivät vie idealautoja edestakaisin poistopakan ja pelin välillä, vaikka 

sellaista ei olisi erikseen estetty. Tämä johtuu pelin muuten yhteistyötä tukevasta ja aikaa vastaan 

taistelevasta luonteesta. 

 

Kehittäjän erikoiskyky selkeni jo ensimmäisen testauksen jälkeen muodosta ”Kehitä valmista 

ideaa ottamaan paremmin kaikki huomioon sinisellä lapulla” muotoon ”Tee kehitysehdotus 

sinisellä lapulla keltaisen idealapun päälle”. Testauksessa huomasin, että aikaisempaa 

erikoistaitoa ei ollut helppoa toteuttaa vauhdikkaassa tilanteessa. Uusi muotoilu mahdollisti hieman 

avarakatseisemman ja helpomman tavan pelaajille hyödyntää erikoistaitoa. Ensimmäisessä 

testauksessa kortissa ollut toimintaohje ”Pohdi 

empaattisesti ja lisää ideoihin tuntemuksia ja 

ajatuksia sinisillä lapuilla” koettiin vaikeaksi 

lapsille ymmärtää. Muutin tekstin nopeasti 

viimeisen testauksen jälkeen ennen 

suunnittelupelipäivää muotoon ”Vapauta 

tunteesi ja lisää ideoihin niistä heränneet 

tunteet sinisillä lapuilla”. Ongelmana oli, etten 

ehtinyt testaamaan tätä lausemuotoa ja sen 

muotoilua pelaajilla. 

 

Ikoneissa kävin läpi erilaista viestin 

ymmärrettävyyttä. Ensiksi käytössä olivat toimintoa 

yksityiskohtaisesti kuvastavat ikonit, jolla pyrin kertomaan hyvinkin yksityiskohtaisesti mitä 

tekstissä oleva toiminto tekee. Kuvien muodostuessa liian pieniksi ja monimutkaisiksi päädyin 

Kuva 16: Ikonien erilaisia kokeiluja 
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käyttöliittymistä tuttuihin yksinkertaisiin ikoneihin. Esimerkiksi raksi-nuoli-toiminnosta tuli ensiksi 

kieltomerkki. Kieltomerkki kuvasti kuitenkin testaajille enemmän estymistä kuin poistamista. 

Lisäksi kun huomasin, että toiminto ei ole itse asiassa poistaa keltaista viestilappua vaan idealauta, 

poistin ikonin takana esiintyvän viestilapun ja symboliksi tuli lopulta pelkkä roskakori, joka on 

universaali tietokoneissa esiintyvä poistamisen ikoni. ”Poista”-viestistä tuli näin yksiselitteinen ja 

selkeä (Kuva 16). 

Suunnittelupelin neljäs peliosuus 

Neljännessä peliosuudessa pelaajien pitää päättää kaikista ideoista yksi idea, joka viedään pelissä 

eteenpäin. Pelissä oleva äänestysmekaniikka näyttäytyy pelaajille panostuskuutioina, jotka he 

asettelevat ideoille näin äänestäen heidän mieleistään ideaa. Pelissä on neljä vaihetta, joissa 

tarkennetaan yhteistä käsitystä pöydällä olevista ideoista ja pudotetaan idealautoja pois pelistä. 

Pelaajilla on tavoitteena saada neuvottelun avulla yhteinen ymmärrys siitä, mikä idea on paras ja 

miksi. Äänestyksen avulla pelaajat voivat visualisoida mielipiteensä konkreettisesti. 

 

Suunnitteluvaiheessa yritin tuoda peliin enemmän kilpailumaisuutta, jossa panosten laittamisella 

pelaajat lopulta olisivat voineet voittaa jotain. Mietin vaihtoehtoja, joissa pelaajilla olisi 

erikoisäänestysmahdollisuuksia tai veto-oikeuksia. Ymmärsin kuitenkin pian, että tällaisilla 

kannustuksilla pelin yhteisen ymmärryksen löytäminen ei onnistuisi. Ne kannustaisivat pelaajia 

näkemään vain äänestämänsä idean hyvät puolet eikä heidän kannattaisi tehdä kompromisseja. 

Pelistä tulisi asemasotaa, joka muuttuisi vain, kun toinen antaisi periksi. Tämä taas kadottaa  

 

 
Kuva 17: Neljännen peliosuuden testaustilanne alussa 
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tunnetta pelin merkityksellisyydestä. Lisäksi testauksessa huomasin pelaajien olevan hyvin tietoisia 

omista ideoistaan, mikä vaikeutti heidän luopumistaan omista ideoistaan. Tällaisen tunteen 

olemassaolo ja huonot kannustimet olisivat vain kasvattanut kinastelun riskiä ja mielensä 

pahoittamista. Siksi luovuin lisäkannustimista ja päätin hyväksyä, että äänestyskuutioilla, 

idealaudoilla, pudotusvaiheilla ja neuvottelulla kokonaisuus tuntuu tarpeeksi pelilliseltä ilman 

pelaajakohtaisia palkitsemisia ja ominaisuuksia. 

 

Pelissä jokainen vaihe eroaa toisistaan hieman, mutta jokaisessa vaiheessa asetellaan kuutioita ja 

neuvotellaan, miksi jokin idea ansaitsee päästä jatkoon. Oletuksena toimi, että yhteisen ja 

syvällisemmän ymmärryksen saaminen puolessa tunnissa voi enimmillään kohdistua neljään eri 

ideaan. Jos kaikki viisitoista ideaa käydään yksityiskohtaisesti läpi, peliajan tarvitsisi olla 

huomattavasti suurempi ja taas ideoita ollessa vähän, vaihtoehdot katoavat. Siksi ideoita piti 

pudottaa ensimmäisissä vaiheissa vähemmällä keskustelulla ja luottaa jokaisen omaan 

näkemykseen. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa pelaajilla on kaksi kuutiota (Kuva 17). He laittavat ne vuorotellen 

ideoilla, jotka he haluavat jatkoon. Kaikki idealaudat, jotka jäivät ilman ääniä, pudotetaan tässä 

vaiheessa ja jäljelle jääneitä ideoita voi kehittää paremmiksi. Ideoilla olevat panostuskuutiot 

jätetään ideoille. Toisessa vaiheessa pelaajat äänestävät vuorotellen jäljellä olevista ideoista 

kolmella panostuskuutiolla. Näistä idealaudoista vain neljä eniten ääntä omaavaa ideaa pääsee 

jatkoon. Jatkoon päässeitä ideoita voi jälleen kerran kehittää ja niiden panostuskuutiot jäävät 

kertymään. 

 

Kolmannessa vaiheessa pelaajat laitetaan toden teolla keskustelemaan ja ymmärtämään toisiansa. 

Vaikka keskustelua ja neuvottelua tapahtuu missä pelin vaiheessa vain, kolmannessa vaiheessa 

pelaajilla on erityisen tärkeää tuottaa yhteinen ymmärrys. Jokaisella pelaajalla on oma käsityksensä 

neljästä jäljellä olevasta ideasta, ja mitä viestilapuilla olevilla teksteillä oikeasti tarkoitetaan. 

Yhteisten arviointikuutioiden ja keskustelun avulla heidän pitää arvioida yhdessä neljä jäljelle 

jäänyttä ideaa ja suhteuttaa niiden arvo toisiinsa (Kuva 18). 
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Kuva 18: Neljännen peliosuuden testaustilanteen kolmas vaihe 

 

Arviointi tapahtuu arviointikortilla, jossa jokaisella arvolla on kuutioille asteikko nollasta viiteen. 

Mitä suurempi arviointikriteerin arvo on, sitä enemmän sille annetaan arviointikuutioita. Arvostelu 

tapahtuu suhteessa muihin kolmeen ideaan, joten mitään absoluuttisia arvoja ei tarvitse pelaajien 

tietää. Kun kaikki ideat ovat saaneet arvonsa, pelaajat etenevät seuraavaan vaiheeseen. Kaikki neljä 

ideaa säilyvät – muista vaihesiirtymistä poiketen – ja voittaja äänestetään niistä. Viimeisessä 

vaiheessa pelaajille annetaan kolme panostuskuutiota laitettavaksi. Voittajaidea on se, jolla on 

eniten panostus- ja arviointikuutioita yhteensä. 

 

Kolmannessa vaiheessa esiintyville arviointikriteereille oli 

suunnitteluvaiheessa erilaisia vaihtoehtoja; olisiko pelaajilla 

vapaat kädet päättää arvot itse vai onko heillä lista arvoista, 

joista he voisivat itse valita sopivimmat ideoille? Päädyin 

lopulta kolmeen kiinteään arvoon: ainutlaatuisuus, 

yhteisöllisyys ja toteutettavuus (Kuva 19). Nämä arvot tulivat 

valituksi, koska koin niiden tukevan sellaisten ideoiden 

syntyä, joilla voisi olla positiivista vaikutusta koulun 

hyvinvointiin. 

 

Suunnittelupelistäni syntyvien konseptien olisi tuettava yhteisöllisyyden tunnetta koulussa. 

Konseptin pitäisi olla sellainen, että kaikki kokisivat itsensä tervetulleeksi osallistumaan tai 

olemaan osana sitä. Yhteisöllisyyden lisäksi idean täytyisi olla toteutettavissa, jotta siitä olisi 

Kuva 19: Arviointikortti 
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hyötyä kenellekään. Siksi pelaajien on hyvä arvioida ideoiden toteutettavuus. Näin vältytään täysin 

mahdottomien ideoiden pääsemisestä seuraavaan peliin. Kolmanneksi halusin tuoda arvon, joka 

kannustaa innostaviin ideoihin. Idean on hyvä olla innostava pelaajien mielestä, jotta se kannattaisi 

toteuttaa. Sen avulla toivon saavani pelaajat uskaltamaan toteuttaa ideoita, jotka saattavat olla 

kouluissa poikkeavia. Valitsemalla nämä kolme arvoa rajaisin tylsien, toteuttamattomien ja 

epäyhteisöllisten ideoiden syntyä. Näiden syiden lisäksi asettamalla kiinteät arvot, pystyin 

suunnittelemaan niiden mukaiset kysymykset seuraavaan suunnittelupeliin.  

Suunnittelupelin viides peliosuus 

Viidennessä peliosuudessa pelaajat haastetaan kiireelliseen ryhmätyöhön. Joka kymmenes minuutti 

tulikoe aktivoituu, jolloin pelaajilla täytyy olla tarpeellinen määrä oikeanlaisia voimakuutioita 

vastatakseen tulikokeen vaatimuksiin. Näitä kuutioita pelaajat saavat vastaamalla kysymyksiin 

yhteisöllisyydestä, ainutlaatuisuudesta ja toteutettavuudesta. Kysymyksiin vastatessaan pelaajat 

muodostavat ideastaan konseptin; huomioiden mm. siihen liittyviä kustannuksia, tavoitteita ja 

toteuttajia. 

 

Viidennen peliosuuden pelimekaniikkana oleva resurssienhallinta kuvailee tilannetta, jossa pelaajat 

keräävät ja käyttävät resurssejansa eli nappuloitansa tavoitellen voittoa. Käyttämällä resurssejaan 

oikeanlailla pelaajat keräävät esimerkiksi voittopisteitä. Parhaimmilla valinnoilla pelannut pelaaja 

voittaa lopulta pelin. Resurssienhallinta voi olla esimerkiksi vuoropohjaista, joka on yleisempää 

lautapeleissä, tai reaaliaikaista, joka on yleisempää videopeleissä. 

 

Suunnittelupelissäni haluan yleisistä lautapeleistä poiketen, että resurssienhallinta tapahtuu 

reaaliajassa. Reaaliaikaisuudella tuon peliin samanlaista jännitystä kuin videopeleissä. Pelissä 

jokainen tulikoekortti vaatii kolmen tyyppistä voimakuutiota, mutta niiden määrät vaihtelevat. 

Pelaajat asettavat oikeankaltaisia resursseja vaadittuihin kohtiin vastatakseen tulikokeen 

vaatimuksiin. 

 

Huomasin pelitestauksen aikana, että pelaajille on miellyttävää tutustua intensiiviseen peliin ja sen 

mekaniikkaan rauhassa. Siksi peli alkaa viiden minuutin tutustumisella peliin. Pelaajat saavat 

kääntää pöydälle asetetuista kysymyskorteista yhden ja vastata siinä esitettyyn kysymykseen. 

Vastaaminen korteissa olevaan kysymyksiin tapahtuu viestilapuilla; jokaista yhtä vastausta kohden 

he saavat yhden kysymyskategorian mukaisen voimakuution tulikokeeseen. Korteissa alakulmassa 

oleva luku kertoo, kuinka monta voimakuutiota kyseisestä kortista voi enimmillään saada. 
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Harjoittelukierroksen jälkeen pelin vetäjä kääntää pelaajille tulikoekortin (Kuva 20), joka vaatii 

tietyn määrän voimakuutioita kutakin kategoriaa kohden. Pelaajilla on kymmenen minuuttia aikaa 

vastata kysymyksiin täyttääkseen tulikokeessa vaaditut kuutiopaikat. Pelaajat saavat seuraavan 

tulikokeen kymmenen minuutin päästä. 

 

Kolmas eli viimeinen tulikoe oli aluksi samanlainen uusi 

tulikoekortti. Testauksessa kävi kuitenkin ilmi, että pelaajille 

oli kerääntynyt vastauksista voimakuutioita, jotka tekivät 

viimeisestä tulikokeesta helpon. Pelaajien taitojen karttuessa 

pelin haasteiden pitää kasvaa, jotta virtauskokemus pysyy yllä. 

Tämän johdosta pohdin vaihtoehtona tulikokeiden olevan 

määrättyjä, jolloin niiden vaikeutuminen olisi helppo todentaa 

jokaisen tulikokeen myötä. Toisaalta halusin kuitenkin pitää 

pienen satunnaisuuden tulikokeiden vaatimuksissa, jotta 

pelaajat joutuisivat sopeutumaan eri tilanteisiin ja mahdollinen 

uudelleen pelaaminen tuottaisi erilaisia pelipäätöksiä. 

 

Testauksessa oli käytössä vain kolme tulikoekorttia (Kuva 21), jolloin neljäs tulikoekorteista jäi 

näkemättä. Alkuperäinen syy tälle oli satunnaisuuden lisääminen ja ennalta arvattavuuden 

vähentäminen. Satunnaisuus tuotti myös sen, että pelaajien ei tarvinnut vastata kaikkiin 

kysymyksiin, mikä tuotti ongelmia konseptin kokonaisuuden hahmottamisessa sekä seuraavassa 

peliosuudessa. Pelaajilta saattoi jäädä jokin oleellinen asia idean kannalta käsittelemättä, joka 

seuraavassa pelissä voisi tuottaa ongelmia. 

 
Kuva 21: Viidennen peliosuuden testauksen lopputilanne 

Kuva 20: Tulikoekortti 
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Näistä syistä päädyin lopulta ratkaisuun, jossa viimeisessä tulikokeessa avataan kaksi tulikoekorttia 

yhden sijaan. Tarkistin kuutioiden määrän uudelleen ja tasasin ne kysymyskorttien kanssa niin, että 

pelaajien pitäisi käydä kaikki kysymykset läpi, mutta kaikista ei tarvinnut kerätä kaikkia 

voimakuutioita selvitäkseen tulikokeesta. Tämä osoittautui testauksessa erinomaiseksi päätökseksi 

tuoden yllätyksen, vipinää ja jännitystä pelaajille. 

 

Kysymyskortteja on kolmenlaisia – yhteisöllisyys, ainutlaatuisuus ja toteutettavuus –, jotka 

käsittelevät ideaa kolmesta eri suunnasta. Kysymykset ovat saaneet inspiraatiota 

innovaatiotyöpajoista, joissa tiimit miettivät liikeideaansa. Työpajoissa ryhmät täyttävät 

liiketoiminnan kehysmallia (eng. business model canvas) vastaamalla eri kysymyksiin esimerkiksi 

resursseista, kumppaneista, arvolupauksesta ja asiakasryhmistä, joilla kootaan kokonaiskuva 

liiketoimintaideasta. Näitä kysymyksiä uudelleen muokkaamalla ja ryhmittelemällä muodostin 

kysymyksiä vastaamaan koulussa esiintyviä haasteita kolmeen kategoriaan. 

 

Yhteisöllisyyden kysymykset koskevat koulun yhteisöä ja heidän mukaanottoa kuten: ”Mitä 

osallistumismahdollisuuksia koulun henkilökunnalla ja oppilailla on valmiissa ideassa?”. 

Toteutettavuuden kysymykset koskevat idean toteuttamiseen tarvittavien asioiden huomioonottoa 

kuten: ”Minkälaisia haasteita tai ongelmia tulee ottaa huomioon, kun ideaa toteutetaan?”. 

Ainutlaatuisuuden kysymykset koskevat idean innostavuuteen ja tiedottamiseen liittyviin asioihin 

kuten: ”Mitä toimintoja pitää tehdä, jotta ihmiset kiinnostuvat ideasta?”. 

     
Kuva 22: Yhteisöllisyyden, ainutlaatuisuuden ja toteutettavuuden henkileijonat 

 

Pelitilanteessa yhteisöllisyyden, ainutlaatuisuuden ja toteutettavuuden henkileijonat tuottavat 

idealle kysymyskorteistaan kehyksen. Nämä mystiset ja avaruudelliset olennot (Kuva 22) 

muodostavat kuin suojan tulikokeen vaatimuksia vastaan; mitä enemmän pelaajat kehittävät 

vastauksia kysymyksiin, sitä vahvemmaksi heidän ideansa suojakerroin muodostuu. 
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Suunnittelupelin kuudes peliosuus 

Kuudennessa peliosuudessa pelaajat tuottavat konseptistaan toteutussuunnitelman. He pyrkivät 

vuorollaan tuottamaan selkoa, miten ja missä järjestyksessä toiminnot on tehtävä, jotta konseptin 

voi toteuttaa. Edellisestä pelistä kootut vastaukset toimivat tässä pelissä toteutussuunnitelman 

laadinnan pohjana. 

 

Ensimmäisessä peliversiossa pelaajien oli tarkoituksena luoda useamman rivin aikajana. 

Ulkoasultaan tämä näyttäisi kuten Ristiseiska-korttipelissä, mutta neljän sijaan rivejä olisi 

useampia. Pelin ideointivaiheessa pohdiskelin eri vaihtoehtoja visualisoida pelaajille heidän 

toteutuksen eteneminen; pelilautana olisi voinut olla kalenteripohja tai aikataulupohja. Päätin 

kuitenkin, että pelaajat voivat asetella kortteja niin paljon kuin suunnitelma tarvitsisi eli kiinteä 

pelikehikko väistyi vapaan pelirakenteen edestä. 

 

Tässä peliversiossa pelaajilla oli viisi korttia kädessä. Aina käytettyään yhden kortin pelaajat 

nostaisivat uuden, kunnes pakka olisi tyhjä. Pelin kortit koostuisivat edellisen pelin vastauksista. 

He asettaisivat vuorotellen kortin aikajanalle nimeten ensiksi toiminnon. Nimettyään toiminnon 

sille voi nimetä tekijän tai kohteen. Kun nämä asiat ovat nimettyinä, seuraava pelaaja voi nimetä 

siihen kulutetun ajan. Kaikkien nimeämisien pitäisi olla hyväksyttäviä kaikille pelaajille. Pelaajat 

kasvattaisivat aikajanaa molempiin suuntiin aloittaen aina toiminnosta. Peli olisi kuin suuri 

palapeli, jossa vuorollaan pelaajat koittaisivat tehdä selkoa siitä, mikä palanen kuuluisi mihinkin. 

 

Tämän peliversion säännöt ja rakenne aiheuttivat kuitenkin haasteita. Ensimmäinen haaste oli 

tuottaa pelaajille pelistä tarkoituksenmukainen. Jos pelaajilla on vain viisi korttia kädessä, he eivät 

välttämättä voi pelata sääntöjen mukaan järkevästi. Heidän vaihtoehtonsa ovat rajatut tilanteessa, 

jossa olisi hyvä olla kaikki tieto käsillä. Rakenteellisia ongelmia tuotti mahdollinen tarve muuttaa 

toimintasuunnitelman aikajärjestystä. Jos pelaajien pitäisi luoda jokin toiminto toisten toimintojen 

väliin, pelaajien täytyisi liikutella joka kerta jo asetellut suunnitelmat uudelleen. Tämä tekisi pelistä 

turhauttavaa näin haitaten pelin virtauskokemusta, joten se vaati muutoksia. 

 

Seuraavassa peliversiossa pelimekaniikkana on edelleen laattojenasettelu, vaikkakin pienemmässä 

osassa ja lautapeleille epätyypillisessä muodossa: pelaajat kokoavat vertikaalista laattapinoa 

horisontaalisen asettelun sijaan. Vaikutteita on otettu kolmannesta pelistä, jossa toisiinsa liittyvä 

tieto on samalla pelilaudalla eli idealaudalla, joka helpottaa toimintojen keskinäisen järjestyksen 

muuttelua suunnitteluvaiheessa. Vaikka näkyvä aikajana olisikin viestinnällisesti hyvä, etuna tällä 
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on sen modulaarisuus sekä sen mahtuminen pienemmällekin pöydälle, kun kortit laitetaan pinoon 

rinnakkaisuuden sijaan. 

 

 

 

Selkeämmän rakenteen luomiseksi pelissä käytetään apuna eroon korteista- sekä 

roolipelimekaniikkoja. Pelaajat asettavat roolinsa mukaisesti viestilappuja toteutuslautoihin 

tavoitteenaan päästä eroon kaikista viestilapuista roolikortillaan (Kuva 23). 

 

Eroon korteista -mekaniikka ilmenee pelaajille eri tavoin kuin ensimmäisessä pelissä; käsikorttien 

sijaan pelaajilla on kaikki tieto esillä. Tämä helpottaa pelin tarkoituksenmukaisuutta sekä vähentää 

ongelmia viiden käsikortin satunnaisuudesta: kun pelaajilla on kaikki roolillensa tarpeelliset tiedot 

esillä, he voivat käyttää niitä tarkoituksen mukaan. Tämä edistää suunnittelutyötä ja vähentää 

turhautumista, joka muodostui edellisessä peliversiossa. 

 

Kolmannen pelin kaltaiset roolit helpottavat pelaajia hahmottamaan heidän tehtäväänsä. Pelaajilla 

on apuna toteutuksen asiantuntijat: toiminnan, tavoitteiden ja haasteiden, tekijöiden, ajan sekä 

järjestyksen asiantuntija. Pelaajilla on tavoitteena tyhjentää heidän roolinsa edellisen pelin 

vastauksista; jokaisella on rooliaan vastaavat vastaukset kerättynä. Viides rooli vastaa 

viestilappujen lisäämisen sijasta toteutussuunnitelman järjestyksestä; jokainen täytetty toteutuslauta 

on asetettava oikeaan kohtaan toteutusvaihetta. 

 

Jokaisella roolilla on kolmannen pelin tapaan erikoistaito. Tällä tavoin voin tasapainottaa peliä ja 

helpottaa pelin riippuvuutta edellisestä pelistä. Toiminnan, tavoitteiden ja haasteiden sekä 

Kuva 23: Toteutuslauta sekä toiminnan ja tekijöiden asiantuntijaroolit 
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tekijöiden asiantuntijoiden erikoistaidoilla luodaan kokonaan uusia, parempia vastauksia. Tätä 

taitoa voi käyttää siinä tilanteessa, jossa heillä joko loppuu omat viestilaput ennen muita tai he 

huomaavat, että mikään heidän roolillaan olevista vastauksista ei sovi kyseiseen toteutuslautaan. 

Ajan asiantuntija voi poistaa toteutuksen kannalta tarpeettoman toteutuslaudan, jos kaikki pelaajat 

ovat samaa mieltä asiasta. Järjestyksen asiantuntijan tehtävänä on kierrättää aina roolit kun kierros 

on täynnä. Näin pelaajat pääsevät kokeilemaan kutakin roolia ja vastuu jakaantuu tasaisesti.  

 

Pelin lopuksi pelaajilla on muodostunut pinottu toteutussuunnitelma, jonka pohjana on heidän 

idealautansa. Aloittaen päällimmäisestä toteutuslaudasta toiminnon konseptin toteuttajat etenevät 

toteutuslauta kerrallaan saavuttaen lopulta ideansa. 

 



 

 54 

IV Suunnittelupelipäivät 
Tässä osiossa kerrotaan suunnittelupelipäivien valmistelusta, kokeilusta ja arvioinnista. 

Suunnittelupelipäivät toteutettiin syksyllä 2016 kerran kussakin kolmessa järvenpääläisessä 

yläkoulussa. Jokaisen suunnittelupelipäivän jälkeen tarvittavia peliosuuksia kehitettiin palautteen ja 

havaintojen pohjalta toteuttaen näin iteratiivista suunnitteluprosessia. Yhden suunnittelupelipäivän 

kesto on koulupäivän verran eli yhdeksästä kolmeen sisältäen väli- ja ruokatunnit. Suunnittelupeli 

on kuusiosainen, josta yksi suoritetaan ennakkoon ja viisi suunnittelupelipäivänä. Jokaiseen 

suunnittelupelipäivään osallistui yhteensä kymmenen suunnittelupelaajaa, jotka jaettiin kahteen 

viiden hengen peliryhmään.  

 

Suunnittelupelipäivien valmistelu 

Tilaisuuksia varten suunnittelin mainosjulisteen (Kuva 24) sekä ilmoittautumislomakkeen, jossa 

kerättiin osallistujien tietoja ja pyydettiin vanhempien suostumusta osallistua tutkimukseen. 

Mainosjulisteessa käytin pelin kuvituksista henkileijonan naamaa kiinnittämään huomion. 

Koulujen ilmoitustaulut ovat täynnä tiedotteita, kuvia ja julisteita. Pyrin erottamaan julisteen 

muista kuvista selkeällä graafisella ilmeellä, isoilla silmillä sekä kirkkailla väreillä.  

 

Ennen suunnittelupäiviä vierailin kouluissa 

kertomassa pelistä samalla keräten vapaaehtoisia 

suunnittelupelaajia. Jokaisessa koulussa toimin 

rehtorien kanssa sovitulla tavalla osallistujien 

värväämisessä, jolloin käytänteet vaihtuivat 

koulukohtaisesti. Kahdessa koulussa esittelin 

suunnittelupelin kaikille opettajille ja vastailin 

kysymyksiin, yhdessä kouluissa rehtori oli 

kertonut pelistä opettajille ja värvännyt halukkaat 

mukaan. 

 

Kahdessa koulussa keräsin listaa vapaaehtoisista 

oppilaista olemalla välitunteja aulassa 

vastailemassa pysähtyvien oppilaiden 

kysymyksiin. Toisessa näistä kouluista 

Kuva 24: Mainosjuliste 
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kohtaaminen onnistui ja kaikki osallistujat tulivat tätä kautta. Toisessa koulussa kaikki 

yhdeksäsluokkalaiset olivat toimintapäivää viettämässä kyseisillä välitunneilla, joten osallistujien 

värväys epäonnistui omalta osaltani. Onneksi koulun opettajat auttoivat värväämään aktiivisia 

oppilaita mukaan. Tämä kuitenkin nosti esille ilmoittautumisen yhteydessä ongelman, jota ei 

aikaisemmassa koulussa tullut vastaan. Muissa kouluissa olin lähettänyt ilmoittautumislinkin 

sähköpostilla, mutta tässä koulussa pelaajat pyrkivät ilmoittautumaan julisteessa olevan 

linkkitekstin kautta. Tämä oli ongelmallista, koska ilmoittautumisjulisteessa oleva 

kirjautumislinkin nolla sekoitettiin O-kirjaimeen. Onneksi osallistuva opettaja ilmoitti 

kirjautumisongelmasta, jonka kautta tilanne selveni. Linkkiongelmista johtuen kolme henkilöä ei 

ilmoittautunut lomakkeen kautta. Ilmoittautumattomat henkilöt saivat kuitenkin tapahtuman tiedot 

toista kautta ja saapuivat oikeaan paikkaan. Kolmannessa koulussa esittelin suunnittelupelin 

oppilaskunnan edustajien kokouksessa, jossa kiinnostuneet saivat esittää lisäkysymyksiä ja 

ilmoittaa kiinnostuksensa suunnittelupelipäivään osallistumisesta.  

 

Suunnittelupelipäivään osallistujien opettajien määrä vaihteli kahdesta neljään. Ensimmäisessä 

koulussa suunnittelupelipäivään osallistui neljä, toisessa kaksi ja kolmannessa kolme opettajaa. 

Myös oppilaiden luokka-asteet vaihtelivat koulukohtaisesti; yhdessä koulussa kaikki osallistujat 

olivat yhdeksäsluokkalaisia, toisessa osallistujissa oli muutama kahdeksasluokkalainen ja 

kolmannessa koulussa oli myös seitsemäsluokkalaisia mukana. Ajattelin, että suunnittelupelaajiksi 

sopisi paremmin vanhemmat oppilaat, koska tehtävät saattavat olla liian haastavia yläkoulun 

nuorimmille. Kuitenkin jokaisen lapsen valmius yhteissuunnittelulle on yksilöllinen, jolloin 

luokka-aste on vain suuntaa antava vaatimus, ja nuoremmat osallistujat osoittautuivat erittäin 

osaaviksi suunnittelupelaajiksi. 

 

Viimeisenä valmisteluna suunnittelupäivälle lähetin ilmoittautuneille henkilöille ensimmäisen 

suunnittelupelin osuuden digitaalisesti ennakkoon. Tämän ennakkotehtävän tarkoitus oli helpottaa 

suunnittelupelipäivän kulkua ja antaa lisää tilaa muille mahdollisille venymisille. Kun pelaajat ovat 

vastanneet ensimmäiseen tehtävään, tulostan vastaukset ja asetan ne pelikorteille, jotta 

suunnittelupelipäivän aikaa ei kulu vastausten kirjaamiseen ja päivä voitaisiin aloittaa toisesta 

suunnittelupelistä. Jos pelaajia ei saapuisi tarpeeksi paikalle, voisin joustaa henkilömääristä tai 

tehdä vain yhden peliryhmän. 
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Koulun agentti 

Tulevaisuudesta on vastaanotettu epäselvä viesti 12:34:43:02:16, jossa kerrotaan, että mielialoihin 

keskittyvät N38D1-anturit ovat havainneet koulun kantoalueella jotain huomioitavaa. Linnunradan 

valvontayksikön tehtäväksi on tullut selvittää, mistä tämän viestin huomautus johtuu. Siksi he ovat 

kutsuneet teidät, koulun agentin, skannaamaan huomautuksen kantoalueen, jotta epäselvä viesti 

saadaan selvitettyä. 

 

Ensimmäisessä suunnittelupelissä on 12 tehtävää, jotka haastavat teidät käymään läpi kouluanne 

ja mieltänne eri näkökulmista. Tehtävät eivät sisällä oikeita tai vääriä vastauksia. On vain 

vastausten summa, joka johtaa teidät oikeaan suuntaan. Vastatkaa niin kuin parhaiten pystytte 

viestilapulla kysymyskortin päälle. Vastauksianne käytetään muuttumattomina seuraavassa pelissä. 

 

Ensimmäisessä koulussa pelaajille on lähetetty ennakkotehtävä sähköpostitse kaksi päivää ennen 

suunnittelupelipäivää näin antaen pelaajille yhden päivän aikaa tehdä ensimmäinen tehtävä. Kun 

tämä yksi koulupäivä oli lopussa, pelaajista vain kuusi kymmenestä oli vastannut tehtäviin. Siitä 

huolimatta tulostin vastaukset ja liitin ne pelikorteissa oleviin viestilappuihin suunnitelman 

mukaisesti.  

 

Pelaajat istuutuivat pöytään. Vaikka neljä henkilö ei ollut vastannut kysymyksiin, vain yksi oli 

estynyt ja hänen tilalleen saatiin oppilaiden toimesta toinen pelaaja. Syy siihen, miksei nämä neljä 

pelaajaa olleet vastanneet ennakkotehtävään, oli se, etteivät he olleet huomanneet sähköpostia. 

Siispä nämä neljä pelaajaa aloittivat suunnittelupelipäivän tekemällä puuttuvan ennakkotehtävän. 

Sillä välin, kun toiset pelaajat odottelivat ennakkotehtävien tekijöitä, soitin odottaville 

toivemusiikkia ja kevensin tunnelmaa. Projektipäällikkö Lumme esitteli ’Meidän koulu muotoilee’  

–hankkeen ja minä esittelin taustani suunnittelupelille. 

 

Ensimmäisestä koulusta tulleessa palautteessa kävi ilmi, että ennakkotehtävään olisi parempi saada 

lisää aikaa, jotta oppilaita voisi myös muistuttaa tekemään sen. Tehtävien tarinallisuudesta tuli 

kehuja ja kysymykset saivat koulua katsomaan uusista näkökulmista. Yksi huomio oli, että 

yläkouluikäiset lapset eivät lue sähköpostejaan säännöllisesti. Kysyttyäni, olisiko parempi saada 

ensimmäinen tehtävä tekstiviestinä, oppilaat nyökyttelivät hyväksyvästi. 

 

Ensimmäisen koulun palautteista oppineena kyselin toisten koulujen osallistujien puhelinnumerot 

ilmoittautumisen yhteydessä. Oletuksena oli, että suurimmalla osalla pelaajista on kännykässään 
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verkkoyhteys, joten linkin lähettäminen tekstiviestillä on vain erinomainen lisä sähköpostiin 

helpottaen intuitiivisuutta pelata peliosuus kännykällä tehtävänannon mukaisesti. 

 

Toisen koulun osallistujille lähetin kutsun ennakkotehtävään viikkoa ennen suunnittelupelipäivää. 

Ennakkotehtävä lähti pelaajille sekä sähköpostina että tekstiviestinä. Vaikka epäonnisen 

ilmoittautumisen johdosta, ennakkotehtävä lähti vain seitsemälle pelaajalla, yhdeksän kymmenestä 

osallistujasta oli vastannut ennakkotehtäviin ennen suunnittelupelipäivää. Siksi 

suunnittelupelipäivä pystyttiin suunnitelmien mukaisesti aloittamaan saman tien toisesta pelistä. 

 

Kolmannessa koulussa ennakkotehtävien lähettäminen viivästyi. Pystyin lähettämään 

ennakkotehtävät kahta päivää ennen suunnittelupelipäivää. Oletuksenani oli, että tiukasta 

aikataulusta huolimatta tekstiviestin lähettäminen lisää vastauksien määrää ensimmäiseen kouluun 

verrattuna. Näin ei kuitenkaan käynyt ja vain neljä pelaajaa vastasi. Tämä johtunee siitä, että lyhyt 

varoitusaika oli yhdistettynä oppilaiden TET-viikkoon, jolloin oppilaat eivät olleet koulussa 

kyseisinä päivinä. Suunnittelupelipäivä alkoi siis ensimmäisen peliosuuden pelaamisesta. 

Peliosuutta nopeuttaakseen pelaajat eivät lähteneet tekemään havaintoja ympäri koulua, vaan 

vastasivat korttien kysymyksiin luokkahuoneessa. Tämä säästi aikaa, vaikkakin saattoi jättää 

tuottamatta vastauksia, jotka olisivat tulleet esiin koulua kierrellessä. 

 

Selvitys käynnissä… 

Linnunradan valvontayksikkö on vahvistanut tulevaisuuden viestin 12:34:43:02:16 sisältäneen 

huomautuksen aiheellisuuden teidän skannausten perusteella. He eivät kuitenkaan löydä 

huomautuksen tarkkaa sijaintia ja vaativat teidät, koulun agentit, etsimään se. Siksi teidät on 

kutsuttu koolle käsittelemään skannattua dataa. Järjestelemällä havainnot oikeisiin luokkiin ja 

teemoihin pystytte selvittämään, mikä on aiheuttanut huomautuksen. 

 

Pelimateriaalina toimii pelaajien ensimmäisessä suunnittelupelissä tehdyt havainnot. Vastaukset 

on kerätty pakkaan pöydälle ja jokainen pelaaja ottaa 5 havaintokorttia pakasta käteensä. Pelaajat 

luokittelevat vuorollaan havaintokortteja kädestään, kunnes kaikki havaintokortit on asetettu 

luokkiin. Pelaajat muodostavat luokittelukorteista suurempia teemoja käsittääkseen, missä on 

mielenkiintoisin mahdollisuus kehitykselle. 

 

Ensimmäisessä yläkoulussa toinen peliosuus alkoi hieman takkuillen. Vaikka pyrin ohjeistamaan 

pelin säännöt toiminto kerrallaan, pelaajat kokivat turhautumista, koska eivät ymmärtäneet 

sääntöjä. Pelaajien tekemisten ja annetun palautteen pohjalta tunnistin ahdistumiselle kaksi 
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pääsyytä, jotka molemmat liittyivät sääntöjen sisäistämiseen: (1) 

osallistujilla ei ollut aikaisempia malleja suunnittelupelaamisesta, 

joihin pohjata toimintaansa. Siksi suunnittelupelin ominaisuudet ja 

toiminnot saattoivat tuntua monimutkaisilta, jolloin sääntöjen 

sisäistämiseen kuluu aikaa; (2) pelin tavoite eli kerätyn laadullisen 

testidatan luokittelu on haastavaa. Nimetyn luokan täytyy olla 

tarpeeksi tarkka antaakseen selkeyttä ja suuntaa tuleville päätöksille, 

mutta tarpeeksi laaja yhdistämään useampaa havaintoa. Tämän 

hienovaraisen välin löytäminen on haasteellista kokeneemmallekin 

tekijälle. Lisäksi pelissä oli luokitteluja yhdistävien teemojen 

nimeäminen, joka aiheutti sekaannusta. 

 

 

Näitä samoja ongelmia oli noussut esille testiryhmän kanssa, mutta niiden tiedostamisesta 

huolimatta pelin käynnistämiseen kului enemmän aikaa, mitä olin alun perin laskenut. Kun pelaajat 

pääsivät jyvälle pelisäännöistä ja -mekaniikoista, peli rullasi eteenpäin omalla painollaan. Yksi asia 

kuitenkin hidasti peliä; kaikkia tarpeellisia sääntöjä ei ollut näkyvillä samaan aikaan. Huomattuani 

pelaajien pyytävän vuorotellen näytettävän joko mahdollisia toimintoja tai listaa ’hyödyttömistä’ 

sanoista ymmärsin, että näiden yhteenveto olisi tarpeellinen kehitysaskel seuraavaan 

suunnittelupelipäivään. 

 

Muutin toiselle suunnittelupelikerralle annetun ohjeistuksenjärjestystä, koska joidenkin tietojen oli 

tarpeellista olla näkyvissä pelaajille toimintoa tehdessä. Annoin ohjeet vaiheittain, jolloin ohjeista 

ei tulisi samanlaista ähkyä kuin edellisessä suunnittelupelipäivässä. Tämä tarkoitti, että 

ensimmäisen ohjeen jälkeen annoin pelaajien kokeilla toimintoa (Kuva 25). Taululla näkyvä 

yhteenveto pelaajien mahdollisista toiminnoista ja ’hyödyttömistä’ sanoista tuotti pelaajille 

luottamusta toimintojansa kohtaan. Tämä tuotti tulosta ja havaintojen luokittelu tuntui sujuvan 

paremmin. Kun jokainen oli nimennyt ensimmäisen kategoriansa, ohjeistin seuraavien kierrosten 

toiminnot. 

 

Seuraavien kierrosten toiminnot tuottivat kuitenkin hämmennystä. Pelaajilla oli edelleen kolme 

toimintoa valittavissa, joka kirkasti minulle, että teeman ja kategorioiden eroavaisuus aiheutti 

sekaannusta (Kuva 25). Tämä oli suunnittelemisen kannalta turhaa, koska pelin eteneminen ei ollut 

riippuvainen teemojen nimeämisestä tässä vaiheessa. Siksi niiden ohjeistaminen olisi voinut jäädä 

myöhemmäksi. 

 

Kuva 25: Selvitys käynnissä… 
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Kolmannelle suunnittelupelipäivälle erotin teemojen tekemisen erilliseksi vaiheeksi. Teemojen 

nimeäminen tapahtui vasta kun pelaajat olivat pelanneet ja luokitelleet koko korttipakkansa. Tämä 

osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi. Peli sujui joustavasti, kun vaihtoehtoja oli vähemmän 

opeteltavana kussakin vaiheessa. Pelaajilla oli parempi keskittyminen ja pelin ymmärrettävyys 

parani edelliskerroilta huomattavasti (Kuva 26).  

 

 
Kuva 26: Teemojen ja luokitteluiden selkeytyminen 

 

Peliosuuteen tehdyt muutokset yksinkertaistivat peliä huomattavasti, mutta loppujen lopuksi 

pelaajilla oli samat toiminnot kuin aikaisemmin. Toiminnot olivat vain paloiteltu vaiheisiin, jotta 

pelaaminen olisi selkeämpää. Pelaajille luotiin pehmeämpi lasku suunnittelupelipäivään ja 

suunnittelupelin mahdollisuuksiin. Koska laadullisen datan luokittelu on jo itsessään haastavaa, 

pelisääntöjen tarvitsee olla pelkästään tukena pelaajilla, jotta vältytään liiallisen haasteen tuomalta 

ahdistukselta. 

 

Ideatehdas 

Linnunradan valvontayksikkö on tyytyväinen löytyneeseen vastaukseen. He ovat myös havainneet, 

että osaatte hoitaa asiaa erinomaisesti ilman heitä. Siksi he lähettivät ideatehtaan robotit 

auttamaan teitä tuottamaan mahdollisimman paljon laadukkaita ideoita huomautuksen 

poistamiseksi. 
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Seuraavaksi lähdetään ideoimaan valitsemaanne aiheeseen 15 laadukasta ideaa. Laadukas idea 

sisältää idean vahvuudet ja edut, heikkoudet ja riskit sekä mahdollisuuden ilmaista siitä nousseet 

tunteet. Peli tapahtuu yhtäjaksoisesti ilman vuoroja. Jokaisella pelaajalla on vaihtuva roolinsa 

ideoimisessa, joka auttaa pohtimaan ideoita useammasta näkökulmasta. 

 

Peliosuuden aluksi pelaajille esiteltiin heidän valitsemat teemat, joiden pohjalta Ideatehdasta 

pelataan. Tämän jälkeen ohjeistus lähti liikkeelle jo tutuksi muodostuneella tavalla: ensiksi 

jatketaan suunnittelupelin tarinaa, jonka jälkeen ohjeistetaan pelin tarkoitus, tavoitteet ja säännöt. 

Sääntöjen esittelyn jälkeen peli pääsi alkamaan. 

 

Ideointi alkoi hieman hämmästellen, mutta vauhtiin päästyään pelaajat vaikuttivat saavuttavan 

virtauskokemuksen. Ainoa hämmennystä luonut asia ensimmäisessä koulussa oli Kehittäjä-rooli ja 

sen empatiaan keskittyvä ohjeteksti: ”Vapauta tunteesi ja lisää ideoihin niistä heränneet tunteet 

sinisillä lapuilla.” Tämä ohjeteksti oli ainut, joka oli muuttunut viimeisen simulaation jälkeen, 

joten sitä ei oltu ehditty testata pelaajilla. Suunnittelupelipäivänä teksti osoittautui ongelmalliseksi, 

koska tunteet koettiin joko ideaa vahvistavaksi tai kritisoivaksi, jolloin pelaajat eivät osanneet 

erottaa sitä Vahvistajan tai Laadunvalvojan tehtävistä. Tämä vaikutti hieman ihmisten 

virtauskokemukseen, mutta ei estänyt pelin edistymistä. Olin epähuomiossa unohtanut painottaa 

muiden ihmisten tunteiden huomioon ottamista ohjetekstissä. 

 

Seuraavaan suunnittelupelipäivään ilmaisin empatiaa Kehittäjän ohjetekstissä uusin sanoin. 

Toimintaohjeeksi muodostui muoto: ”Lisää sinisillä lapuilla mitä tuntemuksia idea herättäisi eri 

ihmisissä.” Tämä ei aiheuttanut muuta hämmennystä kuin yhden kysymyksen: keitä nämä ihmiset 

olivat? Kerrottuani tarkoittavani eri oppilaita, oppilaiden vanhempia, opettajia sekä koulun muuta 

henkilökuntaa kortin tehtävä oli helppo ymmärtää. 

 

Pelin aluksi yhden oppilaan idean tuottaminen ei lähtenyt vauhtiin, mutta vetäjänä onnistuin 

vapauttamaan hänen mielikuvituksensa joulupukki-esimerkillä. Tästä innostuneena hän alkoi 

ideoimaan urakalla koulusta parempaa paikkaa. Edellisestä suunnittelupelipäivästä viisastuneena 

olin tuonut valittuihin teemoihin liitetyt havaintokortit pelipöydälle, jotta pelaajat voisivat 

ammentaa ideoita myös toisten pelaajien unelmista ja havainnoista.  

 

Kun Ideakoneen ideat loppuivat, hänen oli tarkoitus käyttää erikoistaitoaan kierrättää rooleja. Tätä 

kuitenkin aluksi arasteltiin tai unohdettiin käyttää, mutta kannustuksen kautta pelaajat käyttivät 

erikoistaitojaan ja peli lähti taas vauhtiin (Kuva 27). Koko ryhmälle on parempi, jos ideakoneen 
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roolin omaavalla on antaa uusia ideoita. Siksi, kun ideointi takkuilee, roolien kierrätys on 

välttämätöntä pelin etenemisen kannalta. 

 

Pelin viimeiset kymmenen minuuttia saivat Ideakoneet nousemaan pöydästä. He selvittivät 

ideoiden tilannetta; oliko ideoita tasan viisitoista, oliko ideoissa duplikaatteja tai puuttuiko joistakin 

ideoista näkökulmia? Pelaajat nojasivat eteenpäin ja miettivät yhdessä mitkä ideat ovat heidän 

viisitoista ideaa. Kun aika loppui, pelaajat täyttivät vielä viimeisiä idealautojaan saadakseen 

viisitoista ideaa näkökulmineen valmiiksi. Osa yhdistetyistä ideoista muuttui todella 

monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi, joten tämän ohjeistus kaipasi vielä huomiota. Liian monesta 

palasta tehty idea oli vaikeampi toteuttaa, vaikka se sisältäisikin jokaiselle jotakin.  

 

 
Kuva 27: Ideatehdas vauhdissa 

 

Kolmannessa koulussa – vaikka peli ja ohjekalvot olivat samat – ohjeistuksessa painotin vaiheen 

mielikuvituksellisuutta. Edellisissä suunnittelupelipäivässä pelaajat miettivät käytännön ongelmia 
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ja rahan kulumista, vaikka pelaajien ei olisi tarvinnut miettiä näitä asioita vielä tässä vaiheessa. 

Painottamalla vapautta, ideoista tuli myös poikkeavampia kuin aikaisemmissa 

suunnittelupelipäivissä. Lisäksi ideoiden yhdistelyn sijaan painotin ideoiden kirkkautta, jotta 

edellisen suunnittelupelipäivän syntyneet ”kaikille kaikkea” –ideoita ei muodostuisi. Tämä 

kirkastaminen tuntui onnistuvan ja ideoista tuli mielikuvitteellisuuden lisäksi täsmällisiä ja selkeitä 

kokonaisuuksia. 

 

Panostajat 

Robotit ovat tehneet tehtävänsä. Nyt vaaditaan ihmisasiantuntijoita valitsemaan Ideatehtaan 

tuotoksista se paras idea korjaamaan saatu huomautus. On panosten laittamisen aika. Mikä idea 

on kaikkein ainutlaatuisin, yhteisöllisin ja toteutettavin? 

 

Seuraavassa pelissä pudotetaan luotuja ideoita, kunnes se kaikkein onnistunein idea jää jäljelle. 

Idealautoja arvostellaan ensiksi pintapuolisesta ja sitten sukelletaan syvemmälle niiden sisälle. 

Ymmärrys ideoiden perimmäisiin ajatuksiin aukeaa arvioinnin aikana: miten kukin pelaajista 

näkee ideat? 
 

Ensimmäisessä koulussa neljäs peliosuus 

koettiin mielekkääksi luoden vahvaa 

pelihenkeä (Kuva 28). Peli tuotti paljon 

keskustelua ja jopa kevyttä taktikointia. 

Pöydissä saatettiin vaihtaa omien kuutioiden 

paikkaa sääntöjä venyttäen, koska kaveri 

vinkkasi toisen idealaudan tarvitsevan näitä 

kuutioita voittamiseen. Myös opettajat 

myönsivät valitsevansa taktisesti tiettyjä ideoita 

pudotusvaiheessa, jotta tietyt toiset ideat eivät 

päätyisi jatkoon. Vaikka jokainen toimi 

itsenäisesti, pelissä tuntui syntyvän 

jakautuminen oppilaiden ja opettajien puoliin. 

Oppilailla oli tässä jaossa etulyöntiasema, 

vaikkakin opettajat pystyivät näkemään 

paremmin kokonaisuutta. 

 Kuva 28: Panostajat-peliosuuden alkunäkymä 
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Palautteessa peliä kehuttiin, että se tuotti eniten aktiivisuutta oppilaiden keskusteluissa ja 

toiminnoissa. Arvioimisvaiheessa peli onnistui auttamaan pelaajia tuottamaan yhteisymmärryksen 

ideoiden ajatuksista ja monipuolisuudesta. Ja palautteessa koettiin, että oikea idea voitti pelissä. 

Opettajan mukaan, jos he olisivat olleet tiukkoja eivätkä olisi sallineet yhden oppilaan muuttavan 

mielipidettään, lopputulos olisi ollut toinen. He kuitenkin tunnistivat, että toinen idea 

aktiivisemmista oppitunneista tapahtuisi muuttuvan opetussuunnitelman myötä, jolloin sen 

toteuttamiselle ei tarvittu suunnittelupeliä (Kuva 29). 

 

Pelaajilla olleet panostuskuutiot osoittautuivat erinomaiseksi tavaksi tuoda pelimäisyyttä idean 

valitsemiseen. Ne osoittivat pelaajien mielipidettä kolmiulotteisesti sekä panostus- että 

arvioimisvaiheessa. Palautteessa kuutiot saivat erityismaininnan: niiden hypistely koettiin 

miellyttäväksi ja samalla idean valitsemisesta tuli kolmiulotteisempaa.  

 

 
Kuva 29: Voittava idea on selvinnyt 

Peliosuus itsessään ei vaatinut minkäänlaisia muutoksia eri suunnittelupelipäivinä. Ohjeiden 

siistimisen lisäksi ainoa asia, mikä vaati muutosta oli kokopäiväinen istuminen. Ensimmäisen 

suunnittelupelipäivän jälkeen annettiin palautetta, että olisi kiva seistä välillä, ettei tarvitsisi istua 

koko päivää. Tämän palautteen pohjalta muutin neljännen peliosuuden seisomapeliksi, koska 

pelaajien ei tarvinnut kirjoitella peliosuudessa useita viestilappuja. Lisäksi pelin kannalta 
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seisominen oli istumista parempi, koska pelaajat liikkuivat aktiivisesti eri ideoiden äärelle. Muuten 

peli toimi jokaisella kerralla samalla lailla. Peli tuotti tavoiteltua keskustelua ideoiden ympärille ja 

miten ideoiden ainutlaatuisuus, innostavuus ja toteutettavuus tulkittiin, jotta pystyttiin luomaan 

yhteinen ymmärrys. 

Tulikoe 

Idea on valittu, mutta onko siitä mihinkään? Linnunradan valvontayksikkö vaatii tehdä tulikokeita, 

jolla erotetaan jyvät akanoista. He haluavat varmistaa, että idea korjaa varmasti saadun 

huomautuksen, joten he testaavat ideaa sen yhteisöllisyyden, ainutlaatuisuuden kuin 

toteuttavuudenkin kannalta. Tulikokeet aktivoituvat joka kymmenes minuutti. Oletteko valmiina? 

 

Seuraavaksi luodaan ymmärrys valitusta ideasta. Mitä ja keitä vaaditaan sen toteuttamiseen ja 

miten saadaan ihmiset kiinnostumaan siitä? Se haastaa teidät ryhmätyöhön tulenpalavan kiireen 

alle, koska teidän on täytettävä tulikoekorttien vaatimukset vastaamalla kysymyksiin 

yhteisöllisyydestä, ainutlaatuisuudesta ja toteutettavuudesta. 
 

Viides peliosuus oli suunniteltu kaikkein jännittävimmäksi. 

Aluksi pelaajille näytettiin heidän valitsemansa ideat. Tarinan ja 

tavoitteiden jälkeen pelin ohjeistus alkoi opetusvaiheella, jonka 

avulla pelaajat pääsivät tutuiksi pelin sääntöihin (Kuva 30). 

Viiden minuutin jälkeen pelaajille avattiin ensimmäinen 

tulikoekortti. Pelaajien piti täyttää tulikoekortin tyhjät ruudut 

voimakuutiolla, joita he saavat vastaamalla ideaan liittyviin 

kysymyksiin. 

 

Ensimmäisenä suunnittelupelipäivänä pelaajat osoittivat oikeanlaista asennetta pelatessaan. He 

olivat kaikki asettuneet lähelle pöytää ja keskustelivat vastauksista kiivaasti (Kuva 31). He 

onnistuivat löytämään vastaukset tulikokeiden vaatimusten mukaisesti. Palautteessa kuitenkin 

ilmaistiin, että kehitetyistä konsepteista olisi voinut muodostua jalostuneempia, jos pelissä ei olisi 

ollut tiukkaa aikapainetta.  

 

Toisessa koulussa pelaajat tuottivat vastauksia nopeasti, mutta silti yksi ryhmä ei saavuttanut 

kaikissa tulikoekorteissa vaatimuksia ajoissa. Koska pelissä oli tarkoitus vain saada vastauksia 

konseptiin leikkisästi ja jännittävästi, turha pauhaaminen epäonnistuneesta tulikokeesta ei ollut 

paikallaan. Pelaajana tiedän, että tällainen asenne saattaa poistaa pelistä jännityksen ja sitä kautta 

toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, jos epäonnistumisesta ei tule seuraamuksia. Siitä huolimatta 

Kuva 30: Tulikokeen lähtötilanne 
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pyrin tuomaan suunnittelun tavoitteet pelillisyyden edelle, joten pauhaamisen sijaan kannustin 

pelaajia onnistumaan seuraavassa tulikoekortissa. 

 

Palautteessa yksi pelaaja koki, että kiireen tuntu teki vastauksista hätäisempiä, toinen taas kehui 

peliä parhaaksi kaikista peliosuuksista. Päätin siis pitää pelin jännityksen sellaisenaan vielä 

kolmannella kerralla, koska saisin lisää tietoa tällaisen aikapaineen toimivuudesta kouluyhteisössä. 

 

 
Kuva 31: Tulikoe vauhdissa 

Kolmannessa koulussa keskustelu pysyi tiiviinä ja jokainen vaihe tuntui sopivasti jännittävältä. 

Pelaajat ehtivät toteuttaa jokaisen vaiheen tarvittavat tulikokeet ja tehtävien kysymykset koettiin 

tukevan idean rakennusta konseptiksi. Pelin tuoma ajallinen jännitys ei tuntunut häiritsevän 

pelaajien keskittymistä, vaikka kokivatkin pelin tuovan ripeyttä päätöksien tekemiseen. 

 

Toteutuksen asiantuntijat 

Idea on läpäissyt tulikokeensa ja on hyväksytty jatkoon! Nyt tarvitaan asiantuntijoita 

mahdollistamaan sen toteutuminen. Linnunradan valvontayksikkö lähettää toiminnan, tavoitteiden 

ja haasteiden, tekijöiden, ajan sekä järjestyksen asiantuntijat paikalle varmistamaan, että idea saa 

arvoisensa toteutussuunnitelman. 

 



 

 66 

Seuraavaksi pelaajat tekevät itselleen toteutussuunnitelman täyttämällä toteutuslautoja yhdessä 

keskustellen. Tulikokeessa ollaan huomioitu monet asiat, jotka vaikuttavat idean toteuttamiseen. 

Siksi osa täytetyistä viestilapuista on siirretty asiantuntijuuslaudoille. Pelaajien tehtävä on 

järjestää nämä viestilaput toteutuslaudoille, jotta idean toteutus olisi mahdollisimman selvä teille 

ja muille. 

 

Kuudennessa peliosuudessa pelaajat pääsivät pois jännityksestä. Viides peliosuus oli pelaajille 

energisesti kuluttava, jolloin kuudennessa peliosuudessa pelaajien voimat tuntuivat olevan 

loppumaisillaan. Tätä lisäsi myös se tosi seikka, että pelaajat olivat koko päivän ajan oppineet 

uusia pelisääntöjä laittaen luovuutensa ja miettimisensä koville. Kuudennen peliosuuden säännöt 

olivat helpot oppia edellisten pelien pohjalta ja toiminnan ollessa vuoropohjaista pelin rytmi oli 

rauhallinen (Kuva 32). 

 

Palautteessa ilmaistiin, että oli mukava miettiä idean luomisen eri vaiheita. Lisäksi valmistuneen 

toimintasuunnitelman koettiin mahdollistavan tai luovan pohjan idean toteutumiselle. Vaikka 

pelaajien toiminnan kannalta peli toteutui hyvin jokaisessa koulussa, odotukseni olivat päivän 

intensiivisten peliosuuksien jälkeen turhan suuria. Se, että pelaajat pystyisivät luomaan tarvittavan 

toteutussuunnitelman puolessa tunnissa, oli alusta alkaen epärealistinen. Suunnittelupelipäivien 

jälkeen koen pelin tuottavan enemmänkin symbolisen toimintasuunnitelman ohjastaen pelaajia 

käsittelemään konseptin moniulotteisuutta. 

 

Uskon, että pelillä oli haasteellista tukea pelaajien pelimotivaatiota suunnittelupelipäivän 

loppupuolella. Pelimotivaatiota voisi lisätä jos peliosuus olisi rajattu kymmeneen toteutuslautaan. 

Tällöin pelaajien tarvitsee arvioida, mikä toiminto on erittäin tärkeää toteutuksen kannalta. Tällöin 

pelaajien ei myöskään tarvitse laittaa kaikkia Tulikokeessa tuottamia viestilappuja 

toteutuslaudoille, näin tuottaen toteutuslaudoille parempaa tarkoituksenmukaisuutta. Tulikokeessa 

saattoi syntyä samankaltaisia vastauksia eri kysymyksiin, jolloin pelaajien toteutuslaudoissakin 

saattaa olla samoja vaiheita. Vaikka pelaajilla oli oikeus poistaa turhia toteutuslautoja 

toteutussuunnitelmasta, kukaan pelaajista ei käyttänyt tätä kykyä. Lisäksi muutos saattaa auttaa 

toimintasuunnitelmaa pysymään konkreettisempana ja pelin tavoitetta helpommin hahmotettavana 

ja täten palkitsevampana. 

 

Lisäksi pelissä tarvitsee muuttaa Tavoitteen ja haasteen asiantuntijaa. Vaikka palautetta asiasta ei 

tullut, nauhoituksista käy ilmi, että pelaajat eivät pysty ymmärtämään, miten tavoite tai haaste voi 

olla samassa kohtaa; kuinka joissakin kohtaa valittu toiminto edistää tavoitetta ja toisessa 

toteutuslaudassa toiminto estää haasteen toteutumista. Jos asiantuntijuudesta jättää haasteet 
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kokonaan pois, pelaajien ymmärrys peliä kohtaan paranee ja toteutussuunnitelmasta tulee 

yhtenäisempi lukea myös suunnittelupelin ulkopuoliselle. 

 

Lopuksi kuudetta peliosuutta helpottaa, jos Tulikokeessa pelaajat käyttäisivät tietyn värisiä 

viestilappuja tiettyihin kysymyksiin. Tällöin kuudennesta suunnittelupelistä tulisi intuitiivisempi 

pelaajille: keltainen viestilappu osoittaa toimintoa, punainen tavoitetta ja vihreä tekijää. Kun 

pelaajilla kaikki viestilaput olivat keltaisia, pelaajille ei syntynyt intuitiivista ymmärrystä näiden 

tietojen eroista ja mihin asiaan mikäkin viestilappu liittyi. 

 

 
Kuva 32: Toteutuksen asiantuntijat tekemässä toteutussuunnitelmaa 
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V Johtopäätökset 
Tässä osiossa esittelen tutkimukseni löydökset tutkimustehtäviin, jotta voin lopuksi vastata 

tutkimuskysymykseen ’Millainen suunnittelupeli tukisi kouluhyvinvoinnin kehittämistä?’. Aluksi 

tarkastelen ja pohdin, tuottaako muotoilemani suunnittelupeli kouluhyvinvoinnin parantamista 

tavoittelevia ratkaisuja. Toiseksi esittelen, tukeeko muotoilemani suunnittelupelin pelaaminen 

osallistujien osallisuuden sekä voimaantumisen tunnetta, sitouttamista koulun toiminnan 

suunnitteluun sekä suunnittelutaitojen oppimista. Kolmanneksi käsittelen, miten suunnittelupelin 

erilaiset peliominaisuudet luovat pelihenkeä kohdekouluissa ja miten ne vaikuttavat kouluyhteisön 

toiminnan suunnittelemiseen. Lopuksi vastaan tutkimuskysymykseen antaen samalla suosituksia 

kouluhyvinvoinnin kehittämiseen suunnittelupelillä sekä arvioin suunnittelu- ja 

tutkimusprosessiani. 

 

Kouluhyvinvoinnin parantamista tavoitteleva ratkaisu 

Tutkimuksen aikavälin ollessa lyhyt, on vaikeaa sanoa kuinka paljon suunnittelupelissä nousseet 

ratkaisut parantavat kouluviihtyvyyttä. Kuitenkin taustatutkimusten pohjalta voidaan ilmaista 

tiettyjen asioiden olevan vahvasti linkitettyinä kouluhyvinvointiin. Näin ollen voidaan tarkastella 

tavoittelevatko suunnittelupelin tuotoksena syntyneet konseptit kouluhyvinvoinnin ja -viihtyvyyden 

parantamista. 

 

Harisen ja Halmeen tutkimuksessa ’Hyvä, paha koulu’ (2012) kouluhyvinvointiin kytköksissä 

olevat toiminnot tiivistyivät seitsemäksi käytännön suositukseksi: osallisuus, yhdenvertaisuus, 

lapsen edun toteutuminen, oikeus kehittyä mahdollisimman täysmääräisesti, vertaissuhteet, 

kouluympäristö ja yhteiskunnan suhtautuminen kouluun. Taas opetushallituksen opintoneuvos 

Heidi Peltosen mukaan kouluhyvinvointiin negatiivisesti vaikuttaa kielteinen kouluasenne, 

rohkaisevan ja myönteisen palautteen antaminen, oppilaiden pienet osallistumismahdollisuudet ja 

opettajien ja oppilaiden välisten suhteiden puutteellisuus (Luotonen, 2013). 

 

Muotoillessani pyrin ottamaan huomioon kartoituksen aikana löytyneet seikat kouluhyvinvointiin 

liittyvistä ongelmista. Esimerkiksi aikuisten ja lasten välillä havaittu kuilu on yksi seikka, joka 

vaatii erityistä tarkastelua ja työskentelyä sen umpeen kuromiseksi (Harinen ja Halme, 2012). 

Siispä syntyneiden ratkaisujen tarvitsee lisätä osallistumismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyden 

tunnetta lasten ja aikuisten välille. Sen lisäksi, että ratkaisut keskittyvät yhteisöllisiin seikkoihin, 
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sen täytyy olla toteutettavissa. Kaiken tämän lisäksi ratkaisujen tarvitsee olla innostavia, jolloin 

kouluyhteisölle muodostuu motivaatio toteuttaa ne. 

 

Suunnittelupelillä luodaan pelaajille raamit suunnata hyvinvoinnin kehittämistä kohti. 

Suunnittelupelaajille tuodaan virikkeitä erilaisten tehtävien muodossa pohtia, millä tavoin sekä 

oppilaat että koulun henkilökunta voi olla osana idean toteuttamisessa sekä sen jälkeen osana 

toteutunutta ideaa. Samaan aikaan suunnittelupelin pitää antaa laajat mahdollisuudet ratkaisulle, 

jotta sen avulla syntyvät ratkaisut voivat muuttaa myös rakenteellisia asioita, kuten työjärjestyksiä, 

päivän pituuksia ja jaksottamisia. Siispä suunnittelupelin sääntöjen ja elementtien pitää pystyä 

tukemaan ratkaisuja pienistä hankinnoista rakenteellisiin muutoksiin, jotta osallistujat pystyvät 

ratkaisemaan heidän koulussaan yksilöllisiä ongelmia. 

Hyvinvoinnin kehittäminen suunnittelupelissä 

Ensimmäisessä peliosuudessa pelaajat miettivät asioita, jotka tekivät heidät iloisiksi tai vähemmän 

iloisiksi. Pelaajat unelmoivat tapahtumista ja miellyttävistä paikoista. He kertoivat unelmien 

koulupäiviä ja asioita, joita hankkisivat kouluun tai joista he haluaisivat päättää koulussa yhdessä. 

 

Toisessa peliosuudessa pelaajat luokittelivat nämä havainnot, esimerkit ja unelmat luokkiinsa, 

joista he loivat ideoinnin teemat. Kun lähtökohtana on kouluun liittyvät havainnot ja yleisesti 

viihtyvyyden ja viihtymättömyyteen liittyvät havainnot, näiden yläkategoriat liittyvät näihin 

arvoihin kattotasolla. Pelaajille syntyi teemoja kuten aito kommunikaatio, kotoisuus, älykäs 

opiskelu, joustavat oppitunnit, oppimisympäristöjen laajentaminen koulujen ulkopuolelle, yhteiset 

aktiviteetit opettajien ja oppilaiden kesken, mukava arki ja juhlat, välituntivalinta, yhteisöllisyys, 

virkistys, ryhmässä tekeminen, mielekkyys sekä joukkue. Nämä esimerkit käsittelevät mielestäni 

kouluhyvinvointia onnistuneesti. 

 

Kolmannessa peliosuudessa pelaajat ideoivat teemojen pohjalta. Peliteknisesti Kehittäjän roolilla 

oli suurin tarkoitus vaikuttaa pelaajien ideoiden suuntaan, koska sen avulla pyrittiin avaamaan 

osallistujille laajempi käsitys pelipöydän ulkopuolisista henkilöistä. Roolin tehtävänä oli kirjoittaa 

muiden henkilöiden tuntemuksia. Roolin erikoiskyvyllä pyrittiin kannustamaan pelaajia 

kehittämään ideaa tämän ajattelumallin havahtumisen kautta.   

 

Ideatehtaassa syntyi kaikenlaisia ideoita pienistä kouluyksityiskohdista, kuten takkia saa pitää 

tunnilla tai puhelimen latauspaikka, suurempiin muutoksiin, kuten elokuvateatteri tai vuoristorata 

koulun pihalle. Myös oppituntien laatuihin kiinnitettiin huomiota erilaisilla keinoilla: 

”Omatahtisuus: Vähemmän oppitunteja ja läksyjä. Saa opiskella täysin omaa tahtiaan ja tulla 
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kouluun silloin kun herää. Oppilaille enemmän vapauksia: esim. saa mennä kotiin pitkällä 

välkällä”, ”Opetus toiminnallisemmaksi (liikuntaa lisää), tunneilla oppilaat pääsisivät töihin 

enemmän, vaihtelua perusopetukseen, ettei tarvitsisi istua 45 min joka tunnilla” tai ”Biologiassa 

oppiminen voisi tapahtua enemmän metsässä tai kemiassa/fysiikassa voisi tehdä isompia kokeita 

ulkona, jotka saisivat kiinnostumaan aiheesta”. 

 

Näissä ideoissa Kehittäjän roolin tehtävä vaikuttaisi olevan haastava. Intensiivisessä pelitilanteessa 

helposti kirjoitetaan ensimmäinen asia, joka päähän tulee. Tämä rooli myös vaikuttaisi olevan 

retorinen työkalu painottamaan vastaajan omaa mielipidettä yleisellä äänellä. Kun ideana on 

’takkia saa pitää tunneilla’, Kehittäjän viestilapussa painotetaan kaikkien etua: ”Kaikilla olis 

kivempaa. Opettajan ei tarvitse huomauttaa ja oppilaat saavat pitää takkia.” Toisaalta lapset ovat 

myös huomioineet toisia. Kun ideana on ”musiikin kuuntelumahdollisuus välitunneilla”, Kehittäjän 

viestilapussa huomioidaan muitakin: ”Joku voisi häiriintyä. Jollain voisi tulla musiikista hyvä 

mieli.” Pelaajat huomioivat myös toisia osallisia, vaikkakin yleisesti toisia oppilaita, mainitessaan 

idean vahvuuksia ja etuja sekä haasteita ja riskejä. 

 

Vaikka sisälle oli rakennettu mekaniikoita, joiden tarkoitus olisi auttaa ottamaan muut huomioon, 

Ideatehtaassa päätarkoituksena oli mielikuvituksen lentää. Siksi ideoijille annettiin vapaat kädet 

tuottaa suurimpia haaveita, ja muille rooleille tapoja valmistella jyviä akanoista seuraavaa 

peliosuutta varten. 

 

Neljännessä peliosuudessa pelaajat äänestivät ideoista parhaat. Neljän idean ollessa jäljellä, 

pelaajat arvioivat ja vertasivat niitä toteutettavuuden, yhteisöllisyyden ja ainutlaatuisuuden kautta. 

Tämän oli tarkoitus toimia eräänlaisena suodattimena pelaajille valita ideat, jotka parantaisivat 

koulun viihtyvyyttä edustamalla näitä kolmea arvoa. Vaikka nämä arvot olivat kiinteät, pelaajat 

pystyivät keskustelun avulla tuomaan ideoihin näitä ominaisuuksia saaden idean kuin idean olevan 

sekä yhteisöllisempi, innostavampi että toteutettavampi toisiin ideoihin verrattuna. Näistä seuloista 

läpi päässeet ideat olivat: ’oppilaille kahvinkeitin’, ’kahvikoneita/kahvila’, ’koulu 

viihtyisämmäksi’, ’sohvat’, ’koripalloteline’ ja ’kaveri-Tinder’. 

 

Vaikka osa ideoista kuulostavat pieniltä hankinnoilta, joilla ei ole paljoa tekemistä yhteisöllisyyden 

kanssa, niiden juuret tulevat tarpeista, joita myös itse tunnistin havainnoinnin aikana. Kaikissa 

ryhmissä valitut ideat osoittavat mielestäni, että suunnittelupeliin osallistuneet henkilöt toivovat 

kouluunsa tilanteita ja paikkoja, jotka parantavat vertaissuhteita näin parantaen kouluhyvinvointia. 

Viidessä painotettiin lisäksi kouluympäristön kehittämistä. Yhdessä ryhmässä vertaissuhteiden 

lisäksi painotus oli kouluympäristön sijaan yhdenvertaisuudessa. 
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Viidennessä ja kuudennessa peliosuudessa pelaajat suunnittelivat valituista ideoista konseptit ja 

toteutussuunnitelmat. Pelaajat vastaisivat yhteisöllisyyden, toteutettavuuden ja ainutlaatuisuuden 

mukaisiin kysymyksiin, joilla pyrittiin muodostamaan ideoista konseptit niin, että koko 

kouluyhteisö voisi olla mukana sen toteuttamisessa ja toteutuneessa ideassa. 

Syntyneet ratkaisut 

Näiden pelien kautta ensimmäisessä koulussa ryhmien ideat kahvinkeitin ja kahvia oppilaille 

muuttui kahvilaprojektiksi, jossa oppilaat ja opettajat ovat osana yhteistä tekemistä. Kahvilan 

säännöt sovitaan yhdessä, pöydät ja tuolit valmistetaan puukäsitöissä, tyynyt ja pöytäliinat 

tekstiililuokassa, logot ja visuaalinen ilme kuvaamataidon luokassa sekä leivokset 

kotitaloustunnilla. Jokainen luokka olisi vuorollaan vastuussa kahvilasta ja saavat tuotot 

luokkaretkiin. 

 

Toisessa koulussa syntyneet hankkeet haluavat ottaa kaikki mukaan suunnittelemaan koulun 

yhteisiä tiloja. Sohvat-idea, jonka nimeksi tuli Sohvia kouluun -hanke, painotti viihtyisyyden 

erityisesti kohtaamis- ja lepopaikkoihin. Osallisuuden muodot tapahtuisivat suunnittelemalla ja 

valmistamalla sohvat koulussa jakamalla vastuuta ja valtaa kaikille osapuolille. Tähän voidaan 

sisällyttää suunnittelutyötä esimerkiksi sohvien muodolla, pintamateriaaleilla ja sijainnilla. Jos 

tahtoa on viedä ideaa pitkälle, niin koulusta löytyy myös taitoa tehdä suunniteltuja sohvia 

opettajien avustuksella käsityötunneilla. Tämän idean avulla voidaan luoda suunnitteluryhmiä 

ylittämään ainerajoja ja kehittämään yhteistyötaitoja. 

 

Koulu viihtyisämmäksi -konseptissa osallistujille nousi tärkeänä teemana kaikkien 

vaikuttamismahdollisuudet yhteisiin asioihin ja viihtyvyyteen. Jos luokkatiloihin tuotaisiin 

viihtyvyyttä erilaisilla esineillä ja asioilla, se lisäisi rentoutta ja kotoisuutta oppimisympäristöihin, 

jotka muussa tapauksessa voidaan nähdä stressaavana ja laitosmaisena. Opettajien ja oppilaiden 

tarve vaikuttaa päätöksiin ja hankittuihin materiaaleihin koetaan edellytykseksi viihtyisyydelle. 

Kun lähdetään kehittämään koulua, niin jo ensi askelilla koulun viihtyvyyttä lisää tunne siitä, että 

omilla mielipiteillä on väliä; oli se sitten oppilaan tai henkilökunnan. 

 

Kolmannessa koulussa pelaajat keskittyivät tilallisten asioiden sijaan yhdessä tekemiseen ja 

sosiaalisten suhteiden laatuun. Koripalloteline-hanke sai kannatusta jännittävänä ja kaikille 

käytettäväksi tarkoitettuna liikkumista tukevana ideana. Yhteisöllisyyttä kehitetään toteutuneessa 

ideassa, kun kouluun voidaan järjestää oma NBA-liiga luokkien välillä. Liikuntatunnin ainerajoja 

ylittävästi koripallotelineen koripallosukka voitaisiin virkata.  
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Vaikka ideaa olisi helppo kehittää yhteisöllisemmäksi esimerkiksi suureksi koulunsisäiseksi 

koripallotapahtumaksi, jossa kaikilla olisi mahdollisuus toimia osallisena, pelaajat eivät kokeneet 

tarvetta mennä tähän suuntaan. Kun vetäjänä yritin kannustaa pelaajia pohtimaan 

osallistumismahdollisuuksia laajemmin, liikkumisen ulkopuolelle jäävä osallisuus tuntui silti 

pysähtyvän koripallotelineen sukan virkkaamiseen. Toimintasuunnitelmassa rahat hankittaisiin 

taksvärkkipäivän avulla. Ideassa keskityttiin selvästi 

 

Kaveri-Tinderin, joka sai viidennessä peliosuudessa nimekseen Frender, mukaan oli liitettynä myös 

muita ideoita: empatiaa lisäävän sosiaalisen pelin, yhteisen osallistavan kokemuksellisen empatiaa 

lisäävän teatterillisen elämyksen sekä ”moikkaamispakon”. Näiden valinta osoittaa mielestäni, että 

osallistujat toivovat kouluun alustaa, jossa tutustua uusiin ihmisiin ja toimia yhdessä. Koulussa 

olisi tärkeää sumentaa keinotekoisia luokka-asetteluja ja tukea ikäluokkien välistä yhteistyötä, 

koska ystäviä voisi hyvin löytää yli ikäluokkien. Jos applikaation tekeminen tuntuu liian suurelta 

haasteelta, voisi sen pohjaideaa toteuttaa toiminnallisin keinoin koulun tiloissa. Toisaalta hyvin 

toteutettuna, sovellus voisi vähentää kiusaamista ja yksinäisyyttä, mikä tekee sovelluksesta vaivan 

arvoisen. Suunnittelutyötä voisi tehdä yhdessä oppilaiden kanssa, selvittääkseen mitä 

ominaisuuksia, kiinnostuksen kohteita tai harrastuksia halutaan tietää toisista oppilaista. Frenderistä 

on mahdollista luoda erittäin yhteisöllinen projekti, kun otetaan kaikki mukaan suunnittelemaan 

sen toteuttamista ja valmistamista; toteutetaan se missä muodossa vaan. Se luo monenlaisia 

mahdollisuuksia tuottaa oppilaille empatiataitoja, joita tarvitaan enenevissä määrin maailmassa. 

 

Syntyneissä konsepteissa oli aistittavissa tunneperäinen kuilu oppilaiden ja opettajien välillä. 

Suunnittelupelin syntyneet ideat olivat pääosin tarkoitettu oppilaille, jolloin opettajien ja oppilaiden 

yhteistoiminnallisuus ei tullut mukaan ratkaisussa ilman asian erikseen esille nostamista. 

Rakenteellisesti suunnittelupeleissä olisi voinut olla tarpeellista aikaisemmin painottaa, että 

ideoissa täytyisi ottaa kaikki osapuolet mukaan. Nyt se oli suuntaa antavia tehtäviä ja yleisempiä 

kehotuksia, jolloin peli salli vapaamman ideoinnin. Mahdollisesti tämä myös toi esiin tilanteen, 

jolloin pelaajat eivät halunneet enää muuttaa konseptiaan huomioimaan aikuisia. Toisaalta 

ratkaisujen liiallisella yhteistoiminnallisuuden painottamisella olisi voinut olla rajoittavia 

vaikutuksia, joiden avulla ei välttämättä olisi voinut suunnitella kouluun suurempia rakenteellisia 

muutoksia.  

 

Ryhmädynamiikkaan vaikutti suuresti opettajien määrä. Kun opettaja oli yksin ryhmässä, hänen 

läsnäolonsa vaikutti olevan enemmän tilanteen valvoja, kuin itsenäinen pelaaja. Tämä saattaa 

muodostua opettajan tiedostamatta tai tiedostaen valta-asemansa oppilaita kohtaan, jolloin omien 
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mielipiteiden esille tuominen on haastavaa. Peliryhmissä, joissa oli kaksi opettajaa, keskustelu 

oppilaiden ja opettajien välillä tuntui sujuvan paremmin. Tällainen asetelma eroaa oppitunnista ja 

mahdollistaa opettajien keskinäisen keskustelun, jolloin kumpikaan ei koe ottavansa valta-asemaa 

auktoriteettina. Annetussa palautteessa nämä ryhmät mainitsivat pääsevänsä oppilaiden kanssa 

samalle viivalle näin häivyttäen oppilas-opettaja-asetelmaa ja olivat huomattavasti innostuneempia 

suunnittelupelistä.  

 

Valmistuneista konsepteista oppilaiden osallisuudessa näkyi luottamuksellisia ongelmia. Ideoista 

muodostuneiden konseptien toteutus tuntui painottuvan rahan keruuseen, kun taas pienillä 

sovellutuksilla kaikista projekteista olisi voinut tulla suurilta osin toteutettavia koulun sisällä ilman, 

että tarvitsisi tehdä suuria hankintoja. Tämä saattaa johtua joko oppilaiden haluttomuuteen 

osallistua koulun kehittämiseen tai kyvyttömyyteen nähdä mahdollisuuttaan ja osaavuuttaan 

konseptin toteuttamisessa. Toisaalta pelko siitä, että idea ei koskaan toteudu, jos sen toteuttaminen 

on liian monimutkaista tai aikaa vievää, saattaa myös painaa toteutussuunnitelmien taustalla. 

 

Kaiken kaikkiaan koen, että suunnittelupelin ratkaisut pyrkivät parantamaan kouluhyvinvointia. 

Toisilla ratkaisuilla on paremmat edellytykset parantaa koko kouluyhteisön hyvinvointia, mutta 

kaikissa sitä tavoitellaan. Kaikissa ideoissa esiintyy joitakin Harisen ja Halmeen esittelemiä 

toimintoja, joilla voidaan parantaa hyvinvointia koulussa. Esimerkiksi vertaissuhteiden 

parantaminen nousi esiin joko yhdenvertaisuuden kanssa tai kouluympäristön kautta. Kaikilla 

ideoilla on potentiaalia kuroa oppilaiden ja opettajien välistä kuilua umpeen vähintään konseptien 

toteuttamisen aikana näin tuottaen osallisuuden tunnetta. Suomessa oleva kielteinen kouluasenne 

muokkautuu aikaa myöten, kun koulussa koetaan kuuluvuuden ja arvokkuuden tunnetta. 

Rohkaisevan ja myönteisen palautteen antaminen helpottuu myös, kun oppilaiden ja opettajien 

välinen kuilu pienenee, luottamus kasvaa ja toimintatavat kehittyvät. Toisaalta sitä oli jo 

havaittavissa suunnittelutilanteessa, jossa opettajat osoittivat aitoa innostusta oppilaiden 

kekseliäisyyttä kohtaan näin antaen myönteistä palautetta. 

 

Suunnittelupelin vaikutukset pelaajiin 

Seuraavaksi tarkastelen muotoilemani suunnittelupelin vaikutuksia pelaajiin. Pohdin Vaajakallion 

(2012) kolmen kategorian kautta, kuinka muotoilemani suunnittelupelin pelaaminen tukee 

osallistujien osallisuuden sekä voimaantumisen tunnetta, sitouttamista koulun toiminnan 

suunnitteluun sekä suunnittelutaitojen oppimista. 
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Osallisuus ja voimaantuminen 

Osallisuuden toteutumista suunnittelupelissä pyrin toteuttamaan Hartin ylimmän portaikon 

mukaisesti eli aikuisen ja lapsen yhteistoiminnan mukaisesti: lapset voivat tehdä aloitteita ja 

suunnitella omia toimintaprojektejaan, joissa aikuiset ovat apuna ja samalla opetellaan aikuisten ja 

lasten keskinäistä yhteistoiminnallisuutta ja dialogisuutta. 

 

Suunnittelupelissä jokaisen osallistujan mielipide on yhtä tärkeä. Peliin osallistuvien lasten 

näkemykset olivat yhtä suuressa arvossa kuin pöydässä istuvien aikuistenkin. Suunnittelupelin 

säännöt olivat luotu niin, että yläkouluikäiset lapset pystyvät olemaan täysivaltaisena osallisena 

suunnitteluprosessissa. Täten lapset pystyivät toimimaan oppilaan näkökulman täysivaltaisina 

asiantuntijoina tuoden näkökulmansa suunnitelmaan.  

 

Vapaaehtoisuuden edellytys onnistui jokaisessa suunnittelupelipäivässä; sekä oppilaissa että 

opettajissa. Tämä myös mahdollisti toisenlaisen lähtökohdan pelille. Kun pelaajat olivat 

vapaaehtoisia, heidän motivaatio oli myös parempi tuottamaan kouluun kehitysehdotuksia. Peliin 

osallistui pääsääntöisesti aktiiviset oppilaat, kuten oppilaskunnan hallituksen tai edustajiston 

jäseniä tai tutoreita, mutta myös pelaajia, joilta puuttui koulunkäyntiin motivaatio. Siispä peli 

onnistui aktivoimaan erilaisia koulunkävijöitä. Suunnittelupeliin osallistuneet opettajat olivat 

kaikki tulleet omasta kiinnostuksestaan yhteissuunnittelutyökalua kohtaan.  

 

Osallisuutta tukeva vaikuttaminen ja valta ovat kytköksissä suunnittelupelin voimaannuttavaan 

vaikutukseen. Voimaantuminen on henkilön itsetunnon, rohkeuden, aktiivisuuden ja vaikutusvallan 

lisääntymistä. Näitä ominaisuuksia voidaan korostaa pelin sääntöjen ja mekaniikkojen kautta. 

Suunnittelupelissä vahvimmat esimerkit syntyvät vuorojen ja roolien avulla kolmannessa ja 

kuudennessa peliosuudessa.  

 

Kolmannessa peliosuudessa pelaajalla on valta tuottaa roolinsa mukaisia toimintoja; olivat ne sitten 

ideoiden luontia tai niiden arvioimista. Pelaajilla oli omat erikoiskykynsä ja niiden toteuttamisesta 

ei voinut vastata kukaan muu kuin pelaaja itse. Roolikortit kirjoitetulla ohjeistuksellaan tuottavat 

turvaa ja antavat rohkeutta. Ilman vuoroja, pelaajien toimintoja ei toiset ehtineet valvoa, mikä lisäsi 

itsenäisyyttä ja vaati aktiivisuutta. Ilman kaikkien roolien aktiivisuutta pelaajat eivät voi päästä 

peliä läpi annetussa ajassa. Se tuottaa vastuuta ja vaikutusvaltaa jokaiselle pelaajalle, mikä taas 

johtaa voimaantumiseen. 
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Kuudennessa pelissä samalla tavalla roolit olivat iso osa voimaantumista. Vuorojen ansiosta 

yksittäisillä suunnittelupelaajilla oli vielä suurempi vaikutus pelin kulkuun, koska kaikkien 

pelaajien vastaaminen oli tarpeellista. Samalla tavalla kuin kolmannessa pelissä, pelaajat saavat 

rooliensa kautta voimaannuttavan tunteen. 

 

Suunnittelupeli toteuttaa aikuisten ja lasten yhteistoiminnallista luonnetta voimaannuttaen 

osallistujia ollessaan samalla vapaaehtoista. Näistä syistä koen voivani todeta, että suunnittelupeli 

tukee kouluyhteisön osallisuuden tunnetta. Suunnittelupelin osallisuuden ja voimaantumisen lisäksi 

sillä on vaikutuksia myös sidosryhmien sitouttamiseen ja suunnittelutaitojen kehittämiseen. 

Seuraavaksi otan näiden näkökulmien vaikutukset tarkastelun kohteeksi. 

Sitoutuminen yhteistyöhön 

Suunnittelupelillä on sitouttava vaikutus sidosryhmiin, kun yläkoulun opetushenkilökunta ja 

oppilaat ovat osallisena pelissä antaen heille mahdollisuuden ilmaista, väitellä ja tuottaa yhteinen 

ymmärrys konseptin alkuvaiheilla. Näitä ominaisuuksia vaikuttavimmin toteutti neljäs ja viides 

peliosuus.  

 

Neljännessä peliosuudessa pelaajat tuottavat yhteisymmärryksen ideoista ja valitsevat konseptinsa 

erityisesti keskustelemalla. Pelissä olevat arviointikuutiot tuottavat pelaajille visuaalisen käsityksen 

valittujen ideoiden yhteisöllisyydestä, toteutettavuudesta ja ainutlaatuisuudesta. Ne toimivat 

pelaajien rajakohteina auttaen pelaajia keskustelemaan, mitä he ajattelevat ideasta osoitellen eri 

idealautoja. 

 

Viidennessä pelissä yhteistyö tiivistyy paineen alla. Pelaajat nojaavat pelin keskustaa kohti, jotta 

kaikki pysyvät mukana vauhdissa. Kysymykset nostavat esille erilaisia mielipiteitä ja kehittävät 

konseptia pidemmälle. Toisaalta pelissä huomaa, että paineet ovat kovat, jolloin kriittisyys 

annettuihin vastauksiin madaltuu. Tämä taas ei välttämättä ole toivottavaa hyvien vastausten 

saamiseksi. Toisaalta peli tempasi osallistujat mukaansa eri tavalla kuin muut pelit tuottaen 

erityistä sitoutumista yhteistoimintaan. 

 

Kolmannessa koulussa toteutuksissa nauhoituksissa suunnittelupelin sitouttava vaikutus tulee esiin 

keskustelussa viidennen peliosuuden jälkeen, kun yksi oppilas joutui lopettamaan 

suunnittelupelipäivän kesken seuraavalla tunnilla alkavan kokeen takia. Hän koki hankalaksi 

luopua pelistä ja pohti vaihtoehtoja lykätä koetta myöhemmäksi. Hän myös mietti voisiko jättää 

muut pelaajat keskenään viimeistelemään konsepti – selviäisivätkö he ilman häntä. Tästä voi 

päätellä, että peli oli onnistuneesti sitouttanut pelaajan, koska huomio sisälsi kokemuksen 
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omistajuudesta ja vastuun saavutetusta ratkaisusta näin sitoutuen siihen ja sen onnistumisen 

varmistamiseen. 

 

Lisäksi Meidän koulu muotoilee -hankkeen projektipäällikkö Lumme kokee, että suunnittelupeli 

toimi selkeästi sitouttavasti. Kaksi suunnittelupeliin osallistunutta koulua lähti mukaan hankkeen 

mikroprojektien toteutukseen, vaikkei sitä alun perin odotettu kyseisiltä kouluilta. Esimerkiksi 

kahvilaprojektin toteuttaminen lähti hyvin nopeasti liikkeelle suunnittelupelipäivän jälkeen ja 

sisällöllisesti kehittyi kaikkein pisimmälle. Vaikka koulusta oli valittu muita opettajia 

osallistumaan projektin toteuttamiseen, suunnittelupeliin osallistuneet opettajat olivat niin 

sitoutuneita projektille, että olivat lähestyneet projektipäällikköä kysellen, milloin mikroprojekti 

pääsisi alkamaan. Suunnittelupeli oli tuottanut selkeästi paljon ideoita ja ymmärrystä 

kahvilaprojektin linkittämisestä esim. yrittäjyysopintoihin ja sosiaalisten käytäntöjen suunnitteluun. 

Kolmas koulu oli jo hankkeessa toteuttanut mikroprojekteja, joten heidän tapauksessa sitouttavaa 

vaikutusta on vaikeampi havaita. 

Suunnittelutaitojen kehittyminen 

Osallisuuden mahdollistamiseksi pelaajille pitää antaa tarvittavat tiedot ja taidot osallistuakseen 

koulunsa toiminnan suunnitteluun. Siksi suunnittelutaitojen kehittäminen on suunnittelupelissäni 

sidottu pelin rakenteisiin. Osallistujan ollessa aktiivinen oman oppimisen subjekti erinomainen 

keino hänelle kehittää omia suunnittelutaitojaan on toiminnan kautta. Uuden opetussuunnitelman 

mukaisesti peli luo kannustavan ja turvallisen ympäristön suunnittelulle sekä ohjeistuksen 

toimintaan tarvittavista tiedoista ja taitojen kehittämisestä. 

 

Suunnittelupeli noudattelee Dan Nesslerin (2016) parannellun kaksoistimantin ensimmäistä 

osuutta, joka sisältää vaiheet löydä, määrittele ja kehitä. Täten pelaajat pääsevät kehittämään 

näiden vaiheiden suunnitteluprosessissa tarvitsemia taitoja ja heille muodostuu ymmärrys 

suunnitteluprosessin kronologisesta järjestyksestä. Pelaajat aloittavat tekemällä havaintoja, sitten 

analysoivat muodostunutta tietoa, ideoivat valittujen kohteiden pohjalta, valitsivat yhteisen 

ymmärryksen pohjalta idean ja kehittivät ideaa konseptiksi suunnitellen myös konseptin 

toteuttamiseen liittyviä vaiheita. 

 

Pelaajat oppivat suunnitteluprosessin laajenevan ja supistavan ajattelun mallit tekemällä pelissä 

esiintyviä tehtäviä. He laajentavat ajatteluaan kasvattaen tiedon määrää ensimmäisessä, 

kolmannessa ja viidennessä peliosuudessa ja supistivat ajattelua tiedon määrää jäsentäen toisessa, 

neljännessä ja kuudennessa peliosuudessa. Suunnittelupelin aikana pelaajille tulee näkyväksi 
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suunnitteluprosesseissa käytettäviä työkaluja pelin muodossa, kuten kolmannessa peliosuudessa 

yhdistetyt ideointityökalut kuusi ajattelijanhattua ja SWOT-analyysi. 

 

Lyhyesti sanottuna Viesti tulevaisuudesta –suunnittelupeli kehittää tekemisen kautta ymmärtämään 

suunnitteluprosessin kolmea ensimmäistä vaihetta, laajenevan ja supistavat ajattelun malleja sekä 

suunnittelutyökaluja. Lisäksi sen avulla pelaajat oppivat luovaa ongelmanratkaisua, 

yhteistyötaitoja, empatiaa sekä tiedon luomista. 

 

Pelihengen luominen 

Suunnittelupelissä pelihenki muodostuu, kun pelitilanne etenee ajan ja paikan luomien rajoitteiden 

sisällä, luo fyysisen ja ideaalisen taikapiirin sekä tasapainottelee vapaan ja rajoitetun toiminnan 

välillä. Näiden ominaisuuksien kautta voidaan havaita, parantaako jokin asia pelihenkeä vai ei. 

Seuraavaksi tarkastelen, miten suunnittelupelissäni esiintyvät ominaisuudet – paikka, aika, 

pelimaailma, säännöt ja pelimekaniikat – onnistuivat tuottamaan pelihenkeä ja minkälaiset 

vaikutukset niillä on kouluyhteisön toimintaan. 

Paikka 

Tarkastelen seuraavaksi paikan tarkoitusta pelihengen luomisessa. Vaajakallion (2012) mukaan 

suunnittelupelin pitää edetä paikan luomien rajoitteiden sisällä, jotta pelihenki voidaan synnyttää. 

Yksi peliosuus toteutettiin ennen suunnittelupelipäivää itsenäisesti ja muut sen aikana yhdessä. 

Tämä tuotti kaksi toisistaan poikkeavaa tilannetta: löyhästi määritelty ja valvomaton toteutuspaikka 

sekä määritelty ja valvottu toteutuspaikka. 

 

Löyhästi määritelty ja valvomaton toteutuspaikka ei luonut tarpeellisia rajoja toteuttaa tehtävää 

syvällisesti. Vastauksista huomaa etätehtävän vaikeuden luoda pelaajille uskottava taikapiiri ja sitä 

kautta pelihenki. Kun tunnelmaa on luomassa ainoastaan laite ja tekstit ja tarkastelun kohteena on 

paikka, jota on tottunut käyttämään joka arkipäivä, sen muuttuminen pelikentäksi ei muodostu 

helposti. Vastauksista huomasi myös, että opettajat suhtautuivat etätehtävään yleisesti 

monimuotoisemmin, kun taas oppilaat suhtautuivat tekstin tuottamiseen aika minimalistisesti 

muutamalla sanalla. 

 

Suunnittelupelipäivien muuttaminen mukaansatempaavaksi taikapiiriksi oli helpompaa, koska 

mukana oli muut henkilöt luomassa tilannetta yhdessä pelimateriaalien ja pelaamisen kanssa. 

Lisäksi vetäjänä pystyin vaikuttamaan siihen, kuinka henkilöt suhtautuivat tilanteeseen. 
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Näin pelihenki kasvoi yleisesti aina viidenteen peliosuuteen saakka, jonka koen yleisesti olleen 

pelaajille intensiivisin pelivaihe vahvan aikapaineen johdosta. Kuudes peliosuus oli sykkeen 

laskettelua, jolloin virtauskokemus alkoi rakoilla väsymyksen ja päivän loppumisen takia. Koko 

koulupäivän kestävä suunnitteluosuus on hyvin uuvuttava ja saattaisi olla parempi jakaa 

peliosuudet useammalle päivälle. 

Aika 

Yksi pelihenkeä synnyttävä peliominaisuus on, että suunnittelupelaaminen tapahtuu tietyssä ajassa. 

Suunnittelupelin hetkellisen luonteen lisäksi pelaajilla on oltava tilaisuus olla symbolisesti 

menneessä, nykyisessä ja tulevassa ajassa sekä vaihdella näiden välillä. Tämän symbolisen 

aikakäsityksen tukeminen suunnittelupelissä on tärkeää, jotta pelihenki syntyy. Tätä olen koettanut 

tukea erilaisilla pelillisillä tavoilla. Esimerkiksi ensimmäinen ja viides peliosuus muodostavat 

symbolisen ajan kysymyksillään, joissa käsitellään koettua mennyttä, pohditaan nykyistä hetkeä ja 

unelmoidaan sekä suunnitellaan tulevaa. Taas kolmannessa peliosuudessa ideoidaan tulevaa 

pohjaten havaintoihin ja löydöksiin. Näissä suunnitteluprosessin laajentavissa osioissa symbolinen 

aika on luonnostaan paremmin läsnä.  

 

Suunnittelupelin osuuksissa kokeilin erilaisia aikapainetta luovia kehyksiä. Joissakin peleissä, 

kuten toisessa peliosuudessa, en painostanut pelaajia pysymään ajallisissa raameissa. Taas toisissa 

ajallinen paine oli pelin lopussa tai alati läsnä. Ensimmäisessä peliosuudessa, Koulun agenteissa 

aikapaine syntyi kun pelaajat saivat tehtävät toteutettavaksi vain muutamaa päivää ennen. 

Kolmannessa peliosuudessa, Ideatehtaassa, pelaajat saivat ajalliset ohjeet ideoinnille, mutta paine 

ei ollut suuri ennen kuin loppua kohden. Viidennessä pelissä, Tulikokeessa, ajallinen paine oli 

koko ajan läsnä asettaen vaatimuksia joka kymmenes minuutti.  

 

Ensimmäisen peliosuuden muutaman päivän aikapaine oli liian suuri. Kahdessa koulussa 

ennakkotehtävä lähetettiin kaksi päivää ennen suunnittelupelipäivää, minkä johdosta näissä 

kouluissa osallistujasta vain noin puolet vastasi ennakkoon. Tulokset kuitenkin osoittavat, kun 

pelaajille annetaan riittävästi aikaa, he toteuttavat tehtävät. Yhdessä koulussa ennakkotehtävät 

lähetettiin kuusi päivää ennen suunnittelupelipäivää, joka johti siihen, että yhtä lukuun ottamatta 

pelaajat olivat vastanneet tehtäviin ajoissa – jopa osa niistä, joille en voinut lähettää 

ennakkotehtäviä tiedonpuutteellisista syistä henkilökohtaisesti. 

 

Kolmannen peliosuuden aikapaine oli asetettu koko pelin mittaiseksi eli puoleksi tunniksi. Tämä 

toimi peliajan rajaamisena, mutta ei tuottanut painetta pelaajissa pelin aikana. Vasta viimeisten 

viiden minuutin kohdalla pelaajien toiminnot ja päätökset nopeutuivat. Tämä aikapaine tuntui 
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toimivan erinomaisesti kouluyhteisössä, jossa liiallinen jännitys aiheuttaa hysteriaa, mutta ilman 

sopivaa ajallista painetta pelaajille asetetut tavoitteet eivät välttämättä valmistu aikataulun 

puitteissa. 

 

Viidennessä peliosuudessa pelaajilla oli aikapaine läsnä koko pelin ajan. Kun pelaajat pelaisivat 

peliä sopivassa rytmissä, he saisivat kaikki vastaukset ajallaan tehtyä. Jatkuvan aikapaineen 

tarkoitus oli rytmittää peliä, jotta ajallinen paine ei tulisi loppuun. Tämä estäisi sen, että 

vastauksista iso osa olisi tekemättä pelin lopussa. Kuitenkin tulikokeen aikapaine aiheutti 

keskustelua palautteessa. Osa koki, etteivät pystyneet tuottamaan laadukkaita vastauksia, koska peli 

painosti tuottamaan vastaukset liian nopeasti. Toisaalta osalle peli tuntui kaikkein 

palkitsevimmalta. Peliosuus oli yksi pelillisimmistä suunnitteluvaiheista. Toisaalta se tuotti 

vastauksia, jotka eivät olleet kovin hyvin mietittyjä. 

 

Kouluyhteisössä ajallisen paineen luonnissa on puolensa ja haittansa. Kun aikapainetta ei ole, 

peliaika saattaa venyä holtittomasti saavuttamatta tavoitetta. Toisen peliosuus, jossa pelaajia ei 

painostettu pysymään ajassa, peli kesti huomattavasti pidempään kuin sille oli annettuna aikaa. 

Liiallisella aikapaineella taas tulokset saattavat olla hutiloituja tai puolittaisia. Pelitestauksen avulla 

aikapaineen voi saada oikeisiin mittasuhteisiin tuottamaan haluttuja vaikutuksia. Toisaalta, jos 

pelihenkeä voimistaa toisilla keinoin, niin aikapaine saattaa olla turha tai huonosti tuotettuna jopa 

haitallinen suunnittelutyölle. Tämä todistui tilanteessa, jossa pelaajat itse toimivat tuotoksensa 

kriitikoina; paineen alla huonokin tuotos pääsee seulasta läpi, jotta pelin voittotavoite toteutuisi. Eli 

liian tiukka aikapaine liian avoimessa ongelmanratkaisutilanteessa ei tuota syvällisiä vastauksia, 

vaan vain päällimmäiset ajatukset; olivat ne sitten mitä tahansa. 

Säännöt 

Säännöt luovat mahdollisuuksien tilan pelaajille. Näin ollen säännöt ovat suuressa osassa 

pelihengen luomisessa. Sääntöjen lisäksi sääntöjen esittämistavalla on suuri osuus pelin 

ymmärrettävyydessä ja sisäistämisessä. Kouluyhteisössä ohjeistuksen tarvitsee olla yksiselitteinen 

ja helppo, jotta pelihenki syntyy.  

 

Pelihenkeen vaikuttuvan virtauskokemuksen takia pelaajilla tarvitsee pelin aluksi olla ymmärrys 

mikä on pelin tavoite, jotta peli tuntuu tarkoituksenmukaiselta. Siksi jokaisen peliosuuden aluksi 

esittelin tarinallisen osuuden lisäksi pelin tarkoituksen, voittotavan ja arvioidun keston. Näitä 

seurasi pelin aloitus, kulku ja lopetus. Aloituksessa määriteltiin pelaajien jaettavat materiaalit ja 

aloittajan määritteleminen. Pelin kulussa esiteltiin pelin eteneminen ja toiminnot paloiteltuna 
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vaiheisiin. Pelin lopetukseen kuului voittajan määritteleminen ja lopputoimenpiteet ennen kuin peli 

loppuu. 

 

Ohjeistuksen kanssa tuli selväksi pelin alkuajoista alkaen, että mitä vähemmän ohjeita antaa 

kerralla sitä paremmin ne uppoavat pelaajiin. Vaikka ohjeistuksen antamisesta ei tullut palautteessa 

kommentteja, pelin aikana heränneet kysymykset selkeyttivät minulle, mitä muutoksia 

suunnittelupelin ohjeistamiseen oli tehtävä. Uudessa tilanteessa pelaajat eivät pysty sisäistämään 

paljoa tietoa, jolloin ohjeistuksen paloittelu sen hetken tarpeellisiin tietoihin oli pakollista pelin 

jouhevuuden kannalta. 

 

Ohjeistuksen paloittelusta hyvä esimerkki on toinen peliosuus eli ensimmäinen yhdessä pelattava 

suunnittelupeliosuus. Se oli pelaajille haastava, koska koko käsitys suunnittelupelistä oli uusi. 

Pelikorttien antaminen pelaajille oli indikaatio pelistä ja viestilappujen ja kynien antaminen indikoi 

suunnittelemista, mutta näiden kahden yhdistäminen oli pelaajille jotain täysin uutta.  

 

Ensimmäisenä suunnittelupelipäivänä ohjeistin koko peliosuuden samalla kertaa, jotta pelaajille 

muodostuisi kokonaiskuva pelistä. Tämä kuitenkin tuotti pelaajissa hämmennystä, ahdistuneisuutta 

ja osaamattomuuden tunnetta. Vaikka pelin kortit toimivat hyvin pelihengen luomisessa, pelin 

toimintojen vapaus, eli mahdollisuuksien tila, oli liian suuri. Pelaajien esiin tuomien kysymyksien 

pohjalta loin seuraavan ohjeistuksen. Lisäsin ohjeistukseen kuvia sekä yhteenvedon muistettavista 

asioista ja toimintamahdollisuuksista. Jotta pelaajat uskalsivat luottaa itseensä, pelaajille kerrottiin 

selkeästi lista sanoista joita ei saanut käyttää. Tämä lista lisäsi turvallisuuden tunnetta, koska 

pelaajat pystyivät varmistamaan nimeämänsä uuden luokittelun ”oikein”. Peli tuntui toimivan heti 

paremmin, mutta teemojen luonti tuotti edelleen ongelmia. Tämä johti kolmanteen muutokseen, 

jossa teemojen luonti on eriytetty kokonaan toiseksi pelivaiheeksi näin helpottaen alkupään 

informaatioähkyä. 

 

Sääntöjen ohjeistamisen lisäksi pelimateriaaleihin kirjatut ohjeet toimivat erittäin tärkeänä osana 

pelihengen kannalta. Kortteihin kirjoitetut tiivistelmät toiminnoista ja roolien erityiskyvyistä 

toimivat pelaajien turvaverkkona. Korteissa olevat kuvat, ikonit ja symbolit tuottavat 

lisäymmärrystä kirjoitetusta tekstistä, mutta eivät mielestäni korvaa suunnittelupelissä tarvittavia 

ohjetekstejä. Nämä toimivat enemmänkin muistutuksena tekstistä kuin ohjeina yksinään. 

Monimutkaisempien tai vaihtuvien sääntöjen tarvitsee olla ohjeistamisen jälkeen uudelleen 

luettavissa pelin aikana. Kun pelaajilla ei ollut näkyvillä toisessa peliosuudessa yhtä aikaa 

toiminnot ja kielletyt sanat, pelaajat alkoivat epäröimään. Sääntöjen yhteenvedon ollessa näkyvissä 

pelaajat saivat itsevarmuutta toimia. 
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Suunnittelupeleissä vähemmän ohjeita tarkoittaa nopeampaa pääsyä peliin. Sääntöjen on oltava 

yksinkertaiset, jotta pelaajat pystyvät omaksumaan ne nopeasti ja synnyttämään pelihengen alusta 

alkaen. Pelin aluksi sääntöjen on oltava tarpeeksi rajatut, jotta pelaajat uskaltavat tehdä 

ensimmäiset siirtonsa. Päästyään vauhtiin pelaajille voi antaa lisää ohjeita tai toimintatapoja, jotka 

pitävät pelaajat virtauskokemuksessa, kun haasteet ja taidot täsmäävät. 

 

Pelisäännöillä tuotu yhteistyö sai pelaajat toimimaan yhdessä. Kun keskinäistä kilpailua ei ollut, 

pelaajat eivät pimittäneet tietoa tai pyrkineet edistämään pelkästään omia etuja. Jokainen 

suunnittelupelipäivä oli tietysti yksilöllinen ja pelaajat suhtautuminen toisiinsa voi vaihdella 

suuresti. En kuitenkaan havainnut silmin nähtäviä haasteita ihmisten keskinäisissä keskusteluissa ja 

joissakin ryhmissä yhteistyö ja keskustelu oli luovaa ja innostunutta. 

Pelimekaniikat 

Seuraavaksi käyn läpi käyttämäni pelimekaniikat, jotka joko edistivät tai rajoittivat pelihengen 

luomista. Käsittelen lyhyesti jokaisen pelimekaniikan etuja ja haittoja sekä miten ne soveltuivat 

kouluyhteisön käyttöön. Kuinka ne tasapainottelevat vapauden ja rajoitteiden välillä, loivat 

virtauskokemusta, symbolista aikaa sekä taikapiirin. 

 

Innovaatioalustan kaltainen pelimekaniikka tuntuu lähes pakolliselta osalta suunnittelupelipäivien 

jälkeen. Jokaisessa peliosuudessa käytetty mekaniikka toimi erinomaisesti kuljettaen sisältöä 

sähköisestä muodosta viestilapuille ja viestilapuilta toiseen eri peliosuuksissa. Ilman tätä 

mekaniikkaa tietoa tuottavia peliosuuksia ei olisi voinut toteuttaa. Taas arvioivissa peliosuuksissa, 

joissa mekaniikka oli vähemmällä käytöllä, se antoi mahdollisuuden pelaajille tuottaa ja kehittää 

merkityksellistä sisältöä näin mahdollistaen mielekkään tarkastelun kohteen yhä uudelleen. 

 

Innovaatioalusta mahdollisti pelaajille symbolisen ajan, joka helpotti menneen, nykyisen ja 

tulevaisuuden käsitteellistämistä sekä suunnittelua. Pelaajat kirjasivat havaintojaan nykyisyydestä 

ja unelmiaan tulevasta, joiden pohjalta pystyttiin kehittämään olemassa olevia asioita tai luomaan 

täysin uutta.  

 

Parhaiten kouluyhteisössä toimivista yksittäisistä pelimekaniikoista osoittautuivat rooli- ja 

äänestyspelimekaniikat ja niiden voimaannuttava vaikutus. Roolien avulla luotiin vastuuta ja valtaa 

pelaajalle, mutta samalla turvaa edessä lukevien ohjeiden muodossa. Roolikortti antoi luvan toimia 

tietyllä tavalla, joka voisi ilman korttia olla vaikeaa. Äänestysmekaniikka taas loi kaikille yhtä 

suuren ja visuaalisen äänen demokraattisesti. Sen avulla kannustettiin pelaajia näyttämään 
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mielipiteensä ja keskustelemaan vaihtoehdoista. Äänestyksen materiaalit auttoivat pelaajia 

pääsemään pelihenkeen; kuutioiden hypistely ja niiden laittaminen ideoille tuotti samanlaisia 

tuntemuksia kuin kasinolla pelatessa. Molemmat näistä mekaniikoista loivat pelaajille taikapiiriä 

antaen rajoituksia, mutta paljon vapautta ja päätösvaltaa. Molemmat mekaniikat olivat myös helppo 

sisäistää nopeasti. 

 

Eroon korteista -mekaniikka oli tuttu ja helppo oppia toimiessaan klassisen korttipelin tavoin. 

Suunnittelupelin ollessa uusi asia, tuttu mekanismi auttoi pelaajia sisäistämään peliasetelmaa. 

Pelikokeilujen edetessä vähensin ja selvensin pelaajien vaihtoehtoja näin luoden tarpeelliset rajat 

pelille, jolloin mekaniikan kehitys johti lopulta siihen, että pelaajat pystyivät pelaamaan korttejaan 

kädestä vain kahdella tavalla; joko luomalla uuden luokittelun tai laittamalla kortin pöydällä jo 

olevaan luokitteluun. Siispä hyvin rajattuna mekaniikka tuotti pelihenkeä. Parannettavana 

mekaniikassa on pakan koko suhteessa pelisession kestoon, koska aikaan nähden korttipakka oli 

liian suuri, jotta pelaajat olisivat selvinneet eroon kaikista korteista puolessa tunnissa.  

 

Resurssienhallinta toimi mekaniikkana yleisesti ottaen hyvin. Pelaajat osasivat laittaa kuutiot 

oikeille paikoille oikeassa ajassa. Yksi opettaja kertoi, ettei hän tiennyt mitä pelissä tapahtui, mutta 

se ei haitannut hänen pelaamistaan. Muut pelaajat osasivat tehdä tarvittavat asiat, jotta hän voi olla 

vain mukana vastaamassa kysymyksiin. Pelimekaniikka oli suoraviivaisesti toteutettu, mutta en 

lähtisi monimutkaistamaan resurssien pelisääntöjä suunnittelupelitilanteessa. Resurssienhallinnan 

strategisen osuuden kasvattaminen ei välttämättä ole paras tapa motivoida suunnittelupelaajia 

keskittymään tiedon tuottamiseen. Jos pelaajat keskittyvät suunnittelemisen sijasta taktikoimiseen, 

suunnittelupeli ei tuottane tavoiteltuja tuloksia. Lisäksi pelin pitää olla opittavissa nopeasti ja 

monimutkaisemmat resurssien keskinäisten yhteyksien oppiminen ja strategioiden luominen vain 

kuluttavat suunnitteluaikaa. Reaaliaikainen resurssienhallinta, vuoropohjaisen sijasta, vähensi 

mekaniikan strategisuutta ja keskittyi nopeuteen ja tuottavuuteen, mutta kääntöpuolena pelaajien 

vastauksien syvällisyys kärsi. Siitä huolimatta mekaniikka loi pelihenkeä tilanteeseen. 

 

Laattojenasettelumekaniikan käyttö vertikaalisessa muodossa osoittautui suhteellisen toimivaksi 

järjestelyksi. Vaikka tavallisesti laattojenasettelu tuottaa visuaalisesti näyttävän kokonaisuuden, nyt 

tuotettu pino voitti funktionaalisuudessaan. Pelaajien oli helppo asetella toteutuslauta tarvittavaan 

väliin pinoa näin helpottaen toimintojen järjestyksessä pysymistä. Kestävää pelihenkeä ei 

todennäköisesti yksistään tällä mekaniikalla vertikaalisessa muodossa tuotettaisi, mutta 

yhdistettynä muihin mekaniikkoihin se tuo pientä pelimäisyyttä asioiden järjestelyyn. 
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Ensimmäisen peliosuuden etsi ja löydä -mekaniikka painottuu pelaajien uteliaisuuteen ja 

tutkimuksellisuuteen. Vaikka mekaniikkaa käytettiin koulun tiloissa, se oli erillinen 

suunnittelupelipäivästä. Tällöin se ei ollut selkeästi paikkaan tai aikaan rajattu, mikä vaikeutti 

pelihengen syntymistä. Myöskään pelin tarinan tuoma mysteerisyys ei tuntunut auttavan 

pelihengen luomisessa. Mahdollisesti pelkkä tarinallisuus ei pystynyt paikkaamaan pelistä uupuvaa 

pelillisyyden tuntua. 

 

Etsi ja löydä -pelimekaniikan vastaanottamisessa näyttäisi olevan myös iällä väliä. Opettajat 

suhtautuivat yleisesti tehtäviin suuremmalla syvyydellä kun taas varhaisteini-ikäiset oppilaat 

suhtautui teksteihin aika minimalistisesti muutamalla sanalla. Tämän voidaan tulkita osoittavan, 

että opettajilla on taito heittäytyä kirjallisesti, kun taas oppilailta puuttuu kenties uskallus, halu tai 

taito kirjoittaa syvällisempiä vastauksia ilman erillistä kannustusta. Tämä voi liittyä taas 

vallitsevaan osallisuuden tunteeseen kouluyhteisössä, joissa oppilaiden ideoita pidetään alustavasti 

toteuttamattomina. Tämä johtaa itsesensuuriin, jolloin omat ideat lytätään jo ennen kuin niitä tuo 

esille. Toisaalta jos ilmaisumuoto olisi ollut muu kuin kirjoittaminen, kuten kuvien ottaminen, 

oppilaat olisivat saattaneet selvitä tehtävästä paremmin. 

Pelimaailma 

Pelimaailman tarinaan sukelletaan sekä pelimateriaalien että grafiikoiden myötä. Kerrottu tarina on 

hyvin avonainen, jotta se herättäisi pelaajien mielikuvituksen. Mielenkiintoisen tarinan luomisen 

koen olleen haastavaa, koska yläkouluikäiset lapset kehittyvät hyvin eriaikaisesti. Jos varhaisteini-

ikäisille jotkin asiat ovat liian lapsellisia, he saattavat täysin etääntyä pelistä. Palautteesta päätellen 

mystinen tulevaisuuden ja nykyisyyden sekoittuminen tuntui toimivan, vaikka lapset eivät 

tuoneetkaan sitä ylistävästi esille. Suunnittelupelin tarinaa ilmennettiin höystetekstin lisäksi 

materiaaleilla ja grafiikoilla. 

Materiaalit 

Materiaalit ovat kokemukseni perusteella helpoin tapa tuoda pelaajat taikapiiriin näin tuottaen 

heissä pelihenkeä. Yksistään ne eivät kuitenkaan ylläpidä pelihengen tunnetta kauaa, vaan ne 

tarvitsevat syvällisemmän tarkoituksen ja muut peliominaisuudet, jotta tunne säilyy koko pelin 

ajan. Esimerkiksi noppien käyttö aloittavan pelaajien määräämisessä tuntui suunnittelupelipäivien 

edetessä tarpeettomalta. Vaikka noppien esillä oleminen tuokin pelaajat taikapiiriin, niiden 

vaikutus on pieni, jos niiltä puuttuu tuntu niiden tarkoituksenmukaisuudelta. 
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Materiaaleista kuutiot olivat suosituimmat. Kuutiot saivat erittäin positiivisen vastaanoton sekä 

pelissä että pelin jälkeisessä palautteessa. Ne toivat konkreettisesti esille pelaajien päätöksiä. 

Niiden piteleminen käsissä ja laittaminen valitsemaansa paikkaan tuntui peliltä. 

 

Tulostetuilla korteilla ja laudoilla oli oma tärkeä osansa pelihengen luomisessa. Idea- ja 

toteutuslaudat osoittautuivat erinomaiseksi tavaksi jäsennellä tietoa ja helpottaa tilanteen 

ymmärrystä. Kun pelissä oli useampi idealauta viuhumassa pelaajalta toiselle, peli myös näytti 

värikkäältä ja mielekkäältä. 

 

Neliöpelikortit loivat pelihenkeä tunnistettavalla ulkoasullaan. Suunnittelin korteille muodoksi 

neliömallin, jotta ne olisi linjassa neliönmallisen viestilapun kanssa. Lisäksi niiden asetteleminen 

tulikokeessa idealaudan ympärille tuotti erinomaisen visuaalisen ilmeen. Haittapuolena tällä 

muodolla oli, että kortin kysymysteksti jää viestilapun alle piiloon. Suunnitellessa ajattelin, ettei 

tämä ole ongelma; pelaajien vastaukset olisivat tarvittavan selkeästi selitetty, jotta pelaajat 

ymmärtäisivät vastauksen taustakysymyksen. Suunnittelupelipäivien aikana kävi kuitenkin ilmi, 

että vastaukset eivät selvästi kertoneet mistä kysymyksestä oli kyse pakottaen pelaajat 

kurkistamaan viestilapun taakse toistuvasti pelin aikana. Tämä olisi voitu välttää muotoilemalla 

pelikortit suorakulmaisiksi, jolloin viestilapun yläpuolelle olisi jäänyt tila kysymykselle. 

Grafiikat 

Grafiikkojen tärkeys tuli ilmi suunnittelupelatessa. Värit, typografia, symbolit, ikonit ja kuvat 

kaikki viestivät pelin uskottavuudesta ja nopeuttivat pelin sisäistämistä. Pelissä esiintyvät leikkisät 

robotit, kauniit mandalat ja oudot leijonanpäät tuovat pelin tarinaa esiin ja herättävät tunteita. 

Toisaalta niiden mukana olevat värit ja symbolit toimivat viesteinä ja ohjeistuksina, miten pelissä 

pitää toimia ja mikä liittyy mihinkin. Tyhjät paikat kuutioille tai viestilapun kuva osoittivat 

selkeästi, mihin kyseiset materiaalit piti asetella. 

 

Koen, että valitsemani yhdistelmä ääriviivallisen ja litteän ilmeen kanssa toimi pelaajille. Vahvat 

ääriviivat ovat tuttuja peleistä näin tuoden pelihenkeä. Eri värien ja symbolien käyttö helpotti 

pelaajien toimintaa, kun oli alusta asti selvää, mitkä asiat liittyivät toisiinsa. Leijonanpäinen 

suunnittelupelipäivän juliste tuotti tunteikasta palautetta muutamilta opettajilta, kuinka kaunis ja 

ymmärtäväinen sen ilme. Lisäksi julisteen värit tuottivat hielle iloa pirteydellään. 

 

Graafinen ilme on oltava sääntöjen kanssa linjassa. Tämä tuli ilmi kolmannessa peliosuudessa 

Ideatehtaassa. Ideakoneen roolin ikonin nuolet osoittivat vastapäivään, ohjeteksti taas kertoo 

pelaajia kierrättämään rooleja myötäpäivään. Tämä tuotti yhdessä peliryhmässä hämmennystä, kun 
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toinen luotti kuvaan ja toinen luotti ohjetekstiin. Pelin kannalta virhe oli mitätön, mutta osoitti 

symbolien tärkeydestä joko vahvistavana tai sekaannusta aiheuttavana elementtinä. 

 

Vastaus tutkimuskysymykseen ja suositukset 

Seuraavaksi vastaan suunnittelu- ja tutkimusprosessin pohjalta tutkimuskysymykseeni: Millainen 

suunnittelupeli tukisi kouluviihtyvyyden kehittämistä? Kysymykseen vastaamalla esitän samalla 

suosituksia suunnittelupelin toteuttamiselle yläkoulussa, jotta peli tukee kouluhyvinvointia. Lisäksi 

nostan esille asioita, joita suunnittelupelin muotoilijan olisi hyvä havaintojeni mukaan ottaa 

huomioon muotoillessa yläkoululle suunnattua, hyvinvointia kehittävää suunnittelupeliä. 

Kouluhyvinvointia suunnittelupelaamalla 

Suunnittelupeli tukee kouluhyvinvoinnin kehittämistä, kun suunnittelupelaamisella on tavoitteena 

toteuttaa Hartin lasten osallisuuden ylintä porrasta eli aikuisten ja lasten yhteistoiminnallisuutta. 

Tällöin tilanteen suunnittelussa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti vapaaehtoisuuteen, 

peliryhmän muotoon, session kestoon, ohjeistuksen antamiseen sekä jälkitoimenpiteisiin. Näiden 

avulla voidaan lisätä osallisuuden tunnetta ja näin kouluhyvinvointia. 

 

Suunnittelupelin aluksi on kiinnitettävä huomiota, miten pelaajat osallistuvat suunnittelupeliin. 

Osallistujien mukaan ottaminen pitää toteuttaa pelaajien vapaaehtoisuutta suojellen. Jos pelaajat 

eivät ole vapaaehtoisesti mukana, suunnittelupeli ei toteuta osallisuuden periaatteita. Kun koulun 

toimintaa suunnitellaan yhdessä, osallistujien täytyy olla kiinnostuneita ja halukkaita kehittämään 

sitä, jolloin he myös ovat valmiita ottamaan vastuuta ja sitoutuvat paremmin toteuttamaan 

syntynyttä konseptia. 

 

Peliryhmän koon olisi hyvä pysyä neljän ja kuuden välillä, jotta pelaajien välinen toiminta pysyy 

aktiivisena ja keskittyminen ei herpaannu. Viiden hengen peliryhmässä keskustelu on 

hedelmällisempää, kun peliryhmässä on kaksi opettajaa. Aiemmin todetun mukaisesti tällainen 

asetelma selkeyttä eroa oppitunnista ja mahdollistaa opettajien keskinäisen keskustelun, jolloin 

kumpikaan ei koe ottavansa valta-asemaa auktoriteettina. Neljän hengen peliryhmä toimii, mutta 

ryhmässä olevat dynamiikat ovat vaikeammat. Jos opettajia on yksi, opettajasta saattaa tulla 

valvoja, mutta kahden opettajan ryhmässä oppilaat saattavat vaatia enemmän rohkeutta 

ilmaistakseen mielipiteitään. Uskon, että suunnittelupeli toimii hyvin myös kuudella pelaajalla, kun 

heistä kaksi on opettajia. Heidän toimintansa riittänee pitämään neljän oppilaan ryhmädynamiikan 

tasapainossa. Jos pelaajia on vähemmän, keskustelu saattaisi muodostua hyvin intensiiviseksi, 

mutta pelaajilta puuttuisi monipuoliset näkemykset sekä ryhmädynamiikka muuttuisi olemaan 
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kaksi oppilasta ja yksi opettaja. Tällöin opettaja voisi joutua tilanteeseen, jossa hänen läsnäolonsa 

muodostuisi olemaan enemmän tilanteen valvoja, kuin itsenäinen pelaaja. Jos taas pelaajia on 

paljon enemmän kuin kuusi, osasta pelaajista saattaa muodostua sivustaseuraajia, koska isossa 

ryhmässä vastuun ottaminen on haastavampaa ja välttäminen taas helpompaa. 

 

Ryhmädynamiikan suunnittelussa on myös hyvä huomioida pelaajien keskinäiset suhteet. Parhaiten 

yhteissuunnittelu tuntui toimivan, kun oppilaita oli useammalta eri luokka-asteelta ja opettajat eivät 

olleet rakentaneet auktoriteettiaan etäiseksi. Uskon eri luokka-asteiden paremmuuden johtuvan 

siitä, että oppilailla ei ole ollut koulussa keskinäistä toimintaa, jolloin heidän ennen 

suunnittelupelaamista rakennetut käytösmallit ja ryhmädynamiikat eivät hidasta tai estä pelaajia 

heittäytymästä. Jos pelaajat tuntevat toisensa luokkatilanteesta, he saattavat yrittää ylläpitää 

totuttuja käytösmalleja tai kopioida kaverin toimintaa tätä miellyttääkseen näin jättäen omat 

näkemykset piiloon. Eri luokka-asteilla olevat oppilaat voivat taas aloittaa puhtaalta pöydältä, 

jolloin heidän voi olla helpompi heittäytyä peliin. Lisäksi opettajien ja oppilaiden keskinäinen 

suhde vaikuttaa tilanteessa toimimiseen. Jos heillä on opetuksen kannalta hankalampi suhde, 

tällainen auktoriteettinen tausta saattaa hidastaa peliin sitoutumista. 

 

Suunnittelupelaaminen on energisesti rankkaa puuhaa. Yhden peliosuuden kesto on hyvä pitää 

koulun rytmissä, jotta oppilailla säilyy keskittymiskyky. Lisäksi pelaajille pitää antaa tauot ja 

ravinnot hyväksi todettujen kasvatuskäytäntöjen mukaisesti. Kokemukseni mukaan, en suosittele 

pitämään suunnittelupeliä koko koulupäivää, sillä pelaajien jaksaminen alkaa jo viiden oppitunnin 

jälkeen olemaan kortilla. Suosittelenkin jakamaan suunnittelupelin osuudet kahdelle päivälle, 

jolloin pelaajat voivat myös tehdä havainnot samalla kertaa sille varatulla paikalla näin välttyen 

etätehtävän haasteellisuudesta. Suunnittelupelin vetäjä voi toimia mukana havainnoidessa ja 

herättämässä pelaajissa kysymyksiä näin luoden pelitunnelmaa. Silloin myös ensimmäiselle 

peliosuudelle on oma hetkensä, joka kannustaa pelaajia käyttämään kaiken siihen varatun ajan 

pelin tekemiselle.  

 

Sääntöjen ohjeistaminen on suositeltavaa tehdä vaiheittain, jotta pelaajille ei tule informaatioähkyä. 

Jos ohjeet annetaan samassa pitkässä nipussa, alkupään ohjeistus unohtuu. Lisäksi kaikki 

tarpeelliset säännöt on oltava uudelleen luettavana sekä visuaalisesti esitettynä. Tämä nopeuttaa 

pelin sisäistämistä ja pelihengen luomista. Esimerkkikierros, jossa pelaajat pääsevät ohjeistuksen 

kanssa kokeilemaan pelin luonnetta, toimii kokemukseni mukaan erinomaisena tapana oppia 

peliosuuden säännöt ja mekaniikat. Antaessa pelaajille ohjeita on hyvä käyttää erikoisia 

esimerkkejä, jotta pelaajilla ei ole mahdollisuutta tarttua niihin. Tämä johtuu siitä, että oppilaat 

ottavat nopeasti käyttöön vetäjän antaman esimerkin, jos heillä on siihen mahdollisuus. 
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Lopuksi on huomioitava mahdollisuudet toteuttaa suunnittelupelin päätteeksi syntynyt konsepti. 

Oppilaat ovat kokeneet kouluyhteisössä usein tilanteen, jossa suunnittelutilaisuuden tulokset jäävät 

ilmaan kellumaan ja unohtuvat. Olisi tärkeää nimetä vastuuhenkilö ja tukea tätä ulkopuolisilla 

avuilla, sillä uuden projektin tuominen muutenkin kiireiseen arkeen ei ole helppoa. Muuten 

havaittua sosiaalista kuilua opettajien ja oppilaiden välillä ei saada kurottua umpeen. 

Pelihengen muotoilu yläkouluille 

Jotta suunnittelupeli voimistaa osallisuuden tunnetta ja sen tuloksena syntyy kouluhyvinvointia 

tavoittelevia ideoita, se pitää muotoilla näiden arvojen mukaisesti. Yläkoululle hyvä suunnittelupeli 

on rakennettu yksinkertaisesti, rajaavasti, vaiheistetusti sekä visuaalisesti, jotta peli on intuitiivinen 

ja nopeasti opittavissa. Esittelen seuraavaksi suunnittelupelin muotoilijalle suositukset, jotta 

suunnittelupeli tukisi kouluhyvinvoinnin kehittämistä. 

  

Suunnittelupelin muotoilussa on otettava huomioon huvin ja hyödyn tasapaino. Vaikka termit eivät 

ole täysin vastakkaiset, niillä on suunnittelupelissä suora vaikutus toisiinsa. Pelin muotoilun 

kannalta näiden molempien näkökulmien tarvitsee olla huomioituna, koska tiedostamattomina 

niillä on mahdollisuus syödä toistensa vaikutusta pois. Suunnittelupelini muotoilussa tarkastelin 

tätä tutkimuksen näkökulmasta, jolloin eri suunnittelupelin osuudet toteuttivat tasapainoa eri 

tavoin; toisissa hupia oli painotettu hyötyä enemmän, toisissa hyöty peitti huvin alleen melkein 

kokonaan. Tämän johdosta koen löytäneeni mahdollisuuden antaa suosituksia näiden kahden 

ominaisuuden tasapainosta. 

 

Huvin ja hyödyn tasapainottelussa huomasin, että pelaajille hupi painaa vaakakupissa enemmän 

kuin hyöty. Kun pelissä on tiukka paikka, pelaajien kilpailuhenki kasvaa ja suunnittelun tulokset 

jäävät toissijaiseksi. Suunnittelupelimuotoilijalle onkin tärkeää, että peliominaisuudet (aika, paikka, 

pelimekaniikat, pelimaailma ja säännöt) ovat linjassa yhteissuunnittelun tavoitteiden kanssa, jolloin 

pelaajien tempautuessa peliin mukaan, tulokset paranisivat. Siksi muotoillessa on otettava tarkasti 

huomioon pelillisyyden tuomat toiminnan motiivit, jotteivat ne aja pelaajia sivuteille tai kokonaan 

väärään suuntaan. Jotta oikea tasapaino ja siten oikeanlainen pelihenki saavutetaan, 

suunnittelupeliä – kuten mitä tahansa peliä – pitää testata niin paljon kuin mahdollista. 

 

Yhteissuunnittelutilanteessa pelihenki synnytetään suhteellisen helposti tutuilla pelimateriaaleilla. 

Kun pelaajille annetaan pelikortit, nopat tai pelialusta, pelaajat muodostavat pelihengen esiasteen. 

Jos annetut pelimateriaalit noudattavat tuttua pelimekaniikkaa, pelihenki pysyy pelaajilla hetken 

pidempään. Mutta pelihengen ylläpitäminen on hankalampaa pelkästään näillä pintapuolisilla 
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materiaaleilla tai mekaniikoilla. Pelaajien tarvitsee löytää suunnittelulleen tarkoituksen-

mukaisuutta; pelaamisen täytyy tuntua hyödylliseltä, jotta se tuottaa pelihenkeä koko pelin ajaksi.  

 

Pelihengen ylläpitämiseksi suunnittelupelin muotoilijalla tarvitsee olla selkeä mielikuva, mitä 

pelillä tavoitellaan. Jotta pelaajat voivat kokea tarkoituksenmukaisuutta, jokaisen peliominaisuuden 

tarvitsee viittoa pelaajaa oikeaan suuntaan. Jos pelielementit ovat hyödyttömiä tai tiellä 

suunnitteluprosessissa, pelihenki hälvenee ja sitä kautta motivaatio katoaa. Siksi, kuten 

tuotemuotoilussa, myös suunnittelupeleissäkin vähemmän on enemmän. Mitä vähemmällä 

tavoitteeseen päästään, sitä selkeämpi ja ymmärrettävämpi on kokonaisuus. Tämä myös helpottaa 

suunnittelupelin kehittämistä, koska suunnitteluprosessista tulee pelikokonaisuuden hallinnan 

kannalta systemaattista: suunnittelun aluksi hyödynnetään muutamaa peliominaisuutta, joita 

testataan ja tutkitaan. Testauksen kautta voidaan varmistua, lisätäänkö vai poistetaanko jotain 

ominaisuuksia. 

 

Yläkouluyhteisölle suunnittelupelin pelisääntöjen ja –mekaniikkojen täytyy olla aluksi erittäin 

yksinkertaiset, jotta pelaajat sisäistävät pelin nopeasti ja pystyvät saamaan virtauskokemuksen 

alusta alkaen. Yläkouluyhteisössä virtauskokemuksen käyrä on erittäin jyrkkä ja siksi toimintojen 

on hyvä kehittyä pelin edetessä pitäen pelin haasteet tasapainossa pelaajien taitojen kanssa. Tämä 

myös tuo lisää syvällisyyttä pelikokemukseen. Antamalla ohjeistuksen vaiheistetusti ja 

keskittymällä vain välttämättömiin tietoihin pelaajille ei tule ahdistusta pelin aluksi eikä 

pitkästymistä pelin lopuksi. 

 

Suunnittelupelin tarvitsee luoda selkeät rajat pelaajilleen yläkouluyhteisössä. Oppilaat ovat 

tottuneet saamaan toiminnalleen vahvat raamit, jolloin suuren vapauden edessä oppilaat saattavat 

joutua analyysihalvaukseen kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Suunnittelupeleille tyypillinen 

sääntöjen joustaminen helpottuu kannustamisen, tottumuksen ja kokemuksen myötä. Siksi on 

tärkeää, että pelaajat saavat ensiksi selkeät rajat, joista he voivat myöhemmin joustaa. 

 

Koen, että parhaimmin tällaisen huvin ja hyödyn tasapainon aikaansaamisessa onnistui neljäs 

peliosuus Panostajat. Neljännessä peliosuudessa yhdistyy monta onnistunutta asiaa, mitä 

yläkouluyhteisössä suunnittelupelin on oltava. Se on yksinkertainen mutta kehittyvä, luo selkeät 

rajat mutta antaa sijaa joustolle sekä sisältää pelimateriaaleja taikapiirin luomiseksi. Pelaajilla oli 

taikapiiriin tempaava pelikenttä edessä sekä kuutiot kädessä. Säännöt olivat selkeät ja vaiheistetut. 

Peli tuotti keskustelua, väittelyä sekä yhteisymmärrystä. Yksinkertainen pelimekaniikka tuki 

lopputulosta. Kaikki liika oli riisuttu pelistä pois, mutta hauskuus ja hyöty olivat tasapainossa. 
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Kouluyhteisölle erityisen tärkeää on suunnittelupelin pelimateriaalien ilme ja muoto pelihengen 

ylläpitämiseksi. Neljännen peliosuuden panostuskuutiot ja esille asetellut idealaudat toivat pelaajat 

taikapiiriin. Materiaalien avulla peli sai uskottavuutta pelaajien keskuudessa ja siten heidän 

suhtautuminen peliin tuntui olevan parempaa kuin muiden pelien aikana. Pelaajat nojautuivat 

etuviistoon ja keskustelu oli hedelmällistä. Pelimateriaalien toimiessa rajakohteina, keskustelu 

hypoteettisista ideoista ja konsepteista helpottui näin parantaen pelaajien keskinäistä ymmärrystä. 

 

Pelihengen tuominen yläkoulujen yhteissuunnittelutilanteeseen on erittäin tärkeää, koska sen avulla 

voidaan madaltaa oppilaiden ja opettajien keskinäistä kuilua. Suunnittelupeli voi toimia 

erinomaisena työkaluna tuoda oppilaita ja opettajia saman pöydän ääreen tasavertaisina 

suunnittelukumppaneina. Se voi olla työkalu, jonka avulla voidaan innostaa niitäkin oppilaita, jotka 

eivät muuten motivoituisi suunnittelemaan koulunsa toimintaa. Sen avulla pystytään opettamaan 

suunnittelutaitoja sekä sitouttamaan pelaajia toteuttamaan kouluyhteisönsä hyvinvointia parantavia 

ratkaisuja. Siksi oikein muotoiltu suunnittelupeli on erinomainen väline tukemaan 

kouluhyvinvoinnin kehittämistä toteuttaen uuden opetussuunnitelman tuomia tavoitteita 

yhteistoiminnallisesta peruskoulusta. 

 

Suunnittelu- ja tutkimusprosessin tarkastelu ja arviointi 

Seuraavaksi tarkastelen ja arvioin suunnittelu- ja tutkimusprosessin etenemistä. Käsittelen 

suunnitellussa aikataulussa pysymistä sekä seikkoja, jotka vaikuttavat opinnäytteen 

luotettavuuteen.  

 

Suunnittelu- ja tutkimusprosessini sujui aikataulun mukaisesti lukuun ottamatta kirjoittamisen 

ajankohtaa. Havainnointi, haastattelut, kehittäminen ja suunnittelupelipäivät tapahtuivat ajallaan. 

Kirjoitusprosessin viivästyminen johtuu siitä, että sain kokopäiväisen työpaikan, joka tarvitsi 

täyden huomioni. Tästä johtuen opinnäytteeni valmistuu suunniteltua myöhemmin. Koen 

kuitenkin, että aihe on edelleen ajankohtainen ja hyödyllinen, koska yläkoulut aloittavat 

noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa alakouluja myöhemmin. 

 

Koska opinnäytteen muotoiluprosessin tapahtumisesta on kulunut aikaa, kaikki kirjoittamattomat, 

videoimattomat ja nauhoittamattomat havainnot ovat osittain jääneet unholaan. Silti jokaisessa 

suunnittelupelissä syntyneet, pelaajien tuottamat materiaalit ovat tallella. Lisäksi mahdollisuuksien 

sallimissa rajoissa suunnittelupelipäiviä videoitiin ja äänitettiin, joka helpottaa toiminnan 

havainnointia ja tulkitsemista jälkikäteen. Myös projektipäällikkö Lumme oli ajan sallimissa 
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rajoissa paikalla kirjoittamassa ulkopuolisena havaintoja, koska tilanteen vetäjänä allekirjoittaneen 

havaintojen kirjaus olisi ollut haastavaa. 

 

Suunnitteluprosessin ollessa iteratiivista ja käytännönläheistä, sen toistettavuus on haastavaa. 

Jokainen suunnittelupelipäivä oli toteutettu yhteistyökoulujen ehdoilla ja esimerkiksi koulun 

rehtorilla oli suuri vaikutus pelin tuloksiin; lähdetäänkö suunnitelmia toteuttamaan vai ei. Tämä 

myös vaikuttaa pelin osallisuuden vaikutuksiin; jos pelin tuotokset eivät etene tai niiden estymisen 

syitä ei kerrota osallistujille, pelin mahdollistama voimaantuminen ja vaikuttaminen hiipuvat. 

 

Suunnittelupelin havainnointi ja arviointi on hyvin paljon kytköksissä tilanteessa oleviin; ketkä 

ovat paikalla ja mitkä ovat heidän asennoitumisensa ja motivaationsa. Miten kukin kokee 

pelaamisen ja suunnittelun vaikuttavat heidän antamiin palautteisiin ja sitä kautta tehtyihin 

muutoksiin. Koen kuitenkin, että palautteiden ansiosta suunnittelupelin sisäistäminen parani ja 

saavutetut asenteet ja ideat muuntuivat lähemmäksi pelille asetettuja tavoitteita. 

 

Jokaiseen suunnittelupelipäivään osallistui eri määrä aikuisia ja lapsia. Tämä vaikutti annetun 

palautteen määrään. Palautteenantosessiot toimitettiin suunnittelupelipäivän lopuksi ajan sallimissa 

määrissä, jolloin myös annettu palaute oli ensisijaisia tuntemuksia ilman suurta pohdintaa syistä ja 

seurauksista. Oppilaiden palaute oli minimaalisempaa, mutta opettajilla oli enemmän taustoitusta 

ajatuksilleen. Koen kuitenkin, että kaikki annettu palaute oli aina osuvaa ja suunnittelupeliä 

eteenpäin vievää. 

 

Lopuksi esitellyt löydökset ovat tehty opinnäytteeseen valikoitujen tutkimus- ja 

suunnittelutehtävien pohjalta. Tämä rajaa huomion pois näiden ulkopuolisista asioista, joilla voi 

olla vaikutusta osallisiin ja suunnittelutilanteeseen. Toisaalta opinnäytteen kautta syntyneet 

suositukset eivät ole ristiriidassa aikaisempien tutkimusten kanssa, vaan pikemminkin vahvistavat 

näitä. 
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