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TIIVISTELMÄ 

Digitaaliset pelit ovat kasvaneet viimeisen vuosikymmenen aikana valtamediaksi joka on suuruudeltaan verrat 
tavissa elokuvateollisuuteen. Opetuksellisia ja suostuttelevia rakenteita sisältävät hyötypelit ovat vielä suhteessa 
pieni alue digitaalisten  pelien  joukossa, mutta  tämä voimakkaasti kasvava  ja  ajankohtainen  aihepiiri ansaitsee 
huomattavasti  enemmän  tunnettavuutta. Hyötypelit  luovat  aivan  uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää  tieto 
tekniikkaa  sovellettuna  apuvälineenä  useilla  teollisuuden  ja  palveluiden  aloilla.  Hyötypelien  eräs  merkittävin 
piirre on niiden sijoittuminen ihmisläheisten ja elämänlaatua kohentavien teknologioiden rajapintaan. 

Tässä opinnäytetyössä  tutustutaan digitaalisten  pelien historiaan, termistöön, globaalin  peliteollisuuden  ja  suo 
malaisen  pelielinkeinon  tilastoihin  sekä  uuteen  tieteenalaan:  pelitutkimukseen. Hyötypelien  osalta  keskitytään 
etenkin niiden sovellusalueiden ja käyttömahdollisuuksien kuvaamiseen. Pelialan ja pelitutkimuksen tulevaisuu 
den  näkymien  hahmottaminen  sekä  hyötypeleihin  liittyvien  ongelmakohtien  pohdiskelu  kuuluvat  myös  työn 
tavoitteisiin. Aiheiden  lähdetiedot on kerätty  laajasta  joukosta  tunnettujen  pelitutkijoiden  julkaisuja  sekä ajan 
kohtaisista pelialan artikkeleista ja uutisista. 

Johdatus digitaalisten pelien ja hyötypelien aiheisiin toimii viitekehyksenä ja esipuheena työnäytteen tapausku 
vaukselle,  jossa  syvennytään  Jäätelökioskiyrittäjyyspelin  esittelyyn  ja  toteutuksen  yksityiskohtiin. Hyötypelin 
määritelmän  täyttävä  toimeksiantona  toteutettu  sovellus  on  kehitetty  Macromedia  Flash  8  Professional 
ohjelmistolla  ja  sen  tukemalla  ActionScript  2.0  ohjelmointikielellä.  Sovelluskehittimen  käyttö  sekä  parhaat 
käytänteet ohjelmointiesimerkein ovat myös vahvasti läsnä projektin tapauskuvauksessa. 

Hyötypelejä kehittävien tahojen hajanaisuus luo omat haasteensa yhdessä niiden kehittämiseen vaadittavan mo 
nialaisuuden kanssa. Asiantuntijoiden näkemykset ja uudet tieteelliset tutkimukset tilastotietojen tukemina kui 
tenkin osoittavat hyötypeleihin liittyvän runsaasti potentiaalia kasvaa huomattavasti merkittävämmäksi ohjelmis 
totuotannon  alueeksi.  Etenkin  pelituotannosta  kiinnostuneiden  yksityisyrittäjien  ja  pkyritysten  kannattaisi 
huomioida  hyötypelien mahdollisuudet  helposti  lähestyttävänä  palvelukonseptina. Myös  pioneerityö  erilaisten 
hyötypeliprototyyppien ja sovellusten käyttäjätutkimusten parissa olisi tarpeellista. 

Avainsanat  Pelit  Hyötypelit  Flash  ActionScript  Pelitutkimus
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ABSTRACT 

Within  the  last  decade,  digital  games  have  grown  into  a  form  of  media  which  equals  in  size  with  movie 
industry.  In  this  comparison,  serious  games, a  subgroup  of  digital  games,  is  a  relatively  small  segment  but 
deserve much higher recognition per se. The subject of educational or persuasive serious games is current and 
as an industry they show much potential. Serious games create new kinds of possibilities for applying informa 
tion  technology  as  assisting method  for  service  and manufacturing  industries. Also  being  in  the  interface  of 
human and quality of life technologies creates distinguished qualities for serious games. 

This thesis examines the terminology and history of digital games with introduction to game industry statistics 
and to the new discipline of game studies. The examination in the area of serious games concentrates on their 
possible usage and applications. Other objectives for the thesis lie in contemplating the future of game industry 
and game studies as well as in the challenges of serious games. The references have been gathered from a vari 
ety of news, articles and publications of known game study academics. 

The introduction framework functions as a preface for a detailed casestudy of a smallbusiness game project 
called the Ice Cream Game, which fills the definition of a serious game. Macromedia Flash 8 Professional and 
ActionScript 2.0  scripting  language were  used  for  application  development. The  best  practices  and usage  of 
these tools are strongly present in the technical parts of the casestudy. 

Serious  games  are  a  serious  challenge  for  production,  since  the  game  developers  are  scattered  and  specific 
proficiency  is  needed  for  creating  educational  of  persuasive  games.  The  observations  that  experts  and  new 
research  points  out  however  suggests  that  serious  games  have  great  potential  for  evolving  into  a  significant 
software  industry.  Especially  entrepreneurs  and  SMEs  that  are  interested  in  game  development  should  note 
serious games as an easily approachable service concept. Also there is an apparent need for pioneers that would 
develop serious games prototypes and would do more research on the subject. 

Keywords  Games  Serious Games  Flash  ActionScript  Game Studies
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1 Johdanto 

Lapsuuden  ajan  leikit  ovat  meille  kaikille  hyvin  tuttuja.  Vaikka  iän 
puolesta  emme  lapsia  enää  olisikaan,  jatkamme aikuisinakin  tätä  pe 
rustavanlaatuista toimintaa  jossain muodossa. Leikkiminen kytkeytyy 
tiiviisti oppimiseen ja on olennainen osa henkistä sekä motorista kehi 
tystämme. 

Eräs  parhaista  leikin muodoista  ovat  pelit,  jotka  laajenevat  historial 
taan tuhansia  vuosia kattaviksi kirjaviksi kokoelmiksi mitä erilaisim 
pia keksintöjä ja ilmentymiä. Nykymuodoltaan pelisana yhdistyy kai 
ken  aikaa  enemmän  sen  digitaalisiin  muotoihin,  joiden  suosio  on 
kasvanut räjähdysmäisesti elektronisten laitteistojen kehityksen rinnal 
la – usein tätä kehitystä vastavuoroisesti vauhdittaen. 

Siirtyminen  tietoyhteiskuntaan  on  tuonut monia  uusia  mahdollisuuk 
sia, mutta toisaalta  ennennäkemättömän nopea digitaalisen kulttuurin 
kehitys on luonut omat haasteensa ja kasvattanut eroa sukupolvien vä 
lille  esimerkiksi  medialukutaidossa.  Samalla  myös  digitaaliset  pelit 
ovat ajanvietteenä arkipäiväistyneet  ja muodostavat useille väylän tie 
toteknisten taitojen opiskeluun. Nuoret ja nuoret aikuiset, sukupuoles 
ta riippumatta, pelaavat nyt enemmän kuin koskaan, ympäri  teollisen 
ja teollistuvan maailman. 

Koska  leikkimisen  perustarkoitus  on  oppia  uusia  taitoja  ja  pelit  ovat 
leikin ilmentymiä, niin pystyttäisiinkö tällöin oppimaan myös digitaa 
listen pelien kautta? Saavuttaisivatko tässä rajapinnassa olevat digitaa 
liset  pelit  hyödyllisyyteen  valjastettuina  opetuksellisen  tavoitteensa 
vai jäisikö niissä tavoiteltu oppiminen vain puheeksi? Nämä ovat eräi 
tä  kysymyksiä,  joihin  digitaalisten  pelien  tutkimus  ja  osaltaan  myös 
hyötypelit pyrkivät vastaamaan. 

Tämä  opinnäyte  sivuaa  digitaalisten  pelien  matkaa  pienien  piirien 
puuhastelusta valtamediaksi ja miljardiluokan bisnekseksi, kohdistuen 
esittelemään  niiden  alalajiksi  luokiteltavia  hyötypelejä.  Työn  tavoit 
teena  on  hahmottaa  hyötypelaamisen  yleiskuvaa  osana  digitaalisten 
pelien  yleiskäsitettä  sekä  käsitellä  aihepiirin  historiaa,  nykypäivää  ja 
tulevaisuuden näkymiä. Olen myös pyrkinyt kokoamaan yhteen hyö 
typelien  sovellusalueita  eräänlaiseksi  luokitteluksi  käyttötarkoitusten 
ja esimerkkitapausten kautta. 

Digitaalisten  ja  hyötypelien osuus  toimii myös  eräänlaisena  johdan 
tona työnäytteeni tapauskuvaukselle eli Jäätelökioskiprojektille. Hyö 
typelin määritelmän täyttävä Jäätelökioski on toteutettu toimeksianto 
na Tulossilta Oy:lle osana EUrahoitteista Leonardo da Vinci koulu 
tusprojektia,  jonka  tarkoituksena  oli  luoda  monikielinen  pienyrit 
täjyyteen keskittyvä Internetportaali eurooppalaisille nuorille.
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Tapauskuvaukseni  esittelee  projektin  taustoja,  tuotannon  lähtökohtia 
sekä  graafista  tyyliä mm.  kuvien  avulla.  Pelin  ohjelmointiin  liittyvät 
tekniset ratkaisut ovat myös merkittävässä osassa tapauskuvausta. Jää 
telökioskipeli on toteutettu Macromedia Flash 8 Professional sovel 
luskehittimellä ja sen tukemalla ActionScript 2.0 ohjelmointikielellä. 

Lähteinä tutustuessani digitaalisten  ja hyötypelien tutkimukseen olen 
käyttänyt  lähteinä  suomalaisia  peli  ja  mediakulttuuritutkimuksen 
konkareiden  kuten  Tampereen  yliopiston  hypermedialaboratoriossa 
professorina  toimivan  Frans  Mäyrän,  VTT:n  mediatutkija  Sonja 
Kankaan ja kirjailijatutkija Markku Eskelisen julkaisuja. Opinnäyt 
teen tapauskuvausta käsittelevässä osuudessa teknisten aiheiden tuke 
na ja  lähteenä on käytetty Pasi Mannisen ja Jarno Marttilan Flash 
ohjelmointiteosta. 

Internet on tärkeä kommunikaation väline käsiteltäessä tietojenkäsitte 
lyyn  liittyviä  aiheita,  ja  niin  tässäkin  tapauksessa,  jossa  pyrkimyk 
senäni on hahmottaa hajanaista hyötypelien aihepiiriä. Internet on ol 
lut  myös  tärkeä  tietojen  lähde  yksityiskohdissa  ja  mahdollisimman 
tuoreen  tiedon  keräämisessä  etenkin  hyötypelien  sovellusalueista. 
Suuri  osa  esiteltävistä  sovellusalueiden  tiedosta  pohjautuu  Internetin 
kautta  saatavilla  oleviin  pelitutkijoiden  julkaisuihin  sekä  pelialan 
verkkosivustojen artikkeleihin ja uutisiin. Lähdetiedoiksi olen valinnut 
tunnettuja ja luotettavina pidettyjä julkaisijoita
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2 Digitaaliset pelit 

Peleille on olemassa useita eri tavoin koottuja määritelmiä. Pelisanan 
lähentyminen  kohti  sen  nykymuotoisia  digitaalisia  ilmentymiään  on 
vahvasti  läsnä tässä opinnäytteessä. Puhuttaessa digitaalisista peleistä 
tarkoitetaan  etenkin  tietokone  ja  videopelejä  (ts.  konsolipelit).  Kui 
tenkaan  menemättä  sen  syvemmälle  termiviidakkoon  tai  itse  sanan 
merkitystä tutkimaan,  tutustutaan kahteen mielestäni digitaalisten pe 
lien määritelmää hyvin hahmottavaan lainaukseen: 

”Pelillä tarkoitetaan kahden tai useamman osapuolen (pelaajan ja 
tietokoneen tai eri pelaajien) välisiä vuorovaikutustoimintoja, joita 
ohjaavat  jonkinlaiset  säännöt  ja  joihin yleensä  liittyy  jokin  tavoi 
te”  (Huhtamo & Kangas 2002: 19). 

”— — tietokonepelit ovat automatisoituja kompleksisia  systeeme 
jä, ne kykenevät  luomaan ja ylläpitämään huomattavan monimut 
kaisia ja yllättäviä kausaalisuhteita. — — pelaaja voi ohjata huo 
mattavasti useampia manipuloitavia peliobjekteja samanaikaisesti 
— — ja yhdenkään pelaajan ei tarvitse tuntea pelin kaikkia sään 
töjä ennen pelin aloittamista, koska ne voidaan oppia vasta pelin 
kuluessa. Myös  pelaajan  välittömästi  havaitsemien  ja  vasta myö 
hemmin  todentuvien  seurausten  suhdetta  voidaan  erittäin  jousta 
vasti säädellä, salata ja muunnella.” (Eskelinen 2005: 72–73) 

Pelit siis sisältävät vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Niissä pyri 
tään  pääsemään  päämäärään  tietyin  ehdoin  ja  usein  myös  parantaen 
aiempia  suorituksia.  Vuorovaikutukseen  tarvitaan  rajapinta,  jonka 
kautta eri toimijat pystyvät kommunikoimaan. Näiksi interaktion väli 
neiksi  sopivat  hyvin  perinteiset  tietokoneeseen  kytketyt  syötelaitteet 
eli hiiri, näppäimistö ja näyttöpääte. Syötelaitteita on olemassa kirjava 
joukko,  kosketusnäytöistä  puheentunnistukseen.  Kehitteillä  olevien 
tekniikoiden  joukossa on hyvin mielikuvituksellisia tulevaisuuden  lu 
pauksia, kuten vaikkapa yhteys ihmisen aivojen ja tietokoneen välille 
(Eskelinen 2005: 106). 

Erilaiset  syötelaitteet ovat mahdollistaneet monenlaisten digitaalisten 
pelien  kehittymisen  ja  tulevat  varmasti  kasvattamaan  tätä  moninai 
suutta entisestään uusien  innovaatioiden kautta. Yksi näitä uusia syö 
telaitteita käyttöönottava pelijoukko on myöhemmin esiteltävät hyöty 
pelit (vrt. Eskelinen 2005: 73).
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Digitaalisia pelejä on nykyään hyvin runsaasti ja ne on jaettu erilaisik 
si  lajityypeiksi  eli  genreiksi,  samoin  kuten  valtamediat  musiikki  tai 
elokuvat. Lajityyppien  nimityksien käyttö peleistä puhuttaessa on  ta 
vallista  ja auttaa hallitsemaan niiden  laajaa kenttää. Mäyrä  (2003: 9) 
esittelee  Tampereen  yliopiston  hypermedialaboratorion  pelitutkimus 
laitoksella käytettyjen pelien pääluokitukset: ” taistelu  ja  toimintape 
lit,  roolipelit, seikkailupelit, strategiapelit, simulaatiopelit, urheilupe 
lit,  rallipelit,  ongelmanratkaisupelit  ja  tasohyppelypelit” ,  joihin  hän 
lisää vielä luokan ”muut”  kattamaan edellisiin sopimattomat pelikon 
septit. Pelit eivät välttämättä rajoitu yhteen lajityyppiin, vaan tarvitta 
essa näitä eri luokkia tarvitsee yhdistellä kuvailtaessa millaisesta peli 
tuotteesta on kyse. 

2.1 Pelien lyhyt histor ia 

Digitaaliset  pelit  ovat  melko  nuori  viihteen  muoto.  Yleisesti  ensim 
mäisenä merkkipaaluna digitaalisten pelien historiassa pidetään vuon 
na 1961 Massachusetts Institute of Technology (MIT) opiskelijaporu 
kan luomaa Spacewaria, joka – kuten muutkin sen ajan ensimmäisistä 
peleistä – oli tarkoitettu kokeilemaan silloisten tietokoneiden mahdol 
lisuuksia. Spacewar sekä muut pienet pelit olivat ohjelmoijien mieleen 
ja  tulivat  vakioominaisuuksiksi  60luvun  lopun  suurtietokoneissa. 
Kehitys  johti  peliteollisuuden  syntyyn  70luvulla  pelien  siirtyessä 
arcadepelihalleihin,  joiden suosio kasvoi 80luvun vaihteessa sen ai 
kakauden  kansainväliseksi  suurilmiöksi  niin  taloudellisesti  kuin  uu 
denlaisena nuorisokulttuurin ilmentymänä. (Haddon 2002: 49–52.) 

70luvulla  koteihin  alkoi  ilmestyä  ensimmäisiä  televisiovastaanotti 
men kautta toimivia videopelilaitteita sekä mikrotietokoneita tietotek 
niikan  harrastelijoille. 80luvulla  nämä  laitteet kehittyivät  ja  yleistyi 
vät  ja samalla myös pelien kirjo laajeni  ja markkinat alkoivat kypsyä. 
Niin sanotut  lisenssipelit ovat hyvä esimerkki kehittyneistä pelimark 
kinoista ja eri medioiden yhteistyöstä. Menestyselokuvien nimillä va 
rustettuina pelien myyntiä  saatiin  tehostettua  ja  pian  havaittiin myös 
peleinä menestyneiden tuotemerkkien mahdollisuudet valkokankaalla. 
(Haddon 2002: 53–57, 60, 62.) 

PClaitteistojen tehokkuuden nopea ja huomattava lisääntyminen sekä 
CDROMtekniikan läpilyönti auttoivat pelejä kehittymään 90luvulla 
audiovisuaalisiksi kokonaisuuksiksi.  Vastavuoroisesti pelien merkitys 
korostui kotitietokoneiden sekä niiden komponenttien ominaisuuksiin 
kohdistuvissa  vaatimuksissa.  Kilpailu  markkinoille  ilmaantuvien  uu 
den sukupolven konsolien  ja tietokonelaitteistojen välillä pelien alus 
tana kiihtyi entisestään.
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90luvun konsolien, kuten huippusuositun Sony Playstationin tai Nin 
tendo 64:n, vahvuuksina oli edullisuus ja helppokäyttöisyys, kun taas 
tietokoneita pystyi  räätälöimään  ja uudistamaan komponenttien vaih 
dolla uusimpia pelejä ajatellen – tosin vain tiettyyn tekniseen arkkiteh 
tuuriin asti. Tietokoneiden merkittävänä etuna pelkkiin pelilaitteistoi 
hin verrattuna oli mahdollisuus verkkopelaamiseen Internetin välityk 
sellä.  Tietenkin  tietokoneen  hankintaa  puolsi  myös  niiden 
käyttömahdollisuus  työasemina.  (Järvinen  2002:  73–75; Huhtamo & 
Kangas 2003: 12.) 

Uudelle  vuosituhannelle  tultaessa  pelit  kykenivät  tarjoamaan  kolmi 
ulotteisia maailmoja  ja alettiin puhua  fotorealismista peleissä  (Järvi 
nen 2002: 81). 2000luvun menestystarinoita ovat olleet pelit, jotka on 
joko suunniteltu pelattaviksi verkkoyhteyden (etenkin Internetin) kaut 
ta tai sisältävät mahdollisuuden siihen. Pelejä, joita pelaa yhtäaikaises 
ti useampi kuin yksi pelaaja, kutsutaan moninpeleiksi. 

Suurille  pelaajajoukoille  suunnitellut  massiiviset  moninpelit  eli 
MMOG:t (Massively Multiplayer Online Games) ja etenkin massiivi 
set monen pelaajan roolipelit MMORPG:t (Massive Multiplayer Onli 
ne Roleplaying Game) ovat kasvaneet 2000luvun puoliväliin tultaes 
sa  erääksi  merkittävimmistä  pelimuodoista.  Nykyiset  graafisiin 
käyttöliittymiin pohjautuvat MMORPG:t  ovat  saaneet alkunsa  teksti 
pohjaisista  MUDverkkoroolipeleistä  (MultiUser  Dungeon)  (Stern 
2002:  242–243). Tällä  hetkellä  suosituimmaksi MMORPGlajityypin 
edustaksi on noussut ilmiö nimeltä World of Warcraft saavuttaen glo 
baalisti  valmistajansa  lehdistötiedotteen  mukaan  marraskuussa  2007 
8,5 miljoonan pelaajan tilaajakannan (Blizzard Entertainment 2007). 

2.2 Peliteollisuus 

Peliteollisuus  ja  pelimarkkinat  ovat  kasvaneet  nopeasti  ja  nykyään 
alaa pidetäänkin vähintään yhtä suurena kuin elokuvateollisuutta. Pe 
limarkkinoita  hallitsevat  niin  sanotut  superkehittäjät  (Super develo 
per) eli suppea joukko yrityksiä,  jotka pystyvät vastaamaan kasvaviin 
tuotanto  ja markkinointibudjetteihin  sekä ottamaan haltuunsa  jakelu 
kanavia  ja pienempiä  lupaavia peliyrityksiä  henkilöstöineen. Suurim 
pien pelien tuotantobudjetit voivat olla 15 miljoonan euron luokkaa ja 
niiden  parissa  voi  työskennellä  parisataa  henkilöä  3–4vuoden  ajan. 
(Eskelinen 2005: 24–27.)
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Pelien globaaleista markkinoista on vaikea saada  tarkkoja  ja  luotetta 
via tietoja. Peliteollisuuden tilaa hahmottaa yhdysvaltalaisen etujärjes 
tön  Entertainment  Software  Association  (ESA)  vuosittaiset  julkaise 
mat  tilastot  ja  kuluttajakyselyt.  Tuoreimmassa  saatavilla  olevasta 
ESA:n (2006)  julkaisusta nähdään tietokone  ja videopelien myynnin 
kasvaneen vuoden 1996 2,6 miljardista dollarista, 7,0 miljardiin dolla 
riin  vuonna  2005  (Kuvassa  1).  Vuosien  1996–2005välillä  peliyksi 
köiden vuosittainen myynti on kasvanut 74,1 miljoonasta kappaleesta 
228,5 kappaleeseen  (Kuvassa 2). ESA:n  tilastojen mukaan 69 % yh 
dysvaltalaisissa  kotitalouksissa  pelattiin  tietokone  tai  videopelejä. 
(ESA 2006: 2, 11.) 

Kuva 1. Tietokone ja videopelien myynti Yhdysvalloissa miljardeissa dollareissa (ESA 2006: 
11) 

Kuva 2.  Tietokone ja videopelien myynti Yhdysvalloissa miljoonissa kappaleissa (ESA 2006: 
11) 

Eskelinen  (2005:  24)  esittää  arviona  maailmanlaajuisten  pelimarkki 
noiden kokonaismyynnin olleen vuonna 2002 noin 25 miljardia euroa. 
ESA:n (2006) tilastoissa Yhdysvaltojen pelimarkkinat kasvoivat yhtä 
jaksoisesti  vuoteen  2004  asti,  palautuen  2005  samaan  tilanteeseen 
kuin 2002. Yhdysvaltojen tilannetta voi pitää suuntaa antavana myös 
globaalien markkinoiden kehitykselle.
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Kokonaisuutena Euroopan pelimarkkinat tulevat Yhdysvaltain jälkeen 
toisena, mutta yksittäisenä markkinaalueena Japani on suurusluokas 
sa toisena ja IsoBritannia kolmantena. Taloudeltaan kasvavan Kiinan 
voi  odottaa  tuovan  tulevaisuudessa  muutoksia  kärkisijoihin.  (Eskeli 
nen 2005: 31–33.) 

Suomessa pelimarkkinat ovat hyvin pienet ja tekijöitä on vain koural 
linen. Varsinaisesti peliteollisuudesta ei Eskelisen (2005: 38) mukaan 
siten voida Suomessa puhua olevan, vaan kyse on  lähinnä elinkeinon 
harjoittamisesta.  Mäyrä  (2003:  8)  esittää  Suomen  pelimarkkinoiden 
arvon olleen noin 64 miljoonaa euroa vuonna 2002. Saman vuoden ti 
lannetta hahmottaa ehkäpä paremmin pelialan työllistämisvaikutukset. 
Eskelinen (2005: 38) kirjoittaa, että varovaisen arvion mukaan suoma 
lainen  pelielinkeino  koostuisi  parista  kymmenestä  yrityksestä,  jotka 
työllistävät noin 400 ihmistä. 

Uudempia lukuja suomalaisesta pelielinkeinosta saadaan T&E keskus 
ten Neogamesilta 1  tilaamasta  ja rahoittamasta  julkaisusta Finnish Ga 
me Companies vuodelta 2006, johon on koottu tietoja ja toimialan ke 
hitysarvioita  40  suomalaisesta  peliyrityksestä.  Julkaisun  mukaan 
vuonna 2004 suomalaisen pelielinkeinon parissa työskenteli noin 600 
henkilöä,  ja  yritysten  arvioiden  perusteella  niiden  henkilöstömäärä 
kasvaisi vuonna 2005 yhteensä noin tuhanteen. Peliyritysten liikevaih 
to oli 2004 yhteensä noin 40 miljoonaa euroa ja  sen arvioitiin kasva 
van  vuoteen  2005 mennessä  noin  65 miljoonaan  euroon. Kasvua  ta 
pahtuisi  etenkin  suhteellisesti  eniten  pienimpään  liikevaihtoon 
sijoittuvissa  yrityksissä.  Julkaisun mukaan  pelialan  kokonaisvaikutus 
talouteen kasvaisi arvioiden vuoden 2004 100 miljoonasta eurosta yli 
150  miljoonaan  euroon  vuonna  2005.  (SILEprojekti  ja  Neogames 
2006: 11–13.) 

Suomalaisten pelituotannon kannalta mobiili ja verkkopelit ovat mer 
kittävässä  asemassa. Näille  alueille  on myös  ladattu  voimakkaimmat 
kasvuodotukset  (Mäyrä 2003:  8). Muutamissa  tapauksissa  näitä  odo 
tuksia on myös lunastettu. 

Vuonna  2006  suomalainen  peliala  jakautui  käytettyjen  laitealustojen 
(platforms) mukaan niin, että 70 % yrityksistä tuotti pelejä mobiililait 
teille. Yrityksistä 20 % tuotti pelejä PC ja konsolilaitteille, ja loput 10 
% muille laitealustoille. (SILEprojekti ja Neogames 2006: 13.) 

1 Neogames on kansallinen pelitoimialan keskus, jonka tavoitteina on edistää ja tukea suomalaisia peliyrityksiä mm. kansain 
välistymisessä. Neogamesin jäseninä ovat lähes kaikki suomalaiset pelialan yritykset. Internetosoite: www.neogames.fi
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2.3 Pelitutkimuksen kehittyminen uudeksi tieteenalaksi 

Perinteistä pelien tutkimusta on tehty yli  sadan vuoden ajan. Akatee 
misen  tutkimuksen  siirtymä  digitaalisten  pelien  pariin  tapahtui  vasta 
90luvun loppupuolelle, jolloin alettiin havaita muutos digitaaliset pe 
lit  kerronnasta  erottelevien  uusien  julkaisujen  myötä.  Kerronnan  eli 
nar ratologian mukaan pelit ovat vain välineitä tarinoille, kuten vaik 
kapa kaunokirjallisuus tai elokuvat. (Eskelinen 2005: 55–56.) 

Juuri tätä näkemystä alettiin kyseenalaistaa esittämällä eroja pelien ja 
kerronnan kommunikatiivisten rakenteiden välillä. Narratologia haas 
tettiin itsenäisellä pelitutkimuksella eli ludologialla 2 , jonka kerronnas 
ta erottava ajatusrakenne hahmottuu seuraavasti: 

”Pelit ovat keinojen ja päämäärien järjestelmiä, jossa pelaajan on 
toimittava sitovien sääntöjen puitteissa tapahtumien ja toimijoiden 
ajallisia,  tilallisia,  kausaalisia  ja  funktionaalisia  suhteita  ja  omi 
naisuuksia  manipuloiden.  Sääntöjen,  tavoitteiden,  vastapelurien 
(tai vastuksien) ja pelaajan pelitapahtumia muokkaavan toiminnan 
keskeisyys  ja  välttämättömyys  eivät  selity  millään  sofistikoidulla 
kerrontateorialla — —.”  (Eskelinen 2005: 56.) 

Ennen  vuosituhannen  vaihdetta  digitaalisista  peleistä  kiinnostuneet 
tutkijat alkoivat verkottua ensimmäisissä pelitutkimuksen ajatusta kä 
sittelevissä  konferensseissa.  2000luvun  alkuun  sijoittuvat  ensimmäi 
sen pelitutkimukseen keskittyvän Game Studies kausijulkaisun perus 
taminen  ja  vuonna  2002  kansainvälinen  pelitutkijayhteisö  teki 
aloitteen  verkottumista  edesauttavan  Digital  Game  Research  Asso 
ciationin yhdistyksen (Digra) perustamisesta. Tätä kehitystä ilmentä 
vät  myös  erilaisten  tutkimusyksiköiden  ja  koulutusohjelmien  nopea 
ilmaantuminen sekä nyt  ilmestyvät  ja tekeillä olevat väitöskirjat. (Es 
kelinen 2005: 55–56.) 

Nykymuotoisen  pelitutkimuksen  ydinaluetta  ovat  digitaaliset  pelit. 
Niiden lähestymistavat  ja menetelmät pohjautuvat pitkälti muihin sitä 
vanhempiin  oppialoihin,  kuten  kirjallisuudentutkimukseen,  mediatie 
teisiin,  psykologiaan  sekä  kulttuurintutkimukseen.  Jatkuvasti  paik 
kaansa  hakeva  uusi  ala  on  omiaan  kyseenalaistettavaksi  ja  synnyttä 
mään  ristiriitoja,  kuten  esimerkiksi  edelleen  voimissaan  olevasta 
väittelystä narratologian ja ludologian välillä voidaan päätellä. 

Alueena Pohjoismaat ja Suomi ovat olleet hyvin mukana vaikuttamas 
sa nykymuotoiseen pelitutkimukseen sen alkutaipaleilta asti. Paikalli 
sesti Tampereen yliopiston hypermedialaboratorion pelitutkimuslaitos 
on yksi huippuluokan keskuksista. 

2 Gonzalo Frasca esitteli ludologian käsitteen artikkelissaan ”Ludologia kohtaa narratologian” (Parnasso 3/1999).
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3 Hyötypelit 

Pelit vaativat perusluonteeltaan käyttäjiltä oppimista  ja  niissä menes 
tyminen  edellyttää  harjoitusta  ja  kovaa  työtä.  Vastavuoroisesti  pelit 
opettavat – enemmän tai vähemmän – hyödyllisiä asioita pelaajille. In 
tuitiivisesta  oppimisesta  poiketen  hyötypeleissä  (serious  games  tai 
persuasive games)  opettaminen  on  täysin  tietoista.  (Mäyrä 2003:  10, 
12.) 

Hyötypelien luokittelu digitaalisten pelien luokkiin on hieman mutki 
kasta.  Pelien  lajityypeistä  simulaatio  ja  ongelmanratkaisu  sopivat  oi 
kein  hyvin  hyötypeleille,  mutta  useimmat  muut  hyötypelituotteet  ja 
konseptit olisi sijoitettava luokkaan muut. Hyötypelien kenttä lajityy 
peissä on kuitenkin laajempi ja moniulotteisempi, eivätkä ne ole luoki 
teltavissa samoin kuin digitaaliset pelit. 

Kangas (2003) sijoittaa hyötypelit marginaaliseksi pelien alaryhmäksi, 
jotka yhdistävät viihteellisyyden tiedolliseen materiaaliin. Määritelles 
sään  hyötypelejä  hän  nostaa esille käyttötarkoituksien kirjon: opetus, 
mainonta, tuoteesittelyt, viestintä, perehdyttäminen, informaationväli 
tys  sekä  opastus. Näihin  viitaten Kangas  esittää  hyötypelien  kyseen 
alaistavan  lähtökohtaisesti digitaalisten pelien määritelmän yhdistele 
mällä ja käyttämällä eri oppialojen osaamista. 

Hyötypelit eroavat digitaalisista peleistä tietoisilla tavoitteilla opettaa 
tai  suostutella  käyttäjäänsä.  Tavoiteltu  toiminta  sisällytetään  pelin 
viihteelliseen  rakenteeseen  jossa  vuorovaikutustapojen  kautta  kehity 
tään kohti ennalta määriteltyjä päämääriä. Hyötypelien toimintaa voi 
daan kuvailla tarkemmin seuraavanlaisesti: 

”Hyötypeleissä  pyritään  viihteellisyyden  avulla  vangitsemaan 
käyttäjän  mielenkiinto.  Viettelyksen  koetaan  toteutuvan  askeleit 
tain  seuraavalla  tavalla.  Ensin  vietellään  ja  houkutellaan  jollain 
syötillä.  Huomion  herättämisen  jälkeen  tarjotaan  emotionaalisia 
lupauksia  ja  seuraavassa vaiheessa  luodaan käyttäjään/katsojaan 
suhde ja annetaan pienempiä palkkioita. Siitä edetään täydellisty 
miseen, jossa lunastetaan lupaukset ja päätetään kokemus mielek 
käällä  ja mieleenpainuvalla  tavalla. — — innostuksen, kliimaksin 
ja  loppuratkaisun  kohdissa  vastavuoroisesti  tarjotaan  viihteelli 
seksi verhottua tietoa käyttäjälle.”  (Kangas 2003.)
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Edellä  esiteltyjä  toiminnallisuuden  eroja  hyötypelien  ja  digitaalisten 
pelien  välillä  on  hyvä  täydentää  Standfordin  yliopistossa  kehitetyllä 
käyttäjäkeskeiseen  suunnitteluun  perustuvalla  kaptologian  ajatuksel 
la,  jossa tietotekniikkaa tutkitaan suostuttelevana  teknologiana. Suos 
tuttelevilla  tietokonesovelluksilla  luodaan kokemuksellinen vuorovai 
kutussuhde  ja  pyritään  muuttamaan  ihmisten  asenteita  sekä 
käyttäytymistä.  Vuorovaikutus  tarjoaa  hyötyä  niin  suostuttelijoina 
toimiville  tahoille,  taloudellisesti  tai muiden  lähtökohtien  kautta,  ku 
ten myös  viettelykseen antautuvalle käyttäjälle  tiedollisina  haasteina. 
(Kangas 2003.) 

Lähtökohtaisesti kaptologialla  voidaan kannustaa  ihmisiä esimerkiksi 
kohentamaan  terveyttään  tai  huomioimaan  turvallisuusriskejä  työpai 
koilla.  Toisaalta  kaptologian  ajatusta  voidaan  käyttää  myös  hyväksi 
manipuloivassa  viestinnässä  profiloiduille  kohderyhmille,  kuten  eri 
tuotteita tai palveluja mainostettaessa. (Kangas 2003.) 

3.1 Flow ja immersio 

Psykologi Micheal Csikszentmihalyin lanseeraama flow eli virtausteo 
ria  ansaitsee  erityishuomiota  tarkasteltaessa  digitaalisia  ja  etenkin 
hyödyllisyyttä  tavoittelevia  pelejä.  Tämä  runsaasti  pelitutkimukseen 
liittyvissä artikkeleissa siteerattu perustavanlaatuinen olemisen tila on 
hyvä  esimerkki  pelitutkimuksen  teoriapohjan  poikkitieteellisestä 
muodostumisesta.  Flowteoriamuodostelmassa  tarkastellaan  huip 
puelämysten sekä mielihyvän  saavuttamista  opittaessa  uutta  tietoa  ja 
taitoja.  Flowelämys  itsessään  synnyttää  ja  kehittää  motivaatiota  op 
pimistilanteessa, jolloin lakataan pohtimasta omia tai ympäristön sosi 
aalisia odotuksia. Myös  oman  toiminnan arvostelu  ja  tarkkailu  vähe 
nee. (Kangas 2003.) 

Toinen pelien aihepiiriin  liittyvä  tärkeä termi on immersio,  jolla  tar 
koitetaan syventymistä  johonkin tiettyyn asiaan tai  juuri  tietokonepe 
liin niin täydellisesti, että samalla ajan ja paikantaju hämärtyy. Tämä 
liittyy  läheisesti  myös  flowteoriaan,  jossa  henkilön  keskittyminen 
voimistaa  itse  tekemistä  ja  edesauttaa  omien  elämysten  löytämistä. 
(Kangas 2003.) 

Olen sitä mieltä, että flowtilan ja immersion saavuttamisen kautta pe 
lituotteiden  elinkaari  pitenee  ja  peliyhteisöjä  alkaa muodostua,  jotka 
taas  mahdollistavat  pelituotteiden  jatkokehittämistä  jatkoosilla  tai 
oheistuotteilla.  Omien  peleihin  liittyvien  kokemusten  perusteella  tie 
dän immersion ja flowtilan olevan hyvin perustavanlaatuisen vahvoja 
ja läheisiä tuntemuksia, jotka jättävät pysyvän muiston pelistä tai peli 
tilanteesta.
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Mäyrän (2003: 14) mukaan pelien hahmot ja tarinat ovat melko rajal 
lisia  ja pelit nousevat vain poikkeuksellisesti kirjallisuuden tai eloku 
vien  tunnesyvyyden  tasolle. Mäyrän mainitsemaa poikkeuksellisuutta 
on syytä korostaa, sillä muuten näkökulma jättää pois erittäin olennai 
sesti peleihin  liittyvän mielikuvituksen  läsnäolon sekä ennen kaikkea 
epälineaarisen  kerronnan  ja  interaktiivisuuden  mahdollisuudet.  Mie 
lestäni  laadukkaille kerrontaan nojaaville digitaalisille peleille ei  löy 
dy  lähellekään vertaisia medioita,  joihin voisi  immersoitua tai vuoro 
vaikuttaa samalla tasolla. 

3.2 Hyötypelien sovellusalueita ja suuntauksia 
Yksi opinnäytetyölle  asettamistani  tavoitteista  on  ollut  hahmotella  ja 
eritellä hyötypeleille ominaisia sovellusalueita ja suuntauksia sillä kat 
tavaa  lähdettä  jossa  hyötypelien  sovellusalueet  olisi  luokittelu, ei ole 
kohdalleni vielä osunut. Aihepiirin tuoreudesta johtuen voisi hyvinkin 
olla ettei tällaiselle erottelulle ole vielä löydetty oikeaa muotoa. 

Mielestäni olisi kuitenkin tarpeellista löytää selkeä erottelu hyötypeli 
en  sovellusalueiden  välillä.  Esittelevä  jaotteluni  pohjautuu  lähdetie 
doissa  mainittuihin  hyötypelien  merkittävimpiin  käyttäjätahoihin  ja 
käyttötapoihin  sekä  hyötypelityypeistä  puhuttaessa  käytettäviin  ter 
miyhdistelmiin. 

3.2.1 Sotateollisuus 

Sodankäyntitaitojen  kouluttamiseen  liittyvien  sotaharjoitusten  ja  vä 
linesimulaatioiden  digitalisoiminen  ovat  luoneet  ensimmäiset  hyöty 
pelit. Nykyäänkin  juuri sotateollisuus on aktiivisin  ja  suurin  yksittäi 
nen hyötypelisovelluksia tuottava taho. 

Ensimmäisenä  nykymuotoisena  hyötypelinä  pidetään  vuonna  1980 
Atarin kehittelemää edistyksellistä Battlezonetankkisimulaatiota, jos 
ta  kehitettiin  vuotta  myöhemmin  oma  The  Bradley  Trainer   
opetusversio Yhdysvaltain armeijan Bradleytaisteluajoneuvoa varten 
(Stone ym. 2006: 9). Peli tarjosi kaivatun vaihtoehdon simulaattoreil 
le,  jotka olivat  aiemmin maksaneet  miljoonia  dollareita  enemmän  ja 
vaatineet tilallisesti kokonaisia halleja sekä erikoislaitteita. 

Sittemmin useita eri aiheisiin liittyviä simulaatiomenetelmiä on otettu 
käyttöön  armeijoissa  ympäri maailmaa. Näistä Mäyrä  (2003:  12–13) 
mainitsee  lentosimulaattorit, ohjusjärjestelmien  koulutussimulaattorit, 
monen  käyttäjän  simulaatioverkot  ja  reaaliaikaiset  sodanjohdon  stra 
tegiapelit. Hän toteaa sotapelien tavoittelevan jatkuvasti realistisempia 
tapoja mallintaa todellisuutta ja erilaisia asejärjestelmiä.
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Mäyrä (2003: 13) kirjoittaa myös havaittavissa olevasta kaksisuuntai 
sesta liikkeessä sotasimulaatioiden ja sotapelien viihteellistymisessä ja 
tietoisesta viihteellistämisestä. Mäyrän mukaan uutena ilmiönä hyöty 
pelejä  käytettävän  suostuttelevina  värväyksen  muotoina.  Hän  viittaa 
tässä  Yhdysvaltain  armeijan  kehittämään  graafisesti  realistiseen  ja 
moninpeliominaisuuksiltaan korkealaatuiseen strategiseen America’s 
Army  ammuskelupeliin,  joka  julkaistiin  E3pelimessuilla  vuonna 
2002  vapaaseen  levitykseen  Internetin  välityksellä.  Peliä  kehitetään 
edelleen ja uusia versioita ilmaantuu Internetiin aika ajoin. America’s 
Army on  saavuttanut  suurta  suosiota  verkkopelinä,  kuten myös  kiis 
tanalaista  mainetta  värväystoimintansa  ja  sodan  viihteellistämisen 
myötä. 

3.2.2 Mainonta ja casual games 

Mainonnan  sisällyttäminen  peleihin  on  tehokas  tapa  saada  kuluttajat 
kiinnostumaan tuotteista. Perinteisten pelien ja mainonnan yhdistelmä 
on esimerkiksi väliaikakuulutukset ja suuret mainosjulisteet urheiluta 
pahtumissa.  Tehtäessä  itse  mainoksesta  toiminnallinen  muoto,  kuten 
digitaalinen peli, puhutaan mainonnan käsitettä  laajentavista mainos 
peleistä  ja  advergamingtermiyhdistelmästä,  joka  on  juonnettu  sa 
noista advertisement (mainonta) ja games (pelit). 

Advergaming on nopeasti kehittyvä markkinoinnin  ja kommunikaati 
on muoto,  jossa kaupalliset viestit on upotettu digitaalisten pelien si 
sältöön. Brändätyt tuotteet tai palvelut ovat usein olennainen ja perus 
tavanlaatuinen  osa  peliä  itseään.  Advergamepelit  ovat  kehittyneet 
tarpeeseen  lisätä  interaktiivisten  verkkosivuilla  esiintyvien  mainos 
bannerien  aktivointimääriä  eli  saada  ihmiset  klikkaamaan  hiirellä 
mainoksia  ja  siten  saada  heidän  huomionsa. Mainospelien  tarkoituk 
sena on tarjota viihdettä ja luoda emotionaalinen side pelin, käyttäjän 
ja brändin välille. (Dahl, Eagle & Baez 2006: 3.) 

Advergaming  ja  casual games ovat käsitteinä  hyvin  lähellä  toisiaan. 
Suurelle  yleisölle  tarkoitetuista  yksinkertaisista  verkkopeleistä  käyte 
tään casual  games  nimitystä,  joista Mäyrä  (2003:  9)  käyttää osuvaa 
suomennosta pikapelit. Pikapelien pelaaminen on pääsääntöisesti hel 
posti  lähestyttävää,  lyhytkestoista  ja  ilmaista.  Internetissä on tarjolla 
myös  monia  pieniä  käyttömaksuja  edellyttäviä  pelisivustoja.  Suurin 
osa advergamingpeleistä onkin saatavilla juuri Internetin välityksellä 
ja niiden pelattavuus on verrattavissa pikapeleihin.



18 

Kuvassa  on  esimerkkinä  mainos  ja  pikapelin  määritelmän  täyttävä 
makeisvalmistaja Haribon verkkosivuilla oleva Planet Haribo peli. 

Kuva 3. Planet Haribo peli 

Casual  games  käsite  ulottuu myös  mobiililaitteisiin  ladattaviin  peli 
sovelluksiin. Näiden  käyttömahdollisuuksiin  kannattaa  kiinnittää  eri 
tyistä  huomiota  etenkin  paikallisesti  suomalaisilla  markkinoilla  ja 
verkkosivuilla, koska  laajakaistayhteydet  ja pelien  lataamiseen sovel 
tuvat mobiililaitteet ovat  yleistyneet  kuluttajien keskuudessa. Pikape 
lien  helppous  kuluttajien  suunnalle  heijastuu myös  niiden  kehittäjien 
suuntaan. Pikapelit sisältävät oivan mahdollisuuden suomalaiselle pe 
lielinkeinolle  päästä  mukaan maailmanlaajuisille  areenoille  tai  saada 
aloittelevalle  yrittäjällä  jalansija  kotimaisilla  markkinoilla.  Aiemmin 
viittaamani  (ks.  2.3)  suomalaisten  peliyritysten  painotus  mobiileihin 
laitealustoihin vahvistaa tätä käsitystä. 

Aihepiirin kokoluokkaa maailmalla voidaan saada viitteitä voittoa ta 
voittelemattoman International Game Developers Association yhdis 
tyksen (IGDA)  julkaisemassa pikapelejä käsittelevästä raportista,  jos 
sa  mainitaan  casual  games  peliteollisuuden  räjähdysmäinen  kasvu. 
Vuonna 2002 tyhjästä noussut pikapeliteollisuus on muodostunut Yh 
dysvalloissa  600  miljoonan  dollarin  liiketoiminnaksi  vuoteen  2004 
mennessä  ja  raportin  antamat  ennustukset  vuodelle  2008  ylittävät  2 
miljardia dollaria.  (International Game Developers Association 2006: 
8.)



19 

3.2.3 Koulutusala ja viihteellinen opetus 

Vaikka  hyötypelit  ovat  luonteeltaan  opetuksellisuuteen  pyrkiviä,  on 
koulutusala  erotettava  tästä  omaksi  sovellusalueeksi.  Vuosituhannen 
vaihteen jälkeen hyötypelit opetuksessa sekä viihteellisyyttä ja opetus 
ta  yhdistelevä  edutainmentajatus,  ovat  hiljalleen  kasvattaneet  kiin 
nostusta koulutusalalla  tutkimuksen kohteina  ja yrityksissä potentiaa 
lisena  liiketoimintana. Termiyhdistelmä edutainment  juontuu sanoista 
education (koulutus, opetus) ja entertainment (viihde). 

Eskelinen (2005: 103) esittelee perinteisiä pelejä käytetyn opetuksessa 
jo pitkään. Samassa yhteydessä Eskelinen kummastelee pelien siirty 
män  vaikeuksia  digitaalisiin muotoihin. Hän  esittää  syiksi  tietokone 
pelien sisällöllisen asteikon suhteellisen kapeuden ja viittaa mahdolli 
suuteen,  että  tietokonepelejä  pidettäisiin  kasvatusalalla  edelleen 
alemmalla kulttuurisella tasolla ja että niitä olisi vielä sosiaalisesti hy 
väksyttävää käyttää opetuksen välineinä. Eskelisen mukaan tietokone 
pelien käyttöä opetuksessa ja koulutuksessa ei ole varsinaisesti tutkittu 
kuin muutaman vuoden ajan,  ja  ne  tutkimukset  joiden  tuloksia on  jo 
ehditty  esittelemään  lähinnä  toteavat,  että  pelejä  voitaisiin  ja  ehkä 
myös pitäisi käyttää osana opetusta. Myös tutkija Sari Walldén (2003: 
107)  viittaa  artikkelissaan  opetuksen  ja  pelien  yhdistämisen  ongel 
maan  esittäen  kuitenkin  myös  eräitä  havaittuja  positiivisia  vaikutuk 
sia: ”Opetusohjelmien vaikuttavuudesta oppimistuloksiin ei ole yksise 
litteisiä  tuloksia,  vaikka  erilaisia  pelejä  onkin  tutkittu  runsaasti.  Sen 
sijaan motivaation paranemista on osoitettu.”  

Toinen  syy  hyötypelien  vähäiseen  käyttöön  opetuksessa  juontuu  90 
luvulle,  jolloin alun perin CDROMtekniikan yleistymisen myötä ju 
listettiin edutainmentajatusta. Innostuksen laannuttua huomattiin edu 
tainmentpelien  annin  jääneen  pettymykseksi.  Tuotetut  sisällöt  muo 
dostuivat  keskinkertaisiksi  ja  kömpelöiksi,  koska  varsinaista 
tutkimusta tai kokemusta ei ollut siitä miten tuottaa sähköistä materi 
aalia käyttäjäystävällisesti.  Interaktiiviset mediatuotteet olivat  lähinnä 
sitä, että on hyperlinkkejä ja kuvia sekä mahdollisesti muutamia ääni 
näytteitä. Usein multimediaromput olivat myös  jo eilistä päivää val 
mistuessaan,  niin  sisällöllisesti  kuin  teknisestikin.  Edutainment 
ajatuksen epäonnistuminen on yhä muistissa monilla kasvattajilla,  jo 
ka varmasti saa esittämään kysymyksen siitä, että miksi opetusta pitäi 
si viihteellistää tälläkään kertaa. (Kangas 2003; Eskelinen 2005: 103.) 

Muita  hieman  stereotyyppeihin  nojailevia  syitä  edutainmentpelien 
nihkeästä käyttöönotosta voidaan hakea opetushenkilöiden teknologi 
sesta  lukutaidottomuudesta  tai  tietokonelaitteistojen  vanhanaikaisuu 
desta  tietokonepohjaisten  opetusmenetelmien  käyttöönoton  esteenä. 
Myös pedagogisesti laadukkaiden pelien tarjonta ja niitä tuottavien ta 
hojen hajanaisuus sekä kokemattomuus muodostavat omat ongelman 
sa (vrt. Kangas 2003).
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Kuitenkin  hyötypelialalle  karttuvan  kokemuksen  ja  aihepiirin  tutki 
muksen kautta opetukseen soveltuvia pelejä on varmasti ilmaantumas 
sa kasvavassa määrin. Lisäksi tietokoneiden käyttöaste on kasvanut ja 
vakiintunut  siinä  määrin,  etteivät  nämä  stereotyyppiset  esteet  välttä 
mättä pädekään. 

3.2.4 Terveydenhuoltoala 

Hyötypelit  soveltuvat  hyvin  apuvälineiksi  terveydenhuoltoalalle  niin 
opetuskäytössä kuin kuntoutuksen tai terapiankin yhteydessä. Pelien ja 
etenkin  simulaatioiden  soveltuvuutta  alalle  on  tutkittu  ja  otettu  run 
saasti käyttöön. Ihmisten  ja tietokonelaitteistojen välisen vuorovaiku 
tuksen  tutkimuksessa  korostuvat  erilaiset  syötelaitteet  mahdollisuuk 
sineen. 

Liitännät  ja  syötelaitteet,  jotka havainnoivat  ihmisessä  tapahtuvia  fy 
siologisia muutoksia pystyen siirtämään tätä tietoa tietokoneen käsitte 
lyyn, liittyvät läheisesti käsitteeseen biofeedback eli biopalaute. Hyö 
typelien  näkökulmasta  sovelluksia  voitaisiin  kehittää  hyödyntämään 
biopalautetta vaikkapa siten, että pelien  vaativuustaso nousisi  tai  las 
kisi sen mukaan miten pelaaja kokee tilanteen (Eskelinen 2005: 107). 

Perinteisesti lääketieteelliset simulaatiot on toteutettu erillisillä laitteil 
la  ja  harjoitusnukeilla,  mutta  tietokoneiden  ja  syötelaitteiden  kehitys 
sekä vuorovaikutteisuuden tutkimustulokset ovat laajentamassa aluetta 
uusilla  vaihtoehdoilla.  Lääketieteellisten  menetelmien  opiskelu  tieto 
konesovellusten kautta on varsin ymmärrettävää ja tarpeellistakin har 
joituksen  lisäämisen  vuoksi  ja  turvallisuus  ja  kustannussyistä  (Chen 
& Michael 2005; Training for… 2006). 

Kuntoutuksessa hyötypeleillä pystytään tarjoamaan avun tarvitsijoille 
kannustavaa palautetta, rajatonta kärsivällisyyttä ja tarpeellista toistoa 
säädeltävällä vauhdilla (Eskelinen 2005: 106). Pelaamisen on havaittu 
lieventävän kipuärsykkeitä  niin  sanotun harhautusterapian muodossa, 
jossa  pelaajan  immersioituessa  pelimaailmaan  tietoisuus  kivun  vies 
teistä heikkenee hieman. Hyötypelien on myös havaittu olevan hyviä 
apuvälineitä  kroonisten  tautien  (astma,  diabetes)  itsehoitotaitojen 
opettamisessa (Chen & Michael 2005).



21 

Muistin  ja  muiden  tiedollisten  prosessien  kehittäminen  hyötypeleillä 
on eräs lupaavin piirre niiden käytöstä terapian välineenä. Pelimarkki 
noilta löytyy kuluttajille useita erilaisiin henkisiin harjoituksiin keskit 
tyviä pelejä,  jotka pohjautuvat enemmän tai vähemmän psykologisiin 
ja  lääketieteellisiin  tutkimuksiin.  Esimerkiksi  tuoreessa  Israelilaisen 
TelAvivin yliopiston kliinisessä tutkimuksessa on havaittu ikäihmis 
ten hyötyvän peleistä 3 , joissa harjoitetaan muistia ja ajattelu ja päätte 
lykykyä.  Tuloksia  pidetään  lupaavina  ja  lisätutkimuksia  ollaan  koh 
dentamassa selvittämään samankaltaisten pelien vaikutuksista esimer 
kiksi  Alzhaimerin  tautia  ja  joitakin  dementian  muotoja  sairastaviin 
ihmisiin. (Dobson 2007.) 

Hyötypeleillä  pystytään  toteuttamaan  erilaisia  testausmenetelmiä  ja 
luomaan hallittuja tilanteita sekä tiloja, joita voidaan käyttää apuna te 
rapian yhteydessä. Hyötypelien terapiakäytöstä löytyy esimerkkitapa 
us  EteläKalifornian  yliopistosta,  jossa  kehitellään  sotapeliä  hoita 
maan Irakin sodassa olleiden sotilaiden traumoja. Pelin edistyksellinen 
keinomaailma sisältää mm. hajuja ja ääniä, jotka nostavat muistot pin 
taan keskusteluterapiaa paremmin. (VirtuaaliIrak… 2007.) 

Terveydenhuoltoalalle  lääketieteellisiä  menetelmäsovelluksia  tarjoa 
vat  kaupalliset  ja  voittoa  tavoittelemattomat  yritykset  ovat  pyrkineet 
tuotteistamaan ratkaisunsa hyvin pitkälle  yhdistäen  laitteistoratkaisut, 
asiantuntijoiden  palvelut,  koulutus,  arviointi  ja  tukipalvelut.  Uusien 
sovellusten  kehittäminen  terveydenhuoltoalalle  on  kallista  ja  käyt 
töönotto hidasta tarkoin valvottuna toimintana (Training  for… 2006). 
Yleishyödyllisyyden  takia  sovellusten  kehittämistä  tuetaan  kuitenkin 
mm. valtiollisilta tahoilta. 

3.2.5 Liikunta 

Edellisessä  osuudessa  mainitut  aivojumpat  sekä  eri  kuntoutuksen 
muodot  ovat  lähellä  exergamepelejä  tai  vähemmän  käytettyä  exer 
tainmentkäsitettä. Näillä  termiyhdistelmillä  tarkoitetaan  etenkin  lii 
kunnallisia ja terveystietoon liittyviä pelejä. Termit rakentuvat sanasta 
exercise (liikunta, harjoite) sekä sanasta game (peli) tai entertainment 
(viihde). Exergametuotteissa yhdistyvät: ”1) kuntoiluun/hyvinvointiin 
motivointi,  2)  tiedonjakaminen,  3)  arki,  4)  sosiaalisuus  ja  5)  viih 
de/tarina/peli”  (Kangas 2007: 13). 

3 Kuten MindFit (julk. CogniFit) tai Brain Training (julk. Nintendo DS)
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Exergamepelit  ovat  tavallisten  kuluttajien  näkökulmasta  ehkä  eräs 
tunnetuimmista hyötypelien lajeista. Pelit, kuten DDR eli Dance Dan 
ce Revolution tanssipeli, tai virtuaalisen liikuntaohjaajan Mayan luot 
saama, pitkälle tuotteistettu ja palkittu, Yourself!Fitnesspeli (Kuvassa 
4  pelin  Xboxkansi),  ovat  eräitä  menestyneimpiä  ja  siteeratuimpia 
exergamepelejä. 

Kuva 4. Yourself!Fitnesspelin kannet (responDESIGN n.d.) 

Japanilaisen pelintalo Konamin valmistama Dance Dance Revolution 
on  ollut  edelläkävijänä  onnistuneesta  uudenlaisen  tanssimatto 
peliohjaimen  (Dance  pad)  käyttöönotosta.  Yhdysvaltalaisen  respon 
DESIGNyrityksen  valmistama  Yourself!Fitness  pohjautuu  taas  laa 
joihin  ohjattuihin  liikuntaohjelmiin  ja  helppokäyttöisyyteen.  (Eskeli 
nen 91–92; Chen & Michael 2005; Cifaldi 2005.) 

Suomessa liikunnallisten pelien aihepiiriä on tutkittu VTT:ssä kulutta 
jatutkimuksilla  ja  konseptoitu  prototyypein.  VTT:n  Exergame 
hankkeen tiedotteessa (Langattomat  liikunta  ja... 2007: 1) olevan ar 
vion mukaan viiden vuoden sisällä olisi tapahtumassa kaupallinen lä 
pimurto peleissä,  jotka hyödyntävät  fyysistä aktiivisuutta  ja  ympäris 
tötietoa. Exergamepeleihin kannattaakin kiinnittää huomiota, sillä ne 
sisältävät  runsaasti potentiaalia  niin kuluttajatuotteina  kuin myös uu 
denlaisena tapana kasvattaa ihmisten  ja etenkin nuorison kiinnostusta 
liikuntaan sekä sen harrastamiseen.



23 

3.2.6 Politiikka 

Eräänlainen lähtölaukaus hyötypelien käyttöön politiikassa oli vuoden 
2004  Yhdysvaltojen  presidentinvaalit,  jolloin  kampanjointia  käytiin 
myös Internetissä parinkymmenen pikapelin avustuksella. Politiikan ja 
kansalaisaktivismin  areenat  ovatkin  muodostuneet  otolliseksi  kasvu 
ympäristöksi  suostutteleville  hyötypeleille.  Internetin  painoarvo  tie 
donvälityksen sekä  kansalaisten poliittisen kiinnostuksen  saavuttami 
sen  välineenä  on merkittävä.  Tämä  pitää  erityisen  hyvin  paikkaansa 
äänestysaktiivisuuden näkökulmasta haasteellisessa nuorien ja nuorten 
aikuisten ikäryhmissä. (Eskelinen 2005: 99–100.) 

Pikapeleillä (ks. 3.2.2) voidaan pidentää kävijöiden oleskeluaikaa mm. 
kampanjoivilla  sivustoilla. Niiden kautta pystytään  välittämään  tietoa 
helposti  lähestyttävässä  muodossa  sekä  luomaan  osallistumisen  tun 
netta  ja  tarvittaessa  pehmentämään  vaikeidenkin  asioiden  käsittelyä 
huumorilla. 

On hyvä myös huomioida Internetin välityksellä tapahtuvan kampan 
joinnin  tai  aktivismiin  liittyvän  valistuksen  kustannustehokkuus  ver 
rattuna potentiaaliseen kävijämäärään. Poliittisten kausiluontoisen pe 
lien  tuottaminen,  kuten  myös  eri  järjestöjen  kampanjat,  luovat 
mahdollisuuksia  uusmediasisältöä  tarjoaville  pienyrityksille  uusien 
asiakkaiden kautta. (Eskelinen 2005: 101.) 

Suomeenkin  on  alkanut  rantautua  poliittisia  Internetpelejä.  Esimer 
kiksi  kevään  2007  eduskuntavaaleissa  puolueiden  sekä  ehdokkaiden 
verkkosivuilta  löytyi  leikkimielisiä  testejä  ja pelejä. Esimerkiksi  suu 
rimmilla puolueilla oli vaalien alla verkkosivuillaan seuraavia testejä: 
SDP:n  ”Reiluustesti”,  Vihreiden  ”Vihreystesti”,  Vasemmistoliiton 
”Kenen kaa koppiin” ja Kokoomuksen ”Rakenna Minäkuvasi ja kerro 
tarinasi”. 

Toinen  esiin  noussut  esimerkki  on  suomennoksellaan  mediakynnyk 
sen  ylittänyt  YK:n  maailman  elintarvikeohjelman  (WFP)  julkaisema 
Food  Force  hyötypeli,  jolla  tavoitellaan  8–13vuotiaiden  lasten  ja 
nuorten huomiota pelillisin keinoin  ja esitellään humanitaarisen avun 
tarpeellisuutta (Ulkoasiainministeriö 2007). Internetin käytön suosion 
perusteella voisi hyvinkin ennustaa näiden vaikutustapojen käytön jat 
kuvan ja lisääntyvän tulevaisuuden Suomessa.
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3.2.7 Tietoviihde ja tiedonvälitys 

Viihteellistä  tiedonvälitystä  kutsutaan  yleiskäsitteellä  infotainment, 
jonka  ajatus  lanseerattiin  1980luvun  lopussa  edutainmentin  rinnalla. 
Nämä  ajatukset  ovat  hyvin  lähellä  toisiaan  siinä, mutta  käsitteinä  ne 
on kuitenkin hyvä erottaa, sillä edutainment keskittyy juuri opetusma 
teriaalin esittämiseen, kun taas infotainment sisältää muut viihteelliset 
tiedonvälityksen  muodot.  Periaatteessa  voidaan  ajatella,  että  kaikki 
niin  sanottu  kova  tieto  tiedonvälityksessä  sisältää  viihteellisiä  ele 
menttejä, kuten esimerkiksi uutisointi televisiossa tai sanomalehdissä. 
(Kangas 2003.) 

Politiikan  ja  tiedonvälityksen  väliin  sijoittuu  newsgaming 4 ajatus, 
jonka mukaiset pelit  rakennetaan pohjautumaan uutisaiheisin. Tällais 
ten pelien kautta uutisaiheita voidaan arvioida sekä elää niiden tapah 
tumia osittain uudelleen. Newsgamingpelit  ovat  tapa miettiä mediaa 
ja  tuoda  tekijöiden  omat  subjektiiviset  näkemyksensä  pelillisessä 
muodossa keskusteluun mukaan. (Boyd 2004.) 

Edellisessä osiossa mainittua Food Force peliä voi pitää newsgaming 
pelinä, koska sillä pyritään nostamaan esille uutisoinnissaan inflaatiota 
kärsinyttä  nälänhädän  tilannetta  kehitysmaissa.  Muita  merkittäviä 
esimerkkejä  newsgamingpeleistä  ovat  Peace  Maker  (julk.  Impact 
Games),  jossa  pyritään  löytämään  rauhanomainen  ratkaisu  LähiIdän 
kriisiin (Adams 2007) sekä September 12th (julk. Newsgaming), jossa 
joudutaan  tekemään  ratkaisuja  terroristien metsästämisen,  ja  sen  seu 
rauksena tulevien sivullisten uhrien määrän välillä (Boyd 2004; Eske 
linen 2005: 102). 

3.2.8 Kommunikaatio 

Internet yhdistää ihmisiä niin suuriin maailmanlaajuisiin foorumeihin, 
kuin paikallistason yhteisöihinkin. Internet ei ole tietenkään ainoa tapa 
kommunikoida,  mutta  sähköisen  viestinnän  näkökulmasta  se  on  sel 
västi  monipuolisin  ja  laajimman  käyttäjäkunnan  saavuttava  media. 
Paljon keskustelua herättävä Web 2.0 verkkoevoluution käsite toteu 
tuu  jo monissa  verkkopalveluissa  ja  tämä  lisää  entisestään  Internetin 
sosiaalista  verkostoitumista  sekä  toiminnallisuutta  mm.  metatiedon 
kautta. 

4 Newsgamingajatus, kuten ludologia (ks 2.3), ovat peräisin Urugualaiselta pelitutkijalta Gonzalo Frascalta.
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Sähköinen  viestintä  viihteellistyy  erilaisten  kehittyvien  laitteiden, 
viestintämedioiden  ja  viestinsovellusten  laajentuvien  ominaisuuksien 
kautta.  Näitä  ovat  mm.  mobiilisovellukset,  blogit,  sähköposti,  pika 
viestimet,  erilaiset  Internetfoorumit  ja  yhteisöt,  kuten  musiikki  ja 
kuvagalleriat. Termiyhdistelmää  commutainment  (communication + 
entrertainment)  voidaan  käyttää  viihteellisestä  kommunikaatiosta  pu 
huttaessa (vrt. Kangas 2003). 

Monissa tapauksissa viihteellisen kommunikaation muodot lähentyvät 
pelien ja hyötypelien käsitteitä.  Kommunikaatiota on myös yhdistetty 
moniin peleihin lähtökohtaisesti ja eräissä tapauksissa kommunikointi 
on  luovasti  laajennettu  itse peliksi.  Internetissä anonyymisti kommu 
nikoitaessa käytetään usein avatareja eli virtuaalista alteregoa, jonka 
persoonaan voi sisällyttää haluamansa määrän tietoa itsestään. Avata 
rin  roolissa  voidaan myös  esiintyä  ja  esittää  asioita  haluamallaan  ta 
valla,  jolloin  liikutaankin  verkkokommunikaatiossa  kyseenalaisilla 
alueilla, joiden rajat on eri keskustelijoiden hyvä tietää. 

Kun  yhdistetään  kommunikaation  interaktiivinen  luonne,  johon  voi 
liittyä myös  kolmannen  persoonan  avatarien  käyttö  sekä  aina  jollain 
tapaa kommunikaatiossa  läsnä olevat  säännöt  ja tavoitteet, siirrytään 
kin pelien käsitteen piiriin. Hieman yleistäen voisi siis väittääkin, että 
ihmisten välinen kommunikaatio,  ja etenkin sähköinen viestintä, ovat 
aina eräänlaista pelaamista. 

Myös kommunikaatiosovelluksille voidaan luoda persoonallisia avata 
reja, joiden kautta pystytään laajentamaan ihmisten ja laitteistojen vä 
listä  interaktiota.  Ehkä  tunnetuin  esimerkki  tällaisesta  on  Microsoft 
Office  ohjelmien  avustajat,  jotka  pyrkivät  havaitsemaan  käyttäjien 
ongelmatilanteita ja avustamaan näissä tarjoamalla ohjeita. 

Mielenkiintoinen kommunikoinnin aiheeseen  liittyvä  ilmiö  löytyy Ja 
panista,  jossa  suosittu  PostPetohjelma  toimii  sähköposteljoonina. 
Leikkisä  vaaleanpunainen  PostPetteddykarhu 5  elää  käyttäjänsä  näy 
töllä  omaa  keinoelämäänsä  ja  sen  luonne  ja  toiminta  kehittyy  yhtey 
denpidon määrän perusteella. PostPetin toiminta eroaa kuitenkin ava 
tarien  ajatuksesta,  sillä  sitä  ei  ole  tarkoitettu  varsinaisesti 
käytännölliseksi  tai  hyödylliseksikään,  vaan  lähinnä  viihdyttäväksi 
omapäiseksi  lemmikiksi,  joka  voi  jäädä  leikkimään  vastaanottajan 
PostPetin kanssa vietyään sähköpostin tai vaikka  itse kirjoitella omia 
viestejään niille yhteystiedoille,  joiden kanssa käyttäjä ei ole aikoihin 
kirjoitellut. (Kushara 2002: 290.) 

5 Sovelluksessa on valittavissa myös kissan, koiran ja kilpikonnan eläinhahmot (Kushara 2002: 290).
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Suomalaisen  Sulake  Oy:n  Habbokonsepti  on  myös  hyvä  esimerkki 
commutainmenttuotteesta,  ja  sitä  voi pitää myös  hyötypelinä. Yritys 
käyttää  menestyksekkäästi  ansaintalogiikkanaan  mobiilipohjaisia 
maksutapoja  ja  sponsorien  mainostuloja.  Chattailua,  Habbohotellin 
sisäisiä pelejä  ja virtuaalielämää yhdistelevä MMOGtyyppinen Hab 
bo  (Kuvassa  5)  vetoaa  etenkin  12–18vuotiaisiin,  joiden  osuus  sen 
käyttäjäkunnasta on noin 80 %. Yrityksen tiedotteen mukaan Habbo 
hotellilla olisi maailmanlaajuisesti 74 miljoonaa rekisteröitynyttä käyt 
täjää,  joista  7,5  miljoonaa  olisi  kuukausittaisia  vierailijoita.  (Sulake 
Corporation Oy 2007.) 

Kuva 5. Habbohotellin huone (Sulake Corporation Oy 2007) 

3.2.9 Televisio 

Erilaiset alun perin lankapuhelimen välityksellä ja nykyiseltään mobii 
lilaitteilla pelattavat tvpelit ovat tulleet arkipäiväisiksi. Tyypillisiä tv 
pelien formaatteja ovat erilaiset tekstiviestipohjaiset kilpailut  ja visai 
lut, joissa tavoitellaan pisteitä tai rahapalkintoja. 

Visailuista poikkeava mielenkiintoinen esimerkki löytyy vuosien 2006 
ja  2007  vaihteen  väliltä.  YLE TV1  kanavalla  esitetyllä  12osaisella 
Sydän  kierroksella  ohjelmasarjalla  pyrittiin  tutkimaan  vuorovaikut 
teisen  television  mahdollisuuksia  ja  muotoja.  Taideteollisen  korkea 
koulun toteuttaman interaktiivisen musikaalikomedian juoneen pystyt 
tiin  vaikuttamaan reaaliaikaisesti tekstiviestein,  joita  lähetettiin peräti 
3000 kappaletta. (Sydän kierroksella… 2007.)
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Sydän  kierroksella  sarjan  kaltaista  ja  sitäkin  monipuolisempaa,  oh 
jelmasisältöä pystyttäisiin toteuttamaan digitaalisen television välityk 
sellä. Suomen valtioneuvoston  ja hallituksen periaatepäätösten myötä 
analogiset televisiolähetykset päättyvät ja Suomessa siirrytään digitaa 
lisiin  lähetyksiin  31.  elokuuta  2007.  Periaatteessa Suomeen olisi  siis 
syntymässä uudenlainen  alusta,  johon pystyttäisiin  tuottamaan moni 
puolista vuorovaikutteista sisältöä kuten hyötypelejä.  (Digitv:n kehi 
tysvaiheet… 2007.) 

Kuitenkaan  pelkkä  digitaalisuus  televisiolähetyksissä  ei  riitä  pääse 
mään  nykyisistä  SMSpohjaisista  interaktiivisista  palveluissa  pidem 
mälle,  vaan  tarvittaisiin  paluukanavaisia  digitaalisia  vastaanottimia. 
Kaksisuuntainen  MHPstandardi  (Multimedia  Home  Platform)  mah 
dollistaisi  interaktiivisten  Javapohjaisten  ohjelmistojen  käytön  tv 
vastaanottimella.  Tällä  hetkellä  MHPstandardin  mukaisia  digitaa 
lisovittimia on Suomessa käytössä vain hyvin rajoitetusti, eikä myös 
kään MHPpalveluita ole tarjolla. Esimerkiksi MTV3 ilmoitti marras 
kuussa 2005 lopettavansa MHPpalveluiden kehittämisen, sillä niiden 
kaupallinen  hyödyntäminen  ei  laitteiden  alhaisen  levinneisyyden 
vuoksi onnistunut. (Multimedia Home Platform 2007; Digitaalitelevi 
sio 2007.) 

Juuri  multimediapalveluita  mainostettiin  päätösten  alla  ja  nyt  niiden 
kuivuessa täysin kokoon, niitä käytetään perusteluissa koko kansallista 
hanketta vastaan. Jää nähtäväksi ehtiikö uusi tekniikka luomaan uutta 
sisältötarjontaa vai  siirrytäänkö tässä edelleen seuraavan televisiotek 
niikan aikakaudelle. 

3.2.10 Muut 

Hyötypelien sovelluksien kirjo laajenee kaiken aikaa. Pelien, hyötype 
lien ja elämysteollisuuden rajaalueilta  löytyvät myös taiteeseen, ker 
tovaan mediaan  ja medioiden  väliin  sijoittuvat pelit  sekä hieman ky 
seenalaisempaan  luokkaan  kuuluvat  uhkapelit  ja  pornoteollisuuden 
pelituotteet (ks. Eskelinen 2005: 86, 93–96). Lisäksi oppilaitoksilla ja 
yrityksillä on käytössä erilaisia liiketoiminta ja projektinhallintapelejä 
(Mäyrä 2003: 13). 

Myös digitaaliset pelit  ja lelut ovat lähentyneet toisiaan niin, että var 
sinaista erottelua on toisinaan vaikea tehdä. Niin sanotut kasvatus tai 
keinoelämäpelit putoavat digitaalisten pelien ja hyötypelien välimaas 
toon  ja  ovat  myös  eräitä  menestyneimpiä  pelityyppejä.  Esimerkiksi 
japanilainen  Tamagotchivirtuaalilemmikki  oli  marraskuun  1996  jul 
kaisunsa jälkeen myynyt jopa 400 miljoonan kappaleen verran globaa 
leilla markkinoilla toukokuuhun 1998 mennessä (Kushara 2002: 285).
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Toinen hyvä esimerkki tältä rajaalueelta on huippusuosittu The Sims 
kasvatuspeli  sekä  sen  jatkoosat,  jotka ovat  nyt  vuoteen  2007 men 
nessä myyneet 70 miljoonan kappaleen verran (Burman 2007). Tama 
gotchin ja The Simsin kaltaisia tuotteita voi kuvailla niin digitaalisina 
peleinä kuin digitaalisina leluinakin (vrt. Mäyrä 2003: 10). 

3.3 Kyseenalaistettu hyöty 

On haasteellista sekä joissain tapauksissa kyseenalaistettavaa yhdistää 
pelejä,  hyötytarkoituksia  ja  viihteellisyyttä.  Hyötypelit  herättävät 
myös  paljon eettisiä  kysymyksiä,  siinä missä  digitaaliset  pelit  yleen 
säkin. Kun liikutaan sellaisten käsitteiden parissa kuin suostuttelu, vai 
kuttaminen, mainonta tai  jopa manipulaatio, on aiheeseen syytä kiin 
nittää huomiota. Vastuuta pelien tekijöiltä vaaditaan erityisesti tapauk 
sissa, joissa ollaan tekemisissä koulutuksen ja nuorten kanssa. 

Pelien vaikutuksista puhuttaessa positiiviset tutkimussuuntaukset esit 
tävät pelien kehittävän mm. silmä–käsikoordinaatiota  ja reagointino 
peutta. Nämä  sitkeästi  nykypäivänäkin  esitettävät  argumentit  on  kui 
tenkin kyseenalaistettu ja niiden on huomattu olevan lähinnä hyödyksi 
vain  samantyyppisiä  pelejä  pelattaessa.  Vahvoja  negatiivisia  näke 
myksiä ja tulkintoja aiheeseen liittyen on noussut ilmi etenkin Yhdys 
valloissa tapahtuneiden nuorten ampumatapausten yhteydessä. Hirmu 
tekojen  uutisoinnissa  vihjaillaan  syiksi  nuorten  aseidenkäsittely  ja 
ampumataitojen  muodostuneen  realistisia  toimintapelejä  pelaamalla. 
Eikä  toisaalta  aivan  aiheetta,  sillä  taistelutaitoihin  liittyviä  simulaa 
tiopelejä  käytetään  armeijoissa  koulutustarkoituksiin.  (Kangas  2003; 
Mäyrä 2003: 12.) 

Toinen kysymyksiä herättävä hyötypelien alue on suostuttelevat ja si 
toutumista tavoittelevat, hauskat ja vaivattomasti Internetin kautta pe 
lattavat  advergamepelit,  jotka  vetoavat  etenkin  lapsiin.  Lapset  eivät 
välttämättä osaa tunnistaa tai arvioida esitettävää materiaalia, eivätkä 
myöskään ole ikänsä puolesta vielä kehittyneet tiedollisessa tai kriitti 
sessä ajattelussa tarpeeksi pitkälle. Tämä tekee lapsista erityisen alttii 
ta suostuttelevalle viestinnälle. (Dahl, Eagle & Baez 2006: 6.) 

Huolimattomalla  hyötypelin  toteutuksella  ja  suunnittelulla  voidaan 
saada aikaan tahattomasti haitallisia reaktioita. Opettavainen esimerk 
ki  löytyy  vuodelta  2004,  jolloin  siruvalmistaja  Intelin Englannin  yk 
sikkö lanseerasi verkkopohjaisen The Intel IT Manager: The simulati 
on  of  an  IT  department  mainospelin.  Peli  poistettiin  Internetistä 
yllättäen kahden päivän päästä  julkaisusta, sillä  siinä oli  ilmennyt  lä 
hinnä  kulttuurisidonnaiseksi  luonnehdittava  vika:  pelissä  ei  voinut 
palkata  naisia  johtajiksi. Myöhemmässä  julkaisussa  vika korjattiin  ja 
Intel kykeni tuomaan esille alkuperäisen tavoitteensa – eli kertoa ym 
märtävänsä ITjohtajien ongelmia. (Gonzalo 2007.)
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Vaikka edellä kuvattu tapaus onkin yksittäinen esimerkki, olisi hyöty 
pelien  kehittäjien  pidettävä  teknisten  ratkaisujen  lisäksi  mielessään 
myös muut tärkeät seikat. Erityisesti tiedottamiseen ja mainontaan liit 
tyvissä  peleissä  on  olennaista miettiä millaista  viestiä  halutaan  viedä 
julkisuuteen. 

Hyötypelien  taloudelliset  argumentit  ja  monikäyttöisyys  vaikkapa 
kuntoutuksessa,  terapiassa  tai  kielten  opiskelussa,  muodostavat  kui 
tenkin  painavamman  osan  arvioitaessa  niiden  tarpeellisuutta  tai  oi 
keellisuutta.  Pelien  kautta  opitaan  tietysti  pelaamaan,  mutta  toisaalta 
niiden kautta opitaan kriittistä medialukutaitoa sekä  tunnistamaan di 
gitaalisen  kulttuurin  ilmentymiä,  jotka molemmat  ovat  tärkeitä  tieto 
yhteiskunnan  kansalaisille.  Pelien  kautta  on  myös  helpompi  siirtyä 
muiden mediatuotteiden ja teknologioiden pariin. Lisäksi pelien kautta 
tapahtuva riippuvuussuhteiden havainnointi  ja ongelmanratkaisu  sekä 
motivointi  haasteiden  ylittämisen  kautta  ja  saatava  palaute,  ovat  tär 
keitä etenkin oppimisen kannalta. (Mäyrä 2003: 10–11, 14.) 

Mäyrä (2003: 11) laajentaa pelien hyötyvaikutuksien pohdinnan myös 
perustavanlaatuisempien kysymysten äärelle: 

”— — voidaan nostaa esiin koko joukko erilaisia, varsinkin medi 
an  läpäisemässä  maailmassa  tarpeellisia,  kognitioon,  navigaati 
oon  ja  manipulaatioon  liittyviä  taitoja,  joita  pelien  pelaaminen 
harjaannuttaa.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  dataympäristössä  hyö 
dylliset  havaintoskeemat  (mm.  kyky  suunnata  huomio  käyttöliitty 
mien  olennaisiin  elementteihin),  keskittymiskyky,  kyky  ”mo 
niajoon”   kompleksisissa  informaatioympäristöissä  toimiessa  sekä 
monet ajattelun ja muistin metataidot.”



30 

4 Hyötypelin toteutus: J äätelökioski 

Tässä tapauskuvauksessa esittelen projektin, joka sai minut alun perin 
kiinnostumaan ja valitsemaan digitaaliset  ja hyödylliset pelit opinnäy 
tetyön  aiheeksi.  Pienyrittäjyyteen  tutustuttava  J äätelökioski  täyttää 
pelin määritelmän ja on alalajiltaan selvästi hyötypeli. Pelisovellus on 
toteutettu Macromedian  Flash  8  Professional  ohjelmistolla  ja  oh 
jelmoitu sen tukemalla ActionScript 2.0 kielellä. 

Jäätelökioski  on  toteutettu  Tamperelaisessa  Tulossilta  Oy:ssä  osana 
EU:n  Leonardo  da  Vinci  rahoitteista  EVECprojektia 6 ,  johon  itse 
osallistuin  pelisisällön  kehittäjänä.  Suomalaisen  partnerin  lisäksi 
EVECryhmässä oli mukana kahdeksan muuta eurooppalaista yritystä 
ja yhteisöä, joista englantilainen Knowsley Community College toimi 
vetäjänä. Päätavoitteena projektilla oli  luoda verkkosivusto,  joka aut 
taisi EU:n kansalaisia perustamaan omia pienyrityksiä. 

Mahdollisuutta sisällyttää opetuspeli osaksi verkkosivustoa oli mietit 
ty  jo ennen osallistumistani projektiin. Tammikuussa 2006 Kreikassa 
pidetyssä  partneritapaamisessa  asia  kuitenkin  varmistui  ja  peliä  alet 
tiin  toteuttaa  sovituissa  puitteissa.  Myöhemmin  saman  vuoden  elo 
kuussa  peli  oli  valmis  ja  syksyllä  kaikkiaan  kolmivuotinen  EVEC 
projekti päättyi. 

Tapauskuvaukseni myötä siirrytään  hyötypeleihin  tutustumisesta  työ 
näytteeni  havaintojen,  tuotantoprosessin  ja  ratkaisujen  esittelyyn. 
Tekniikoita  ja teknisiä ratkaisuja erittelevässä osiossa poiketaan teks 
tin  yleiseltä  tasolta ohjelmistokehitykseen  ja  Jäätelökioskiin  liittyviin 
yksityiskohtiin.  Niiden  seuraamisessa  perustiedot  Flashympäristöstä 
sekä ActionScriptohjelmoinnista ovat varmasti eduksi. 

6 EVEC on lyhenne projektin englanninkielisestä nimestä: the European Virtual Enterprise Centre.
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4.1 Tavoitteista peliksi 

Jäätelökioskiksi (Ice Cream Booth) nimetyn hyödyllisyyttä ja viihdet 
tä yhdistelevän pelin  tavoitteena on aktivoida  sekä orientoida kohde 
ryhmäänsä  eurooppalaisia  15–25vuotiaita  nuoria  kiinnostumaan 
pienyrittäjyydestä  eräänlaisena  alkupalana  tietopohjaiselle  opetus 
verkkosivustolle. Pelille asetettuja muita tavoitteita olivat helppokäyt 
töisyys, pelattavuus ryhmässä, mahdollisuus jatkaa peliä myöhemmin, 
monikielisyys  ja  saavutettavuus  Internetin  välityksellä  vanhemmilla 
kin laitteistoilla. 

Peli  alkaa  ohjelmatietojen  siirrolla  käyttäjän  tietokoneelle  esilataajan 
(ks. 4.5.11) välityksellä, jota seuraa pian alkuvalikko (Kuvassa 6 alla), 
jossa  on  vielä  mahdollista  vaihtaa  käyttöön  toinen  kieliversio.  Uusi 
peli  käynnistetään  vihreällä  aloituspainikkeella  tai  vaihtoehtoisesti 
voidaan  jatkaa aiempaa  tallennettua peliä oranssinruskealla  jatkamis 
painikkeella. 

Kuva 6. Jäätelökioskin alkuvalikko 

Tekstipohjaisille  tehtäville  rakentuvan  Jäätelökioskin  tapahtumat  si 
joittuvat  seitsemälle  kesäviikolle,  joilla  pelaaja  saa  tehtäväkseen  rat 
kaista erilaisia pienyrittäjyyteen liittyviä pulmia,  joista hän pyrkii sel 
viämään  tavoitellen  tuottavaa  liiketoimintaa.  Peli  antaa  jatkuvaa 
palautetta  toteutuneista  tuloksista  viikoittain  sekä  yhteenvetona pelin 
loppupuolella taulukon ja kuvaajien avulla. Lopussa tutustutaan myös 
pienyrityksen ja yrittäjän verotukseen. Aikaa pelaamiseen menee noin 
puoli  tuntia  ensimmäisellä  kerralla  ja  uudelleen  pelattuna  yleensä 
päästäänkin sitten parempiin tuloksiin lyhyemmässä ajassa.



32 

Jäätelökioski on käännetty suomeksi, englanniksi, unkariksi  ja espan 
jaksi,  joten sitä olisi mahdollista käyttää myös tukena kielten opiske 
lussa.  Periaatteessa  peliä  voisi  laajentaa  edelleen  vaivattomasti myös 
uusilla kieliversioilla. 

4.2 Tuotannon lähtökohdat 

Pelien  tekemiseen  käytettävissä  olevat  resurssit  vaikuttavat  suoraan 
tuotoksen  laatuun  ja  tuotannon aikatauluun. Suuremmissa,  ja etenkin 
taloudellista  hyötyä  tavoittelevissa  tuotannoissa,  on  mukana  useita 
ihmisiä  ja  tiimejä,  jotka  hallitsevat  omat  osaalueensa,  kuten  ohjel 
mointi, ääni  tai visuaalisen tuotannon. Liikkuessa kohti hyötypelaa 
mista tarvitaan usein vielä alakohtaista erikoisasiantuntijuutta. 

Vaikka  Jäätelökioski  oli  tuotantona  melko  pieni,  se  koostui  silti  eri 
ihmisten työstä. Suurin osa pelin hahmoista ja iso osa ympäristön ku 
vituksesta oli toteutettu aikaisemmin Tulossilta Oy:ssä. Lisäksi yrittä 
jyysteema,  liiketaloudellinen  tieto  sekä  rakenteet  viikkotehtäville  ja 
perusteet arvontamekaniikalle noppaa käyttäen olivat olemassa Tulos 
silta  Oy:ssä  toteutetussa  pelin  alkuperäisessä  paperiversiossa.  Kieli 
versioista espanjan ja unkarin käännöstyöt on tehty kyseisten kielialu 
eiden partnerien toimesta. 

Kehitysympäristön  valinta  projektiin  oli  helppoa,  sillä  grafiikkaa  oli 
tehty  Flashohjelman edellisellä  versiolla  ja  pelin  lopullinen  sijoitus 
paikka  tulisi olemaan Internet. Flash 8 Professional ohjelmalla aiem 
pien versioiden grafiikoiden siirto uuden version ympäristöön oli vai 
vatonta.  Monipuolisen  median  teko  verkkoon  on  varsin  perusteltua 
Flashohjelmalla  sen  kattavalla  saavuttavuudella:  Adoben  verk 
kosivuilla esiteltyjen joulukuun 2006 tilastojen valossa 98 % Interne 
tiin liitetyistä tietokoneista kykenee toistamaan Flash 6 version tai si 
tä uudempien versioiden sisältöä (Adobe Systems Incorporated 2007). 

4.3 Graafinen tyyli 

Jäätelökioskipelin  graafista  yleisilmettä  voisi  luonnehtia  sarjakuva 
maiseksi.  Tyyli  on  yksinkertaistettua,  hieman  naivistista,  selkeää  ja 
värikästä.  Yksinkertaistettu  tyyli  soveltuu  yleisestikin  hyvin  Flash 
esityksiin, sillä vektorigrafiikka on periaatteessa kokoelma määritelty 
jä suoria viivoja, kaaria, täyttövärejä sekä näiden mukautettavissa ole 
via  ominaisuuksia.  Pelin  grafiikoiden  tarkoituksena  on  keventää  ja 
pehmentää lähestymistä vakavampaan pienyrittäjyysaiheeseen. Tyylin 
tarkoituksena on vedota etenkin tavoitellun kohderyhmän nuorimpaan 
osaan.
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Roolini graafisesta tuotannosta oli pääosin  jatkokehittää, muokata se 
kä animoida valmiita elementtejä. Tapauksissa, joissa täytyi luoda ko 
konaan uutta grafiikkaa, oli pystyttävä säilyttämään sama ulkoasultaan 
yhtenevä  linja. Kuvassa alla on nähtävissä Jäätelökioskissa tavattavia 
hahmoja. 

Kuva 7. Jäätelökioskin hahmoja 

Pelin käyttöliittymä 7 on tarkoitettu hallinnoitaviksi hiirellä tai sitä vas 
taavan osoitinlaitteen kautta. Erilaisia käyttöliittymiä on pelissä useita. 
Tärkein näistä on viikkotehtävien  hallintaikkuna  (Kuvassa alla),  joka 
avataan tai suljetaan peliruudun vasemmassa alareunassa olevasta suu 
resta huutomerkistä. 

Kuva 8. Viikkotehtävien hallintaikkuna 

7 Englanninkielistä vastinetta, Graphical User Interface, ja sen lyhennettä GUI, käytetään usein myös suomenkielisissä teks 
teissä käyttöliittymästä puhuttaessa.
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Hallintaikkuna  sisältää  viikoittain  vaihtuvan  tehtävätekstin  ja  tähän 
liittyvän vierityspalkin sekä säätilan ilmaiseva symboli ja sitä vastaava 
teksti.  Lisäksi  ikkunasta  löytyy  viikkotehtäviin  liittyvät  valintakom 
ponentit, aputekstit ja OKpainike, jolla hyväksytään tehdyt valinnat ja 
siirrytään pelissä eteenpäin. Tehtävävalitsimista myyntihinnan  ja  jää 
telön ostomäärän säätimet ovat mukana kaikilla viikoilla. 

Hallintaruudun taustalla on kaikilla viikoilla toistuvat kolme painiket 
ta (Kuvassa 8 oikealla yläkulmassa): tallennuksen ja pelistä poistumi 
sen  suorittava painike,  ohjeistuksen  avaava painike  ja  viikon  aloitta 
van animaation toistava painike. Taustan vasemmassa yläkulmassa on 
toinen  viikoittain  toistuva  rakenne  eli  pelin  varaston  ja  kassan  tilaa 
kuvaava ilmaisinlaatikko. 

Muita tärkeitä käyttöliittymiä pelissä ovat edellä esitelty alkuvalikko, 
ohjeistus, ikkunat tallennukselle ja tulostamiselle sekä pelin loppupuo 
len yhteenvetokuvaajat (Kuvissa 18–20) ja verotuksen esittely  (Kuva 
15).  Yhteistä  käyttöliittymille  on  samojen  painikkeiden  käyttö  joilla 
hyväksytään valintoja sekä liikutaan pelin eri osien välillä. 

Pelin taustan kuvitus vaihtelee viikoittain tapahtumien, tehtyjen valin 
tojen ja säätilojen perusteella. Erilaiset animaatiot ennen (intro) ja jäl 
keen (outro) viikkojen sekä viikoittaiset yksityiskohdat, kuten esimer 
kiksi ruohon hienovarainen kellastuminen kesän edetessä tai taivaalla 
ajoittain lentelevät lokit elävöittävät muuten toiminnallisuudeltaan vä 
häeleistä  peliä.  Mukautuvien  graafisten  elementtien  käyttöönotto  on 
toteutettu ActionScriptohjelmoinnilla  sekä  Flashsovelluksen  aikaja 
naan sidotuilla animaatioilla. 

4.4 Flash sovelluskehittimenä 

Internetiä  käyttäneet  tunnistanevat  Flashtermin  hyvin.  Flash 
ohjelmisto ilmestyi markkinoille vuonna 1996 melko vaatimattomasti 
(Waldron 2002),  jonka jälkeen siitä on muodostunut suosittu animaa 
tioiden  ja  interaktiivisen  sisällön  esittämistekniikka  etenkin  WWW 
sivuilla. Käytettäessä  Flashtermiä  sillä  tarkoitetaan  yleensä  joko  In 
ternetissä toistettavia mainoksia  ja esityksiä tai pientä ajoittain päivi 
tettävää  Flash Player  ohjelmaa.  Flashkehittäjille  termi  kattaa myös 
kehitysympäristön sekä flapäätteisen Flashtyötiedoston. 

Flash on pystynyt saavuttamaan laajan laitteistotuen ilmaiselle Player 
ohjelmalleen. Mistään WWWstandardista ei kuitenkaan voida puhua 
jatkuvasti kehittyvän kaupallisen tuotteen takia.



35 

Macromedia  ja  Flashtuotemerkki  siirtyivät  joulukuusta  2006  alkaen 
Adoben  Systems  Incorporated  yrityksen  omistukseen.  Uusin  Flash 
kehitysympäristön  versio  on  tämän  opinnäytetyön  kirjoitushetkellä 
huhtikuussa  2007  markkinoille  julkaistu  Adobe  Flash  CS3  Profes 
sional 8  osana Adobe CS3tuotepakettia. Adobe Flash CS3 pitää sisäl 
lään myös uudistetun ActionScript 3.0 version. 

4.4.1 Macromedia Flash 8 Professional 

Manninen  ja Marttila  (2006:  10)  jakavat  Flash  8  Professionalin  toi 
mintaympäristönä  kolmeen  peruselementtiin:  sovelluskehittimeksi, 
ohjelmointiympäristöksi  ja esitysohjelmaksi. Flashesitykset  rakenne 
taan  sovelluskehittimessä  eri  työkaluilla  sekä  ActionScript 
ohjelmoinnin  kautta.  Ilman  ohjelmointiakin  on  mahdollista  tuottaa 
näyttäviä ja monipuolisia esityksiä, mutta monimutkaisimmissa sovel 
luksissa  –  kuten  pelit  –  ActionScriptohjelmointi  on  välttämätöntä. 
Julkaistuja esityksiä tarkastellaan Flash Player ohjelmalla,  joka ylei 
simmin tapahtuu Internetistä Flashselainlaajennuksen 9 välityksellä. 

Flash  8  ohjelmistosta  on  olemassa  kaksi  versiota:  Flash  8  Profes 
sional  sekä keveämmillä ominaisuuksilla  varustettu huokeampi Flash 
8  Basic.  Laajempaan  Professionalversioon  on  sisällytetty  laaja  tuki 
mm. videon ja tiedon käsittelylle, mobiililaitteille sekä grafiikan filtte 
reille  ja  sekoitustiloille.  Lisäksi  Professional  sisältää  uusien  ominai 
suuksiensa  lisäksi  myös  aiempien  Flashohjelmistoversioiden  vanhat 
ominaisuudet.  Tämä  onkin  tarpeellista  luotaessa  vanhempaa  Flash 
sisältöä tai vaikkapa päivittäessä vanhemmalla versiolla tehtyä projek 
tia. (Manninen & Marttila 2006: 10.) 

Flash  8  Professional  sovelluskehittimestä  on  myös  erilliset  versiot 
Microsoft  Windows  ja  Macintoshkäyttöjärjestelmille.  Seuraavassa 
kuvassa  nähdään Flash  8 Professional ohjelman  käyttöliittymä Mic 
rosoft Windows XP käyttöjärjestelmässä. 

8 Aiempaa versiointia mukaillen Flash 9. 
9 Tietyn tiedostoformaatin tai toiminnon tarkastelun mahdollistava kolmannen osapuolen ohjelmisto
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Kuva 9. Flash 8 Professional käyttöliittymä 

Olennaisimmat Flash 8 Professional sovelluskehittimen osat  ja omi 
naisuudet on lueteltu lyhyesti seuraavassa listassa: 

•  Stage  eli  näyttämö  (Kuvan  9  keskellä)  on  esitysten  näkyvä 
osa. 

•  Timeline  eli  aikajana  (Kuvan  9  yläreunassa)  sisältää  tasot 
(Layers) sekä niiden Frame ja Keyframeruudut. Näyttämöl 
lä olevat elementit sijaitsevat aikajanan tasoilla alkaen ja päät 
tyen  näihin  ruutuihin.  Flashesitys  etenee  lineaarisesti  aikaja 
nalla  vasemmalta  oikealle,  ellei  sitä  poikkeuteta 
ohjelmoimalla. 

•  Scene eli kohtaus  (Kuvan 9  yläreunassa) on eräänlainen  väli 
lehti tai esityksen osio. Esitys pitää sisällään yhden tai useam 
pia kohtauksia ja kaikilla niillä on oma aikajanansa. 

•  Library eli kirjasto (Kuvassa 9 oikealla) pitää sisällään sovel 
luksen  käytössä  olevat  mediaelementit  kuten  MovieClip 
symbolit, komponentit, kuvat ja äänet. 

•  Property  inspector   ikkunalla  (Kuvan  9  alaosassa)  hallitaan 
näyttämön  elementtien  ja  esityksen  ominaisuuksia.  Property 
inspector ikkuna on nähtävissä kuvassa 12, jossa tarkastellaan 
tekstikentän ominaisuuksia. 

•  Actionsikkuna sisältää ActionScript kirjaston ja pohjan, jonne 
ohjelmakoodia tuotetaan. Actionsikkuna on edellisessä kuvas 
sa  passiivisena Property  inspector  ikkunan  yllä  ja  nähtävissä 
avattuna seuraavalla sivulla kuvassa 10.
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4.4.2 ActionScr ipt 

Flashohjelmiston hienoimpia ominaisuuksia on sen  laaja ohjelmoita 
vuus. Lähes kaikki kehitysympäristön työkaluilla ja valikoilla tehtävät 
toiminnot  on  mahdollista  toteuttaa  ActionScriptohjelmoinnilla,  joka 
toisaalta  sisältää myös huomattavasti  enemmän  toimintoja, kuin mitä 
kehittimen käyttöliittymä antaa ymmärtää. 

ActionScriptlähdekoodia  kirjoitetaan  Actionsikkunaan  (Kuva  10), 
joka pitää sisällään monipuolisia ominaisuuksia. Näitä ovat työkaluri 
vi  ja ActionScriptvalikko, hierarkkinen ActionScriptkirjasto, Script 
Assist apuohjelma koodin kirjoittamiseen sekä lähdekoodin kirjoituk 
seen  liittyvää  automaatiota,  kuten  värikoodit,  sisentäminen  ja  teksti 
täydennys.  Eräs  tärkeimmistä  työkalurivin  painikkeista  on  Check 
Syntax  painike,  joka  käy  läpi  ikkunassa  olevan  lähdekoodin  ja  tar 
kastaa sen toiminnan ja varoittaa mahdollisista virheistä. 

Kuva 10. Actionsikkuna 

Flash 8 Professional tukee vanhempaa ActionScript 1.0 versiota sekä 
uudempaa  2.0  versiota.  Nämä  eroavat  tavoissa  käsitellä  luokkia  ja 
olioita (ks. 4.5). Uudemmassa 2.0versiossa on myös kehittynyt olio 
rakenteita  käyttäväksi  ohjelmointikieleksi,  jossa  lähes  kaikki  toimin 
noista  rakennetaan  eri  luokkien  olioiden  kautta. Olioohjelmointi  vä 
hentää  ohjelmistokoodin  ylläpitoon,  kuten  korjauksiin  ja  lisäyksiin, 
käytettävää aikaa. Muita olioohjelmoinnin hyötyjä ovat  luotujen oli 
oiden uudelleenkäytettävyys sekä oliokoodin luokkiin pohjautuva ra 
kenne,  joka  helpottaa  organisoimaan  ohjelmistokehitystä  esimerkiksi 
ryhmätyössä. (Manninen & Marttila 2006: 20, 78–81.)
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ActionScript  pohjautuu  ECMA  International  standardointijärjestön 
vuonna  1997  julkaisemaan  ECMAScriptstandardiin 10 .  Manninen  ja 
Marttila (2006: 20) väittävät ActionScript 2.0 version ja JavaScriptin 
perustuvan  ECMAScript  4  standardiin,  joka  on  kuitenkin  hieman 
harhaanjohtavasti  ilmaistu,  sillä  neljäs  julkaisu  ECMAScript 
standardista on vasta kehitteillä. 

Tarkennetusti ActionScript  2.0 on kehitetty ECMAScript  4 määritel 
mien mukaan,  mutta  ei  siis  ainakaan  toukokuussa  2007  pohjautunut 
varsinaiseen  standardiin  (ECMAScript  4  Netscape  Proposal  2003; 
ECMAScript 4 committee wiki n.d.). Viimeisin JavaScript 1.5 versio 
taas pohjautuu ECMAScriptin kolmanteen julkaisuun, joka on esitelty 
jo joulukuussa 1999 (Mozilla developer center beta 2007). 

4.4.3 Flash Lite 

Rahaa Flashtuotemerkki toi vanhalle ja nyt uudelle omistajalleen hin 
nakkaan  sovelluskehittimen  kautta.  Loppukäyttäjien  kannalta  tämä 
taas  on  erittäin  hyvä,  sillä  yleensä  itse  Flashsovellukset  ovat  varsin 
edullisia  tai  ilmaisia.  Toisaalta  kehittimen  hinnoittelu muodostaa  tie 
tynlaisen  pullonkaulan  tuotannon  vapauteen  sekä  Flashsovellus 
kehittimen ja ActionScriptohjelmoinnin opiskeluun. 

Flash 8 ohjelmaa edeltävä Flash MX 2004 kehitysympäristö toi mu 
kanaan uusia alustalaajennuksia,  joista mobiililaitteisiin sisällön teke 
misen mahdollistava  Flash  Lite  kehitysympäristö  tuo  edellä  mainit 
tuun  rahoitusmalliin  poikkeuksen.  Flash  Lite  on  maksullinen  ohjel 
misto  myös  loppukäyttäjille.  Useasti  tätä  tekniikkaa  tukevat  laitteet 
sisältävät ohjelmiston esiasennettuna. 

Flash  Lite  on  erityisen  mielenkiintoinen  siinä  mielessä,  että  Flash 
kehittäjän  on  helppo  siirtyä  tekemään  myös  mobiilipuolelle  sisältöä 
tutuilla menetelmillä. Markkinoilla olevat uudet puhelimet ovat alka 
neet tukemaan hyvin Flash Lite sovelluksia ja voisi olettaa sisältötar 
jonnan  kasvavan  –  ehkäpä  juuri  viihteellisten  ja  hyödyllisten  pelien 
saralla. 

10 ECMA262 standardin (3 rd edition) spesifikaatiot ovat saatavissa (viitattu 6.5.2007) osoitteesta: 
www.ecmainternational.org/publications/standards/Ecma262.htm
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4.5 Tekniikoita ja teknisiä ratkaisuja 

Siirrytään  tarkastelemaan  yksityiskohtaisemmin  Jäätelökioskipelin 
ohjelmallista toteutusta ja ratkaisuja. Seuraavaan listaan on koottu lu 
kemisen tueksi muutamia olennaisia ohjelmointiin liittyviä käsitteitä: 

•  Olio  tai  objekti  (object):  Ohjelmiston  perusyksikkö,  joka  si 
sältää  joukon  loogisesti  yhteenkuuluvaa  tietoa  ja  toiminnalli 
suutta. 

•  Luokka (class): Määrittelee  jonkun tietyn oliojoukon yhteiset 
piirteet, sen sisältämät muuttujat ja metodit. 

•  Metodi (method): Luokassa määritelty  aliohjelma,  joka käsit 
telee olion tietoa. 

•  Instanssi  (instance): Tarkoittaa  esiintymää  ja  olioohjelmoin 
nissa luokan ilmentymää. Antaa muuttujille arvot ja mahdollis 
taa metodien kutsumisen. 

•  Muuttuja  (variable): Tietovarasto,  josta  tietoa voidaan  hakea 
ja kirjoittaa. 

•  Syntaksi (syntax): Lauserakenne ja sen sääntöjen kuvaamista. 

Teknisen  osuuden  kirjoittamisen  tukena  on  käytetty  etenkin  Pasi 
Mannisen  ja  Jarno Marttilan  kesällä  2006  ilmestynyttä  Flash  8  & 
ActionScript ohjelmointikirjaa. Teos on siitä poikkeuksellinen, että se 
käsittelee  ActionScriptohjelmointia  laajasti  suomenkielellä.  Vastaa 
vanlaisten englanninkielisten kirjojen tarjonta on runsaampaa. 

4.5.1 Projektin tiedostor akenne ja ohjelmistokehityksen lähtökohtia 

Päätin  varhaisessa  vaiheessa  lähteä  rakentamaan  peliä  yhteen Flash 
työtiedostoon  (tiedostopääte  .fla),  joka  sisältäisi  yhden  kirjaston  ja 
useita kohtauksia, joille eri viikot ja muut oman aikajanan vaativat ta 
pahtumat  olisivat  jaettu.  Pelin  ohjelmistokoodille  oli  tarpeellista  ra 
kentaa oma ulkoinen ActionScripttiedosto (tiedostopääte .as) projek 
tin  hallittavuuden  parantamiseksi.  Nämä  kaksi  tiedostoa 
keskustelisivat keskenään siten, että työtiedosto kutsuu  tapahtumien 
(events) kautta ulkoisen ActionScripttiedoston funktioita, mitkä vas 
tavuoroisesti ohjaavat työtiedoston tapahtumia sekä etenemistä. Tässä 
osiossa  esittelen  Flashkehitystyöhön  olennaisesti  liittyviä  käsitteitä, 
jotka  auttavat  hahmottamaan myös  Jäätelökioskisovelluksen  sisäistä 
rakennetta.
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Tapahtumilla  tarkoitetaan  interaktiivisissa  ohjelmissa  tai  esityksissä 
ilmeneviä tietyn toiminnon ajonaikaista aktivoitumista, joko ohjelmis 
tollisesti  tai  käyttäjän  toimesta.  Flashsovelluksissa  ohjelmistollinen 
tapahtuma on useimmiten aikajaksoon (aikajanaan) tai poikkeustilan 
teisiin  liittyvää  toimintaa,  kun  taas  käyttäjän  kautta  tapahtumat  akti 
voituvat  syötelaitteiden  (yleensä  hiiri  tai  näppäimistö)  välityksellä. 
Tapahtumien  käsittely  suoritetaan  ActionScriptluokkien  eri  meto 
deilla, jotka alkavat esimerkiksi onetuliitteillä. Metodit kytketään in 
stanssiin,  ja  suoritetaan niitä varten  luoduilla  funktioilla. (Manninen 
& Marttila 2006: 174.) 

Esimerkiksi  Flashsovellukseen  voitaisiin  luoda  tietyn  äänitiedoston 
toistamisen aloittava MovieCliptyyppinen painike,  joka aktivoituisi 
hiiren  painalluksella.  Tällaiseen  painikkeeseen  sisällytettäisiin 
onPresstapahtuma sekä funktio, joka aloittaa halutun toiminnon eli 
tässä  tapauksessa äänen  toiston. Seuraavassa on periaate esitellyn  ta 
pahtuman mukaisesta ActionScriptlähdekoodista: 

painike.onPress = function() { 

// Sisältää äänen toistoon liittyvät scriptit 

} 

Jäätelökioskin painikkeissa tapahtumien käsittely on luotu useimmiten 
juuri tällaisella periaatteella, mutta toisaalta painikkeiden funktiot joko 
viittaavat ulkoisen ActionScripttiedoston funktioihin tai siirtävät tois 
toa  aikajanalla  yksinkertaisella  gotoAndPlay()metodilla.  Pelin 
komponenttien  hallinta  on  toteutettu  eri  tavoin  käyttäen  objektipoh 
jaista tapahtumakäsittelyä. Tästä menetelmästä kerrotaan myöhemmin 
lisää komponenttien yhteydessä. 

Funktiot  ovat  ohjelmoinnin  perusrakenteita.  Niillä  hallinnoidaan  oh 
jelmien kulkua sekä ohjelmakoodin suoritusjärjestystä. Flash mahdol 
listaa  ohjelmistokoodin  suorittamisen myös  ennalta määrätyillä  aika 
jaksoilla  eli  framejen  sisällä.  Näitä  tiettyyn  hetkeen  rajattuja  tapah 
tumia  ei  voida  käyttää  uudelleen,  vaan  ne  joudutaan  luomaan  joka 
kerta  uudestaan  suorittaessa  sama  tapahtuma.  (Manninen & Marttila 
2006: 67.) 

Framepohjainen  ohjelmointi  koskettaa  lähinnä  pieniä  sovelluksissa, 
mutta pelien tapauksessa se olisi hyvin tehotonta. Jäätelökioski sisäl 
tää lukuisia samankaltaisia tapahtumia,  joita käsittelemään oli aiheel 
lista luoda koko pelin käytössä olevia funktioita. Monimutkaisemmis 
sa  toiminnoissa  funktiot  voidaan  ketjuttaa  ohjelmistokoodin  sisällä 
lähettämään ja vastaanottamaan tietoa. 

Kuvassa  11  on  hahmotelma  siitä,  miten  kehitystiedoston  tapahtumat 
käyttävät  samoja  ketjutettuja  funktioita ActionScripttiedoston  sisällä 
ja saavat takaisin palautetta.
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Kuva 11. Hahmotelma tapahtumakäsittelystä tiedostojen välillä 

Kaikki  pelissä  ilmenevät  tekstit  ovat  lähtöisin  kieliversioittain  nime 
tyistä  rakenteellisista  XMLtiedostoista.  Lisäksi  erillinen  XML 
tiedosto sisältää viittaukset, josta löytyvät kieliversiot sekä otsikot pe 
lin  alkuun  sijoittuvaan  kieliversion  valintaan.  Tekstien  tyylimääritte 
lyihin  sekä  kieliversioiden  hallintaan  on  myös  muodostettu  erilliset 
ActionScripttiedostot.  XMLtietojen  ja  tekstityylien  hallintaan  pala 
taan tarkemmin vielä näihin keskittyvissä osioissa. 

Ohjelmoinnissa kirjoitettu tekstimuotoinen lähdekoodi on ensin kään 
nettävä konekieliseksi, jotta se olisi mahdollista suorittaa. Myös Flash 
kehitystiedostot on aina käännettävä ajettavaan muotoon. Tästä käyte 
tään Flashkehityksessä termiä julkaiseminen (publish). 

Interaktiivisuutta  sisältävät  julkaisutiedostot  ovat  joko  Flash  tai 
projektorimuodoissa.  Flashjulkaisujen  SWFformaatti  on  Macro 
median  kehittämä  laitteistoriippumaton  etenkin  Internetiin  suunnattu 
standardi,  kun  taas  projektorit  ovat  suoritettavia Windows  ja Macin 
tosh ohjelmatiedostoja. (Manninen & Marttila 2006: 34–36.) 

4.5.2 Versioita ja asetuksia 

Yksi Jäätelökioskille asetetuista tavoitteista oli sen saavutettavuus In 
ternetin  välityksellä.  Kehitystiedostot  olisi  siten  julkaistava  Flash 
tiedostona  sekä  luotava WWWsivu,  jonka  välityksellä  peli  latautuu 
Internetselaimeen. 

J äätelökioskipeli 

Kehitystiedosto  ActionScripttiedosto 

Tapahtuma A  Funktio A 

Tapahtuma B 

Tapahtuma C 

Funktio B 

3. Pelin kulkua ohjaavaa tietoa palautetaan vastauksena 

1. Tapahtumat kutsuvat funktiota 

2. Funktiot keskustelevat
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Kyse  on  siis  upottamisesta,  jossa  Internetselaimen  käydessä  läpi 
merkkikielistä  HTMLkooditiedostoa,  saa  se  käskyn  avata  tiedosto 
käyttämällä Flashselainlaajennusta eli Flash Player plugin:iä. Mikä 
li käyttäjällä ei ole Flash Player  ohjelmaa asennettuna, esitetään ke 
hotus ladata kyseinen laajennus. Jos taas käyttäjän selainlaajennus on 
Jäälökioskin vaatimaa versiota 8 vanhempi, kehotetaan käyttäjää päi 
vittämään se  uudempaan 11 .  Ilman  selainlaajennusta  julkaistuja Flash 
tiedostoja  ei  voida  tarkastella  ollenkaan  ja  vanhentuneilla  versioilla 
esityksessä voi ilmetä vakavia häiriöitä. Flashlaajennukset ovat perin 
teisesti  käänteisesti  yhteensopivia  eli  uudemmilla  versioilla  on  mah 
dollista tarkastella vanhemmilla versioilla tuotettuja esityksiä. 

Flashjulkaisun asetukset on määriteltävä suurelta osin etukäteen aloi 
teltaessa  tuotantoa,  joka on poikkeuksellista verrattuna muihin  sovel 
luskehittimiin.  Asetuksissa määritellään,  mitä  versioita ActionScript 
kielestä  ja  Flash  Player  ohjelmasta  tuetaan.  Nämä  vaikuttavat  mm. 
siihen,  millaisia  ohjelmistokoodin  komentoja  ja  grafiikoita  kehitys 
ympäristössä voidaan käyttää. (Manninen & Marttila 2006: 34.) 

4.5.3 Näyttöresoluutio 

Peli  on  suunniteltu  lähtökohtaisesti  EVECverkkosivuston  raamituk 
sen mukaisesti  toimimaan myös  vanhemmilla. Verkkosivuun  sisälly 
tettynä Flashappletin 12  koko on 720x480 pikseliä,  joten esitys mah 
tuu  koko  ruudulle  näytöissä,  joiden  näyttöresoluutiona  on  800x600. 
Tämän  haittapuolena  on  kuitenkin  se,  että  suuret  näyttöresoluutiot 
saavat pelin näyttämään ruudulla melko pieneltä. 

Pelin kuvitus ja animaatiot ovat täysin skaalautuvaa vektorigrafiikkaa, 
mikä mahdollistaa erikokoisten esitysten tuottamisen. Esimerkiksi oh 
jelmatiedostoksi  käännettynä  suoritettavana Windows  exetiedostolla 
ajettuna peliä voidaan tarkastella koko ruudulla. Skaalautuvuus on po 
sitiivinen ominaisuus,  jos pelistä halutaan tehdä vaikkapa CDlevyllä 
toimiva versio. 

Myös  vektorigrafiikan  käsittelyominaisuudet  ovat  erinomaiset.  Hah 
moja, animaatioita tai ympäristögrafiikkaa luotaessa oli järkevää kier 
rättää jo aiemmin tehtyjä kuvituksia, jolloin myös aiempi tyyli säilyi. 

11 Kirjoittamisen ajankohtana uusin versio on Flash Player 9. 
12 Pääsovellukseen, kuten Internetselaimeen, sisällytetty plugin:in kautta avattava pieni ohjelma
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4.5.4 MovieClip 

MovieClipsymbolit  ovat  eräänlaisia  tietopankkeja,  joiden  avulla 
tietoa  ja  grafiikkaa  sisältäviä  elementtejä  voidaan  ryhmitellä  Flash 
ohjelmassa hallinnoitaviin kokonaisuuksiin. Ne  sijoitetaan  joko kehi 
tysympäristössä kirjastoon ja sieltä aikajanalle,  tai rakentamalla ajon 
aikaisesti  sovelluksen  käyttöön ActionScriptohjelmoinnin kautta  dy 
naamisesti.  Kutakin  kirjastossa  sijaitsevaa  MovieClipsymbolia 
voidaan  käyttää  sovelluksessa  useita  kertoja.  MovieClipluokka  si 
sältää erilaisia ominaisuuksia 40 kappaletta,  joita muuntelemalla pys 
tytään vaikuttamaan monin tavoin sovelluksen käytössä oleviin luokan 
instansseihin  (Manninen  &  Marttila  2006:  192).  MovieClip 
symboleja  voidaan  ketjuttaa  sisäkkäin  niiden  omalla  sisäisellä  aika 
janallaan, mikä tekee niistä ensisijaisen animaatioiden sijoituspaikan. 

MovieClipinstanssien  ohjelmallisessa  hallinnassa  on  tärkeää  huo 
mioida, että jokainen sovelluskehittimen aikajanalle viety instanssi on 
nimettävä  yksilöllisesti,  jotta  siihen  voitaisiin  viitata  ActionScript 
ohjelmoinnin  kautta.  Lisäksi  jos  halutaan  sijoitella  rakennettuja 
MovieClipsymboleja  dynaamisesti  instansseiksi  sovelluksen  näyt 
tämölle, on luotava linkitys kirjastossa oleviin symboleihin. 

Linkitys  voidaan  tehdä  joko  luotaessa uutta  symbolia,  tai  jälkikäteen 
Linkage  Properties  ikkunasta.  Dynaaminen  sijoitus  tapahtuu 
attachMovie()metodilla,  jonka  parametreihin  annetaan:  viittaus 
kirjaston  linkitykseen,  yksilöllinen  nimi  instanssille,  syvyys  muihin 
instansseihin nähden ja lopuksi vapaaehtoiset muut rakennettavan ob 
jektin ominaisuudet aaltosulkeiden sisään. 

ActionScriptohjelmoinnin  kautta  on  myös  mahdollista  luoda 
MovieClipinstansseja  käyttämällä  createEmptyMovieClip() 
metodia. Tällöin rakennetaan sovellukseen periaatteessa tyhjä nimetty 
paikka  instanssille  tiettyyn  syvyyteen,  jota  voidaan  sitten  täydentää 
muilla ActionScriptmetodeilla. 

Jäätelökioskissa on käsitelty MovieClipsymboleja kaikilla näillä ta 
voilla. MovieClipluokan käyttöön palataan vielä myöhemmin inter 
aktiivista ohjelmointia käsittelevissä osioissa.
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4.5.5 Tekstikentät 

Flashohjelmassa  tekstikentät  luodaan  joko  kehitysympäristön  teksti 
työkalulla  sovelluspohjalle  tai ajonaikaisesti ohjelmoimalla  sovelluk 
sen  käyttöön createTextField()metodilla.  Tekstityökalulla  luo 
tujen  kenttien  ominaisuuksia,  kuten  muillakin  työkaluilla  luotuja 
elementtejä,  pystytään  muokkaamaan  Property  Inspector  paneelilla 
(Kuvassa alla). Tekstikenttä on luonteeltaan objekti, joka voi olla joko 
Static,  Dynamic  tai  Inputtyyppinen.  (Manninen  & Marttila  2006: 
162.) 

Kuva 12. Tekstikentän ominaisuuksia Property Inspector paneelissa 

Helpoin tapa sisällyttää yksittäistä tekstiä Flashesityksiin olisi piirtää 
sopivanlainen kenttä juuri edellä mainitulla tekstityökalulla näyttämöl 
le,  johon haluttu teksti sitten syötetään suoraan. Kyseinen menetelmä 
on kuitenkin liian rajoittunut Jäätelökioskin tapauksessa,  jossa samoi 
hin tekstien paikkoihin olisi sijoitettava useita päällekkäisiä kieliversi 
oita. Toinen selkeä rajoite staattisten tekstikenttien käytössä on jälki 
käteen tehtävät muutokset; kentät on etsittävä  ja muokattava kuntoon 
yksi kerrallaan. 

Jäätelökioskiin  on  luotu  pelkästään  Dynamictyyppisiä  tekstikenttiä, 
sillä kaikki pelin tekstit haetaan erillisistä XMLlähteistä. Osa kentistä 
on luotu suoraan sovelluspohjalle, mutta peli sisältää myös ActionSc 
riptohjelmoinnin kautta luotuja ja määriteltyjä ajonaikaisia tekstikent 
tiä.  Edellä  mainittuja  Inputtyyppisiä  tekstikenttiä  ei  tarvittu  pelissä 
laisinkaan, sillä käyttäjältä ei vaadita missään vaiheessa syötettä. 

4.5.6 XML ja kielikäännösver siot 

Entäpä  jos  esityksessä  näkyvät  tekstit  olisivatkin  linkitetty  näihin 
kenttiin erillisestä  lähteestä? Näin muutoksista  selvittäisiin muokkaa 
malla  lähteitä  ja mikä parasta,  linkityksiä  samoihin  teksteihin  voitai 
siin käyttää tarvittaessa kautta koko sovelluksen.



45 

Tällainen  lähde  olisi  periaatteessa mahdollista  toteuttaa  luomalla  so 
vellukseen  lukuisia  stringtyyppisiä  muuttujia,  jotka  sisältäisivät 
tarvittavat  sanat  ja  lauseet  kaikista  kieliversioista.  Kuitenkin  näiden 
suuren  määrän  ja  hallinnan  lisäksi  stringmuuttujien  nimeäminen 
muodostuisi ongelmaksi, koska nimien olisi oltava yksilöllisiä, mutta 
samalla  linkkien  olisi pystyttävä viittaamaan kieliversioiden  samojen 
asioiden eri käännöksiin. Onneksi kuitenkin olin valinnut jo etukäteen 
XMLtekniikan tekstien hallintaan. 

”XML on elementtipohjainen ohjelmistosta  ja  laitteistosta  riippu 
maton merkintäkieli,  jonka avulla voidaan siirtää ja  tallentaa tie 
toa. XMLtieto on rakenteeltaan kuvattu siten, että sen sisältämän 
tiedon  sukulaissuhteet  ovat  helposti  selvitettävissä.  Tästä  johtuen 
suurien ja monimutkaisten tietomäärien esittäminen on hyvin käte 
vää toteuttaa XMLmuodossa.” (Manninen & Marttila 2006: 386.) 

Päätös lähteä käyttämään XMLtietorakenteita Jäätelökioskin tekstiva 
rastona pohjautui alun perin  lähinnä mielenkiintoon kyseistä  tekniik 
kaa kohtaan. Mukana oli varmasti myös ripaus intuitiota, sillä projek 
tin  kasvaessa  useisiin  kieliversioihin,  muut  ratkaisut  olisivat  voineet 
muodostua moninkertaisesti työläämmiksi. 

XMLtiedostot  alkavat  useimmiten  prosessointiohjeella  (Processing 
Instruction),  jossa  voidaan  määritellä  käytetyn  standardin  versio  ja 
merkistö.  Tiedon  esittäminen  alkaa  ensimmäisellä  juurielementillä, 
jonka sisälle sijoitetaan muut rakenteelliset elementit. Jokainen aloitet 
tu elementti tulee lopettaa sen kuvaaman tiedon jälkeen. Tiedosto lop 
puu juurielementin sulkemisella. 

Seuraavassa  on  esimerkkinä  kirjahyllyä  kuvaavan  XMLtiedoston 
syntaksi. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?> 

<kirjahylly> 

<kirja> 

<nimi>Sinuhe egyptiläinen</nimi> 

<sivuja>779</sivuja> 

</kirja> 

<kirja> 

<nimi>Rikos ja rangaistus</nimi> 

<sivuja>530</sivuja> 

</kirja> 

</kirjahylly>
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ActionScriptohjelmoinnissa ulkoiset XMLtiedostot otetaan käyttöön 
määrittelemällä XMLtyyppinen  objekti  sekä  lataamalla  sen  rakenne 
ja  sisältö  kokonaisuudessaan  käytössä  olevaan  muistiin  load() 
metodilla. XMLobjektia voidaan myös kasvattaa uusilla elementeillä 
ActionScriptohjelmoinnin  kautta.  Lisäksi  Flashsovellusten  kautta 
voidaan  lähettää  ja  vastaanottaa XMLtietoa palvelimilta, mikä mah 
dollistaa monipuolisten dynaamisten verkkoohjelmien rakentamisen. 

Jäätelökioskipelin alussa ladataan oletuskielinen XMLlähde käyttöön 
esilataajan yhteydessä. Tätä seuraavassa alkuvalikosta on mahdollista 
vaihtaa kieliversio toiseksi eri maiden lippujen näköisillä painikkeilla 
(ks.  Kuva  6).  Lipun  valinta  siirtää  sovelluksen  takaisin  esilataajan 
funktioihin mukanaan  osoitus  valitusta  kielestä.  Prosessi  jatkuu  käy 
tössä olevan XMLobjektin tyhjennyksellä, johon sitten uuden osoite 
tun XMLtiedoston rakenne ladataan. 

Kaikki pelin kieliversiot ovat siis rakenteeltaan yhtäläisiä,  jolloin näi 
hin  rakenteisiin  on  pelin  tekstikentissä  helppo  viitata.  Tekstikenttiin 
tieto  haetaan  hyvin  suoraviivaisilla  viittauksilla  lähteen  elementtien 
järjestykseen.  Tässä  on  käytetty  XMLNodeluokkaa  ja  etenkin  sen 
ominaisuuksia firstChild ja childNodes. 

Seuraavassa  esimerkki  pelin  tulosvalikon ActionScriptlähdekoodista 
poimittu  rivi,  joka  palauttaa  englanninkielisessä  versiossa  PRINT 
RESULTS tekstin kyseisen painikkeen tekstikenttään. 

print.text = icgData.firstChild.childNodes[3].childNodes[8]; 

Liitteeseen  1  on  koottu  kattavampi  esimerkki  XMLlähdetiedoston 
käyttöönotosta ja vaihdosta. 

Peliä  rakennettiin  rinnakkain  englanninkielisen XMLtiedoston  kans 
sa. Tuotannon edettyä tarpeeksi pitkälle lähetettiin käännettävät tekstit 
englanniksi  EVECpartnereille  sellaisessa  muodossa,  että  ne  olisi 
mahdollista  siirtää  helposti  omiin  XMLtiedostoihinsa.  Käännökset 
tehtiin kahdessa eri vaiheessa keväällä ja kesällä. 

XMLtiedostojen  prosessiohjeessa  oleva  laajennettu  UTF8merkistö 
olisi mahdollistanut  pelin  toiminnan myös  kreikaksi. Tämä on myös 
testattu toimivaksi, sillä yksi projektin partnereista oli Kreikasta, mut 
ta käännöstä ei kuitenkaan koskaan toteutettu.
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4.5.7 Tekstin muotoilu tyylitiedostolla 

Ajonaikaiseen  muistiin  ladattu  XML  on  rakenteellista  tekstiä  raaka 
muodossa. Ilman erillistä muotoilua teksti näyttäisi peliin sisällytetty 
nä oletustekstiltä,  joka  tuskin  sopisi kaikkiin erilaisiin  tekstin käytön 
tilanteisiin. Sen sijaan että kehitystiedoston jokaisen tekstikentän sisäl 
tö määriteltäisiin erikseen  noudattamaan  tiettyjä muotoiluja, on pelin 
tekstikenttiin  tulevaan  sisältöön  liitetty  viittaus  ulkoisen  tyylisivun 
määrittelyihin. Tyyleihin viittaaminen on tehokas tapa hallita tekstien 
muotoiluja jo vähänkin isommissa Flashprojekteissa. 

Suurin etu tyylien käytössä on niitä muokatessa. Jos esimerkiksi halu 
taan myöhemmin pienentää tietyissä tekstikentissä viitattuja  fonttiko 
koja, se onnistuu helposti tekemällä yksi muutos tyylitiedostossa. Pe 
lissä käytetty ulkoinen tyylisivu on ActionScipttiedosto, joka sisältää 
Flashympäristön osittain tukemaa CSS1standardin 13 mukaista  tyyli 
määrittelyä. 

Jäätelökioskista  löytyy myös  tapahtumia,  joissa  tekstikenttiä  luodaan 
ja poistetaan ohjelmallisesti ActionScriptohjelmoinnin kautta käyttä 
mällä createTextField()metodia. Näitä  tekstikenttiä  on mahdo 
tonta  määritellä  Flashkehitysympäristön  käyttöliittymän  kautta,  jol 
loin myös näiden muotoilut on määriteltävä ohjelmoimalla viittaukset 
tyyleihin.  Liitteessä  2  on  ActionScriptesimerkki  tekstikentän  tyyli 
viittauksesta ja tyylin määrittelystä. 

4.5.8 Pelin tietojen tallentaminen ja lataaminen 

Jäätelökioskin tilanne on tallennettavissa viikkotehtävien aikana ja tu 
losruudussa  viikkojen  lopulla. Tallenteen palauttaminen  tapahtuu pe 
lin  alkuvalikosta.  Tämän  toteuttamisen  on  mahdollistanut  ActionSc 
riptkirjastosta  löytyvä  SharedObjectluokka,  jonka  avulla 
pystytään  sijoittamaan  ja  hakemaan  pieniä  tietomääriä  Flash 
sovelluksen käyttäjän tietokoneelta (Manninen & Marttila 2006: 153). 

Koska tallentaminen tapahtuu paikallisesti, on pelaajan käytettävä sa 
maa  tietokonetta  tilannetta  ladattaessa.  Tallennusobjekti  korvautuu, 
mikäli  samalla  tietokoneella aloitetaan uusi peli,  ja  jonka  tilanne  tal 
lennetaan.  Eri  Flashsovellusten  objektit  eivät  kumoa  toisiaan,  sillä 
näiden sijoituspaikan polku määrittyy yksilöllisesti verkkoosoitteen ja 
objektille  annetun  nimen  perusteella  (Manninen  &  Marttila  2006: 
154). 

13 WWWstandardeja hallinnoi ja kehittää World Wide Web Consortium organisaatio: www.w3c.org.
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Pelkästään SharedObjectluokan käyttö ei ratkaise vielä sitä, miten 
tallennettu tai ladattu tieto eritellään sovelluksen käyttöön. Tätä varten 
oli tarpeellista luoda kiinteä rakenne pelin muuttujille taulukoinnilla ja 
funktiot tiedon käsittelyä varten. 

Taulukot  ovat  ohjelmoinnin  perusrakenteita,  joiden  tarkoituksena  on 
säilyttää samansisältöisiä muuttujia kokonaisluvuin indeksoituna. Tau 
lukoiden käytöllä voidaan vähentää muuttujien määrittelyä sekä tehos 
taa niiden käsittelyä. (Manninen & Marttila 2006: 132.) 

Jäätelökioskin muuttujien sijoituspaikkana on käytetty kaksiulotteista 
taulukkorakennetta,  joka  on  muodostettu  Arrayluokalla.  Moniulot 
teinen taulukointi oli välttämätöntä, koska pelin  lopussa tarkastellaan 
kaikkia viikkoja sekä niiden muutoksia. Lisäksi tiedot piti pystyä säi 
lömään  pelattaessa  niin,  etteivät  ne  korvautuisi  aina  uuden  viikon 
muutoksilla. 

Taulukon  ensimmäinen  ulottuvuus  on  yksinkertaisesti  viikot,  joiden 
sisälle  toiseen  ulottuvuuteen  on  taulukoitu  kunkin  viikon  muuttujat. 
Siirryttäessä seuraaville viikoille,  toisen taulukon  tietyt alkiot kopioi 
daan omalla funktiollaan uuteen taulukkoon. Toisin sanoen aktiivisesti 
käytössä  olevat  tiedot,  kuten  kassan  ja  varaston  tilanne,  siirtyvät  tu 
loksen  perusteella  seuraavan  viikon  taulukkoon  suhteessa  samaan 
kohtaan. Kuvassa on hahmotelma kaksiulotteisesta taulukosta. 

Kuva 13. Hahmotelma kaksiulotteisen taulukon rakenteesta 

Pelin  muuttujat  oli  pystyttävä  myös  välittämään  tallenteeseen  ja  la 
taamaan takaisin käyttöön. Tätä varten oli rakennettava tarkoitukseen 
sopivat funktiot. Perusidea SharedObjectsluokan käytöstä pelissä löy 
tyy liitteestä 3. 

4.5.9 Tulostus 

Pelistä  on  mahdollista  tulostaa  viikoittainen  tulos  ja  loppuvaiheessa 
yhteenvetotaulukko, sekä kuvaajat ja verotuksen jälkeinen tulos. Tässä 
on  käytetty  PrintJobluokkaa,  jonne  välitetään  aktivoituna  ohjel 
moidut tulostusparametrit, jonka jälkeen luokka välittää tulostusalueen 
asetuksineen  tietokoneen  tulostuksenhallintaan. Esiin  tulevasta  tulos 
tinvalikosta  käyttäjä  voi  valita  haluamansa  tulostimen sekä  tehdä  tu 
lostinkohtaisia asetuksia. Tulostus on mahdollista myös peruuttaa, jol 
loin  peli  siirtyy  takaisin  tilanteeseen  ennen  tulostusikkunaan 
siirtymistä. (vrt. Manninen & Marttila 2006: 150–152.) 

Viikko 1  Kassa  Varasto  Kysyntä  Jne 

Viikko 2  Kassa  Varasto  Kysyntä  Jne
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4.5.10 Komponentit 

Manninen ja Marttila (2006: 274–277) esittelevät komponentit Flash 
sovelluskehittimellä  ja ActionScriptohjelmoinnilla ominaisuuksiltaan 
hallinnoitaviksi  MovieClipsymbolikokoelmiksi.  Heidän  mukaansa 
komponenteilla päästään käsiksi valtaviin määriin valmiiksi määritel 
tyjä  ominaisuuksia  ja  toimintoja,  joiden  hyödyntäminen  Flash 
sovellusten käyttöliittymissä vähentää niin käytettävän ajan, kuin oh 
jelmointiin tarvittavan osaamisen määrää. Manninen ja Marttila koros 
tavat myös komponenttien käytön positiivisuutta ulkoasun muokatta 
vuudella,  joko  ohjelmistollisesti  tai  sisäänrakennettuja  teemoja 
käyttäen sekä käyttöliittymäkomponenttien kykyä periä toisiltaan osia. 
Tämä vähentää Flashsovelluksen tiedostokokoa suhteessa käytettäes 
sä useita komponentteja siten, että kun ensimmäinen komponentti vie 
noin  25–70  kB  tilaa,  seuraavat  ensimmäisen  samoja  osia  käyttäen 
huomattavasti vähemmän. 

Komponenteilla on kaksi omaa ikkunaa Flash 8 Professional kehitys 
ympäristössä: Components  eli  komponenttivalikko  ja Component  in 
spector  eli  komponenttien  hallintaikkuna  (Kuvassa  14).  Näistä  en 
simmäinen  sisältää  valmiit  komponentit  ja  toisella  muokataan 
käyttöönotetun  komponentin  ominaisuuksia.  Oletuksena  näitä  ikku 
noita ei ole kiinnitetty Flashkehittimen käyttöliittymää,  joten ne täy 
tyy käydä avaamassa Windowvalikon kautta. 

Kuva 14. Komponenttivalikko (vasemmalla) ja komponenttien hallintaikkuna (oikealla)
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Jäätelökioskin sisällytettyjen valmiiden komponenttien käyttö oli vai 
vaton ja tehokas tapa rakentaa osia käyttöliittymään. Pelissä on muka 
na kolme komponenttia: CheckBox (valintaruutu), NumericStepper 
(arvovälivalikko) ja UIScrollBar (vierityspalkki). Kuvan 15 oikeal 
la laidalla nähdään pelin lopputilan verotustehtävässä käyttöön otettu 
ja NumericStepperkomponentteja. 

Kuva 15. Lopputilan verotustehtävässä on käytetty NumericStepperkomponenttia 

Komponentit sijoitetaan Flashkirjastoon ja aikajanalle samaan tapaan 
kuin muutkin MovieClipinstanssit. Kaikkia kolmea on käytetty pe 
lin  viikkotehtäväikkunoissa.  NumericStepper  esiintyy  erikseen 
vain  loppupuolella  verotusprosenttia  säädettäessä,  kun  taas 
UIScrollBarkomponenttia  on  käytetty  kaikkien  pidempää  tekstiä 
sisältävien dynaamisten tekstikenttien (TextField) yhteydessä. Pelin 
komponenttien ulkoasua ei ole muokattu. 

Komponentit  reagoivat  niihin  kohdistuviin  tapahtumiin  oletusarvoi 
sesti. Napsauttaessa  esimerkiksi CheckBoxia,  komponentin  ulkoasu 
muuttuu  valituksi,  jolloin  se  lähettää changetapahtuman,  mikä  voi 
olla arvoltaan päällä tai poissa. Komponentin lähetys saadaan poimit 
tua  sovelluksen  käyttöön  sitä  varten  ohjelmoiduilla  kuuntelijaobjek 
teilla (Listener Objects). 

Komponenttien  kuuntelijaobjektit  rakennetaan  seuraavanlaisessa  jär 
jestyksessä: 

1.  Objekti luodaan ja määritellään. 
2.  Esitellään objektiin vaikuttavien eri tapahtumien funktiot. 
3.  Objekti kiinnitetään viittaamaan jokaista tapahtumaa kohden.
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Järjestys on Adoben Flash 8 dokumentaation mukainen ja sitä voi pi 
tää suosituksena (Adobe Systems Incorporated 2005). Tapaa käytetään 
myös muidenkin ActionScriptobjektien  tapahtumakäsittelyssä  (Man 
ninen & Marttila 2006: 82, 174–176, 280–282). Menetelmää on käy 
tetty  myös  Jäätelökioskin  komponenttien  tapahtumahallinnassa.  Liit 
teeseen  4  on  koottu  ActionScriptesimerkki  Jäätelökioskissa  olevan 
CheckBoxkomponentin tapahtumakäsittelystä. 

4.5.11 Esilataaja 

Flashsovellukset  latautuvat oletuksena lineaarisesti Internetyhteyden 
nopeudella siinä järjestyksessä, miten eri osat on sijoitettu aikajanalle. 
Ladattaessa  jo  hieman  isompia  Flashtiedostoja  voi  käydä  niin,  että 
ohjelma tai animaatio käynnistyy ennen kuin kaikki sen osat ovat  la 
tautuneet. Tämä  voi  aiheuttaa odottamattomia  tilanteita,  kuten  vailli 
naisia graafisia esityksiä tai viivästyneitä ääniä. Tällaisia ongelmia il 
meni  myös  testattaessa  lähes  valmista  Jäätelökioskia  Internetistä. 
Vakavin häiriö ilmeni XMLtiedostoissa olevien tekstien kanssa, jotka 
eivät latautuneet ollenkaan. Myöskään grafiikat eivät toimineet täysin. 

Pulma ratkesi rakentamalla pelille esilataaja (preloader), jonka avulla 
koko sovellus  ladataan ennen käynnistymistään  tietokoneen muistiin. 
Pelissä on käytetty kahta esilataajaa,  joista ensimmäinen  lataa Flash 
tiedoston. Suoritettuaan tämän sovellus käynnistää käännösversioiden 
sijaintipaikan tarkistuksen ja toisen esilataajan, jossa oletuskieli ja kie 
livalikon  käännökset  sisältävät  XMLtiedostot  haetaan  tietokoneen 
muistiin. 

Jos  toimenpiteet  onnistuivat  ilman  vikatilanteita,  peli  avaa  alkuvali 
kon,  josta  käyttäjä  voi  vielä  vaihtaa  sopivamman  kieliversion  ennen 
pelaamisen  aloittamista.  Vaihtaminen  tapahtuu  siirtymällä  takaisin 
toiseen  esilataajaan,  joka  saa  käskyn  vaihtaa  XMLtiedoston  valitun 
kielen mukaisesti. Uusi kieliversio korvaa rakenteeltaan identtisen ai 
emman  kieliversion.  Esiteltyä  prosessia  on  hahmotettu  seuraavassa 
kuvassa. 

Kuva 16. Hahmotelma sovelluksen käynnistymisen prosessista esilataajien avulla 

1. esilataaja  2. esilataaja  Alkuvalikko  Pelaamaan 

Frame:  0 …  1…  2.. 

Tiedostorakenteen tarkastus. Jos 
kunnossa, siirrytään 2. esilataajaan.
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Vikatilanteessa  sovellus  pysähtyy  ja  käyttäjää  kehotetaan  ottamaan 
yhteyttä  kontaktihenkilöön.  Englanninkielistä  virhetekstiä  ei  ladata 
XMLtiedostoista, vaan se on sisällytetty mukaan stringtyyppisenä 
ensimmäisessä esilataajassa. 

4.5.12 Interaktiivisuuden ohjelmointia: Animaatio 

Ohjelmoitavuus kasvattaa Flashesitykset kauas pois muista lineaarista 
esitysgrafiikkaa  tarjoavien  ohjelmien  julkaisujen  joukosta.  Vaikka 
Flash  soveltuukin  erittäin  hyvin  tällaisten  slidetyyppisten  esitysten, 
verkkosivujen  tai  vaikka  pelkän  grafiikan  luomiseen,  on  sen  suurin 
vahvuus juuri sovelluskehittimenä. 

Interaktiivisuuden  ohjelmointi  vaatii  syvempää  perehtymistä 
ActionScriptkehitykseen  ja  irtaantumista  käyttöliittymäorientoitu 
neisuudesta. On siirryttävä käsittelemään kirjastoon ja aikajanalle luo 
tujen elementtien ominaisuuksia viittauksien kautta sekä luomaan uu 
sia instansseja sovelluksen ajonaikaisesti. 

Aiemmin  esitellyt  MovieClipluokka,  createTextField() 
metodi  ja  komponenttien  kuuntelijaobjektit  ovat  olleet  tärkeitä  osia 
Jäätelökioskin  interaktiivisuuden  ohjelmoinnissa.  Peli  sisältää  dynaa 
misia  rakenteita,  kuten  esimerkiksi  sääoloihin  mukautuvat  taustagra 
fiikat.  Sääolot  vaihtelevat  tietyn  satunnaisuuden  mukaan,  mutta  pai 
nottuen positiiviseen säähän. Joillain viikoilla säätilat on rajattu viikon 
tapahtumatehtävän perusteella suppeammiksi. 

Erilaisia säätiloja on seitsemän, myrskystä helteeseen,  jotka vaikutta 
vat jäätelön kysyntään joko positiivisesti tai negatiivisesti. Säätilat ar 
votaan  viikkoja  alustavalla  funktiolla  ennen  alkuanimaatioita.  Aikai 
sempaa  säätä  vastaavat  MovieClipanimaatiot  poistetaan  ja  uudet 
valitun säätilan mukaiset animaatiot otetaan käyttöön samalle syvyys 
tasolle  jäätelökioskin  taakse,  muttei  kuitenkaan  niin  kauas,  että  se 
peittyisi taivaan alle. 

Ajonaikaisesti  käyttöönotetut  säätilaa  kuvaavat  MovieClip 
animaatiot ovat nimiltään aina korvaavasti samat eli koodissa viitataan 
aina tarvittaessa vain säähän, joka voi olla siis mitä vaan. Käyttöönot 
to tapahtuu attachMovie()metodilla,  jonka kirjastoviittauksen pa 
rametrissa (ks. 4.5.4) sääanimaatiot ovat nimetty muuten samoin, mut 
ta  niiden  keskellä  on  säätilaarvontaa  vastaava  numero  väliltä  0–6. 
Kirjastoviittaukseen on mahdollista sisällyttää muuttujia, tässä tapauk 
sessa  arvontanumero,  jolloin  tässä  tapauksessa  yhdellä 
attachMovie()metodilla  pystytään  viittaamaan  seitsemään  eri 
MovieClipanimaatioon.
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Alla on ActionScriptesimerkki edellä esitellystä tilanteesta, jossa sää 
animaation  vaihtava  funktio  saa  arvontanumeron  ja  liittää  peliin  vii 
koittain  säätilaanimaation.  Funktiossa  nähtävät  ehtolauseet  vaikutta 
vat  näyttämön  etualalla  olevan  mustan  väritason  läpinäkyvyyteen, 
jossa huonompi sää muuttaa koko pelin yleisilmettä tummemmaksi. 

_global.weatherAnimation = function(weather:Number) { 

// Luodaan säätila MovieClip ja kiinnitetään se näyttämölle. 

var thisMC:MovieClip = 

attachMovie("w_"+ weather +"_mc", "new_weather_mc", 16382); 

// Ehtolausekkeet, jotka etsivät huonot säätilat. 

if (weather == 0) { darkness._alpha = 25; } 

if (weather == 1) { darkness._alpha = 15; } 

if (weather == 2) { darkness._alpha = 5; } 

if (weather >= 3) { darkness._alpha = 0; } 

// Muokataan MovieClipin sijaintia näyttämöllä. 

thisMC._y = 100; 

thisMC._x = 215; 

}; 

Funktion  lopussa  olevat MovieClipluokan _y  ja _xominaisuudet 
asettavat  luodun  animaation  sijaitsemaan  tiettyyn  kohtaan  näyttämön 
koordinaatistolla.  Flashelementeillä  on  aina  tietyt  koordinaatistopis 
teet  näyttämöllä  ja  koordinaatiston  nollakohta  sijaitsee  aivan  näyttä 
mön vasemmassa yläreunassa (Manninen & Marttila 2006: 340). Esi 
merkkikuvassa  alla  on  400x200  pikselin  kokoinen  näyttämö,  jonka 
keskikohta Flashkoordinaatistolla on tällöin x:200 ja y:100. 

Kuva 17. Esimerkki Flashkoordinaatiston nollapisteestä ja keskikohdan koordinaateista 

400 

200 

x:0 
y:0 

x:200 
y:100
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Flashesityksen koordinaatisto on tärkeä käsite etenkin peliohjelmoin 
nissa.  Esimerkiksi  MovieClipinstansseja  pystytään  liikuttelemaan 
koordinaatistolla syötelaitteen, kuten näppäimistön, avulla,  joka  jo  it 
sessään  mahdollistaa  monipuolisten  pelien  luomisen.  Lisäksi 
Flashsovelluksissa on mahdollista piirtää ajonaikaisesti MovieClip 
luokan avulla kaaria, viivoja  ja näiden täytettä sekä tehostaa kuvioita 
monilla eri suotimilla. 

4.5.13 Interaktiivisuuden ohjelmointia: Dynaamiset kuvaajat 

Haastavin  osuus  ohjelmoinnissa  oli  pelin  lopputilan  viikkotulosten 
kuvaajien toteutus. Saavutettuja tuloksia  ja muita viikoilla  ilmenneitä 
tapahtumia on 12 kappaletta. Tiedot haetaan pelin muuttujataulukosta 
ja  esitetään  aluksi  yksinkertaisessa  taulukoidussa  muodossa,  josta 
esimerkkikuva alla. 

Kuva 18. Viikkojen tulokset taulukoituna esityksenä 

Taulukosta  on mahdollista  siirtyä  eri  painikkeiden  avulla  ruudun  tu 
lostamiseen, verotusruutuun ja viiva tai pylväsdiagrammiesityksiin. 
Kuvaajat voi tyhjentää sinisellä CLEAR SCREEN valinnalla. 

Seuraavan  sivun kuvissa  19–20 on  nähtävissä  esimerkit molemmista 
kuvaajista. Molemmissa esitystavoissa on kolme eri viikkotulosta va 
littuina.
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Kuva 19. Viikkotulosten yhteenveto viivadiagrammina 

Kuva 20. Viikkotulosten yhteenveto pylväsdiagrammina
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Painikkeiden  toimintaa  kuvaavat  keltaisenruskeat  ohjetekstilaatikot 
ilmestyvät osoitettaessa painikkeita hiirellä niiden vasemmalle puolel 
le.  Nämä  on  toteutettu  siten,  että  hiiren  osoittimen  siirtyessä  painik 
keen  päälle,  kutsutaan  tooltip()funktiota  painikkeita  kuvaavilla 
1–6numeroarvoilla.  Funktio  sisältää  ehtolausekkeet  näille  kuudelle 
arvolle,  joiden  sisällä  luodaan  tekstikentät  createTextField() 
metodilla.  Tekstikentille  määritellään  parametreina  instanssin  nimi, 
syvyys  näyttämöllä,  xsijainti,  ysijainti,  leveys  ja  korkeus.  Ehtolau 
sekkeiden lopussa tekstikenttiin sisällytetään käytössä olevan kieliver 
sion mukainen teksti XMLtiedosta. Ehtolausekkeiden jälkeen luotuja 
tekstikenttiä muokataan säätämällä kentän ominaisuuksia siten, että ne 
saavat taustavärin, reunaviivat, tekstin tasaus ja rivitysasetukset. Funk 
tion  lopussa  teksti  yhdistetään  sitä  varten  luotuun  tyyliin  metodilla 
setTextFormat(). Tässä esitetyn tooltip()funktion  lähdekoodi 
löytyy liitteestä 5. 

Siirryttäessä  viiva  ja  pylväsdiagrammeihin  ruudulle  ilmestyy  pieniä 
painikkeita,  joita  valitsemalla  saadaan kyseisen  tiedon viikkotulokset 
näkyviin tai pois näkyvistä. Tulokset on eroteltu tekstein sekä värein, 
jotka ovat samat kuin niitä vastaavissa painikkeissa. 

Jokainen  pienistä  painikkeista  on  oikeastaan  sitä  vastaavan  objektin 
näkyvä muoto. Nämä objektit ovat rakenteeltaan samanlaiset ja ne on 
muodostettu  samoilla  funktiorakenteilla. Painikeobjektit pitävät  sisäl 
lään  kuuntelijaobjekteja  valintojen  varalta.  Valittaessa  painikkeet 
piirtävät  aina  koko  näyttämön  uudestaan  sen  mukaan,  mitkä  niistä 
ovat päällä tai pois. Kuvaajat esitetään koordinaatistolla, joka skaalau 
tuu kaikkien valittujen objektien sisältämien suurimpien ja pienimpien 
arvojen perusteella. Ääriarvot ja koordinaatiston apuviivojen välit tut 
kitaan painikeobjektien valinnan seurauksena omilla funktioillaan. 

Jäätelökioskin lopputilan ohjelmointi sijoittui projektin kiireiseen lop 
puun,  jonka  vuoksi  lähdekoodin  dokumentointi  ja  kommentointi  on 
jäänyt  lähes olemattomaksi. Tämä on vaikeuttanut huomattavasti pyr 
kimyksiäni hahmottaa jälkikäteen laajaa lähdekoodin osioita. Erityisen 
vaikeaa on ollut  jäljittää funktioiden välisiä viittauksia ja parametreja 
sekä painiobjektien käyttäytymistä. Liitteeseen 6 on koottu osa paini 
keobjektien lähdekoodista. 

Oikaisut  tämän  monimutkaisimman  ohjelmointiosuuden  dokumen 
toinnissa ovat tärkein syy miksi pelin lopputilan ja dynaamisen ohjel 
moinnin kuvaus on jätettävä tässä tapauskuvauksen osuudessa hieman 
suppeaksi ja yleiselle tasolle. Manninen ja Marttila (2006: 7) ovat ko 
rostaneet ActionScriptlähdekoodin dokumentoinnin olevan tärkeä osa 
kaikissa  projektin  vaiheissa,  jonka  voin  itsekin  alleviivata  opittuani 
asian vaikutuksista kantapään kautta.



57 

4.5.14 Äänettömyys 

Merkittävin havaittava puute Jäätelökioskissa on äänet. Äänimaailman 
poissaolo johtui ensisijaisesti aikaresurssien puutteesta. Tarvittava ää 
nikirjasto  olisi  pitänyt  tuottaa  itse  ja  sen  käyttöönotto  olisi  vaatinut 
jonkin  verran  lisää  ohjelmointia.  Äänettömyys  ei  onneksi  ole  tämän 
kaltaisessa  tekstipohjaisessa  pelissä  niin  suuri  puute,  että  se  haittaisi 
pelattavuutta. 

Flash 8 Professional olisi kuitenkin mitä erinomaisin väline äänen si 
sällyttämiseen  sovelluksiin.  Sillä  pystytään  toistamaan  ääntä  yhtäai 
kaisesti  32äänikanavalla  saumattomasti  tahdistettuna  aikajanaan  tai 
itsenäisesti siitä riippumattomana. Äänitiedostot voivat olla sisällytet 
ty Flashtiedostoon, tai ne voivat olla ulkoisia tiedostoja. Lisäksi ääntä 
olisi mahdollista  toistaa  streaming 14 tyyppisesti  ilman  esilataamista. 
(Manninen & Marttila 2006: 232.) 

4.5.15 Tiedostojen koko ja toisto 

Tiedostojen koko on  Internetkäytössä merkittävä  seikka.  Suuret  tie 
dostot heikentävät tuotteiden saavutettavuutta ja vaativat enemmän te 
hokkuutta  niitä  toistavilta  laitteistoilta.  Hitailla  yhteyksillä  tällaisten 
Flashsovelluksen lataaminen keskeytetään helpommin, eikä nopeista 
kaan  yhteyksistä  ole  apua, mikäli  sovelluksesta  tulisi  suosittu  ja  sitä 
tarjoavan palvelimen kaistaleveys tukehtuu latauspyyntöihin. 

Flashtiedostojen kokoerot voivat olla huomattavia. Yksikin väärin si 
joitettu  äänitiedosto  tai  bittikarttakuva  voi  merkitä  megatavujen 
lisäystä  tiedostokokoihin,  videotiedostoista  puhumattakaan.  Flash 
kehittimellä pystytään kuitenkin määrittelemään hyvin pitkälle media 
tiedostojen pakkaus ja latausasetuksia. 

Jäätelökioskin  esitysmuotoisen  Flashtiedoston  tiedostokoko  on  noin 
700  kilotavua.  Tämän  päätiedoston  lisäksi  peliin  valittu  XML 
kieliversio  lisää käyttäjän koneelle  ladattavan  tiedon määrää 30 kilo 
tavulla.  Latausaika  Internetistä  muodostuu  tällöin  varsin  lyhyeksi  ja 
asetettu tavoite saavutettavuudesta täyttyy erittäin hyvin. Tiedostoko 
ko ja latausajat olisivat kasvaneet tuntuvasti, mikäli peliin olisi sisälly 
tetty äänitiedostoja. 

14 Streaming eli suoratoisto on tiedonsiirtotapa, jossa vastaanotettua sisältöä toistetaan (mahdollisimman) välittömästi.
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Flashkehitysympäristön  piirtotyökalut  tuottavat  vektorigrafiikkaa, 
jonka vuoksi Flashsovellusten tiedostokoot voivat olla erittäin pieniä. 
Flashohjelmassa  piirretty  vektorigrafiikka  on  julkaisumuodossaan 
pakattu ja  se on ajonaikaisesti purettava. Tästä johtuu, että monimut 
kaiset  vektorikuvat  ja  animaatiot  käyttävät  esitysmuodossaan  paljon 
tietokoneen prosessoritehoa, jonka seurauksena esitysten kulku voi hi 
dastua tai jopa keskeytyä kokonaan väärin tehtyinä. Muutamissa pelin 
monimutkaisemmista animaatiointroissa  voi  esiintyä esityksen  hidas 
tumista hieman vanhemmilla tietokoneilla. 

4.5.16 Testaus ja käyttöönotto 

Projektin toteuttamisen yhteydessä tapahtunut jatkuva testaaminen oli 
tärkein menetelmä pitää peli  ehjänä  ja  toimivana. Laajempien osako 
konaisuuksien valmistuttua peliä myös testattiin sisäisesti muiden Tu 
lossilta  Oy:n  henkilöstön  parissa.  Annetun  palautteen  ja  löydettyjen 
virheiden avulla pelistä saatiin parempi sekä varmempi tuote. 

Yksinkertaisena suosituksena on käyttää tietokonetta, jossa on käytös 
sä Microsoft Windows XP käyttöjärjestelmä tai muuten ominaisuuk 
siltaan  vastaava.  Peli  on  testattu  toimivan  niinkin  vanhalla  PC 
laitteistolla kuin: Pentium 133 MHz, 64 Mt keskusmuistia, käyttöjär 
jestelmänä  Microsoft  Windows  98  ja  selaimena  Microsoft  Internet 
Explorer 6. Pelattavuus oli kuitenkin hitauden takia tällaisella laitteis 
tolla miltei mahdotonta.
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4.6 Projektin lopuksi ja opetukset 

Käyttövalmis  Jäätelökioski  valmistui  EVECemoprojektiinsa  nähden 
hyvissä  ajoin,  saavuttaen  sille  esitetyt  tavoitteet  ja  pysyen  hyödylli 
syyden viitekehyksessä. Peliä olisi mahdollista jatkokehittää ja laajen 
taa  tavoittelemaan  uusia  kohderyhmiä  esimerkiksi  näille  räätälöitynä 
tuotteena. Projektin aikana saavutettua tietoa ja taitoa voisi pitää ava 
uksena uusille mahdollisuuksille, niin henkilökohtaisella tasolla, kuin 
myös toimeksiantajalle. Voidaan sanoa, että Jäätelökioski on projekti 
na onnistunut. 

Osatekijöitä onnistumiseen on useita. Roolini sovelluksen kehittäjänä 
ja vastuu tuotannon eri alueilla oli merkittävä. Innostus haasteeseen ja 
kyky  hahmottaa  kokonaisuutta  sekä  nopea  Flash  8  Professional  oh 
jelmiston  käytön  opiskelu,  auttoivat  pitkälle  kohti  henkilökohtaista 
onnistumista.  Toteutuksen  tasolla  esiin  nousevia  seikkoja  ovat  mm. 
järjestelmällinen perusrakenteiden luonti,  joita on käytetty koko pelin 
laajuisesti  samoissa toiminnoissa. Suurin osa sovelluksen ohjelmisto 
kehityksen  alkuvaiheesta  meni  juuri  tähän  työhön,  mutta  se  helpotti 
huomattavasti pelin eri viikkojen ja toimintojen kasaamista. 

Flash  8  Professional  kehittimen  suurin  vahvuus  on  mediarikkaiden 
Internetsovellusten  tekeminen.  Flash  on  oivallinen  työkalu  toteutta 
maan pieniä ja keskisuuria projekteja rajallisilla resursseilla, sillä siinä 
yhdistyy  kaikki  vaadittavat  kehitysalustat  kokonaisuuden  rakentami 
seen sekä julkaisuun. Ohjelmisto noudattaa nykytyylin käyttöliittymi 
en perinteitä, mikä tekee siitä helposti lähestyttävän ja opittavan. 

Sovelluskehittimen  Helpdokumentaatio  oli  tarpeellinen  lähde  Ac 
tionScriptlähdekoodin kirjoittamisessa, sen tukena ja virhetilanteiden 
syitä ratkoessa. Se sisältää runsaasti esimerkkejä ja parhaita käytäntö 
jä.  Dokumentaatiota  käytin  ohjelmistotuotannon  lisäksi  myös  tutus 
tuessani minulle uuden ohjelman lukuisiin mahdollisuuksiin. 

Toinen  hyvä  vaihtoehto  Jäätelökioskipelin  kehittämiseen  olisi  ollut 
Macromedian Director  ohjelmisto  ja Lingoohjelmointi. Director on 
kuitenkin huonommin tuettu Internetkäytössä ja animaatioiden toteut 
taminen olisi sillä ollut hankalampaa. Muiden korkeamman tason oh 
jelmointikielien  harkitseminen,  pienehkön  Internetissä  pelattavan  pe 
lin tapauksessa, ei ollut tarpeellista.
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Ongelmallisinta  projektissa  oli  yhdistää  Flashohjelmiston  käytön 
opiskelu toteuttamisen aikataulun kanssa sekä rajalliset henkilöresurs 
sit.  Hieman  laajempi  projekti  olisi  vaatinut  vähintään  toisen  tekijän, 
kuten esimerkiksi graafiseen tuotantoon erikoistuneen henkilön. Myös 
kokemattomuus  ActionScriptohjelmoinnissa  tuotti  omia  haasteitaan 
varsinkin  virheiden etsinnässä  ja  hidasti  toisinaan uusien  toimintojen 
kehittämistä peliin. 

Valmis  Jäätelökioski  sai  huomiota  sijoittumalla  finalistiehdokkaaksi 
viiden  parhaan  joukkoon MindTrek  2006  multimediakilpailun  opis 
kelijasarjassa. 

Tapauskuvaus  on  hyvä  lopettaa  Kankaan  (2003)  lainaukseen,  jonka 
esittämät  kohdat  kannattaa  pitää mielessä  hyötypelejä  suunnitellessa. 
Uskon myös Jäätelökioskin tavoittaneen esitetyn ajatuksen hengen. 

”Pyrkimyksenä  edutainment  tai  edugaming  tuotteissa  ei  ole  pel 
kästään  opetuksen  liittäminen  viihteelliseen  ja  pelimäiseen  kon 
tekstiin.  Pyrkimyksenä  on  tuottaa  kokemuksellinen  tila,  joka  pi 
kemminkin  täydentää  laajempaa  oppimisympäristöjen  koko 
naisuutta, kuin tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle opetukselle.”
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5 Yhteenveto 

Tulevaisuuskeskustelua  tietoyhteiskunnan  ja  pelien  vaikutuksista  ih 
misiin  ja  etenkin  nuorisoon on käyty  vilkkaasti  viimeisen  vuosikym 
menen aikana. Vuonna 1996 Mika Pantzar esitti puolustelevasti tieto 
konepelien viitoittavan tietä käyttäjiensä tulevaisuudella, sillä ne ovat 
monipuolisinta  ja hienostuneinta tietokoneen käyttöä. Pantzar käyttää 
esimerkkinä  SimCityä  ja  väittää,  että  sen  kaltaisten  simulaatiopelien 
saattavan muuttaa ratkaisevasti tapaamme hahmottaa kehitystä. (Eske 
linen 2005: 12–13.) 15 

Onkin mielenkiintoista havaita, että tuolloin pohdittiin nuorison mah 
dollisesti  siirtyneen  kulttuurisesti  staattisesta  ajattelusta  eräänlaisiin 
dynaamisiin ajattelumalleihin. Olisiko nykyinen Internetin ja globaali 
en  viestintämedioiden  (ks.  3.2.8)  suosio  sekä  niistä  ammennettavien 
alakulttuurien kirjo nuorison keskuudessa nyt  todiste tällaisesta muu 
toksesta? 

Internetistä  onkin  tullut  korvaamaton  viihteen  sekä  tiedonvälityksen 
massafoorumi,  joka  muuttaa  jatkuvasti  tapaamme  hahmottaa  ympä 
röivää maailmaa. Nykytilannetta kuvaa  suuntaaantavasti esimerkiksi 
se, että Citykaupunkilehden mobiilisukupolvikyselyyn osallistuneis 
ta puolet ei  luopuisi Internetin käytöstä alle miljoonasta eurosta (Mo 
biilisukupolvi.fi 2007). 

Entistä  tehokkaampien  ja  suhteessa  halvempien  laitteistojen  kehitys, 
Internetin jokapäiväistyminen ja tietoteknisen lukutaidon yleistyminen 
ovat  tärkeitä  syitä  miettiessä  digitaalisen  kulttuurin  muodostumista 
nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa. Eskelinen (2005: 13) kirjoittaakin 
ajan hengestä seuraavasti: 

”— — ollaan edelleen avoimien ja tutkimattomien isojen perusky 
symysten  risteyskohdassa,  kytkemässä  teknologian  kesyyntymistä 
tietokonepelien kautta käynnissä oleviin kognitiivisiin  ja  sosiaali 
siin muutoksiin. Nykyisin yhä pitemmälle aikuisikään jatkuvan tie 
tokonepelien  pelaamisen  vaikutus  pelaajien  sosiaalisiin  taitoihin 
ja  esteettisiin  odotushorisontteihin  on monen muun keskeisen  ky 
symyksen lailla vailla kunnollista perustutkimusta oleva asia.”  

Jos  peleistä  tai  hyötypeleistä  on  joskus  puhuttukin  puolustelevasti  ja 
hieman piilossa (vrt. Mäyrä 2003: 8), olisi nämä varaumat viimeistään 
nyt karistettava pois. Olisi myös syytä alkaa huomioimaan pelien ase 
ma merkittävänä ja vaikutusvaltaisena teollisuutena, kuten myös viih 
teen ja kulttuurin muotona. 

15 Pantzar, Mika (1996). Kuinka teknologia kesytetään. Helsinki: Hanki ja Jää.



62 

Pelitutkimukseen liittyvissä kirjoituksissa törmää usein kehotuksiin li 
sätutkimusten tarpeellisuudesta (vrt. Mäyrä 2003: 13; Eskelinen 2005: 
105). Tutkimusta  tehdäänkin  nyt  kuumeisesti yliopistoissa  ja  peliyri 
tysten omissa kehitysprojekteissa. Tietoa digitaalisista peleistä ja hyö 
typeleistä  kaipaavat  niin  pelien  tekijät,  sijoittajat,  myyjät,  pelaajat, 
kuin myös nuorten pelaajien vanhemmat. 

Myös suomalaisesta tieto ja kulttuuriteollisuuden potentiaalista puhu 
taan  nyt  vahvasti mediassa  ja  tätä ollaan  heräämässä  tukemaan. Esi 
merkiksi Suomen  itsenäisyyden  juhlarahaston Sitran  raportit puhuvat 
innovaatioiden ilosanomaa ja niin sanotun Helsingin huippuyliopiston 
teknistaideteollinen synergia on noussut kuumaksi puheenaiheeksi. 

Digitaaliset pelit ovat olleet merkittävässä asemassa tietotekniikan ke 
hityksessä. Nykyinen digitaalisten laitteiden ja pelien parissa kasvanut 
medialukutaitoinen  sukupolvi  tuskin  vieroksuu  ajatusta  käyttää  tieto 
koneita vaikka opetuksen välineenä, vaan suorastaan pitää niitä terve 
tulleina. Kun tämä sukupolvi alkaa hiljalleen siirtyä tietoyhteiskunnan 
ja työelämän vaikuttajaksi, kenties olemme uudenlaisen kulttuurievo 
luution murrosvaiheessa. Pelaava sukupolvi haluaa myös lisää keskus 
telua itselleen rakkaista peleistä ja niiden vaikutuksista omille jälkeläi 
silleen. 

Pelit ovat  jokapäiväistyneet  ja tarjoavat monipuolista ajanvietettä ko 
ko perheelle. Yhä useammat pelaavat, sukupuolesta riippumatta, ja pe 
laajien  keskiikä  kasvaa  kaikenaikaa.  Pelien  aiheet  ovat  laajentuneet 
alkuajoiltaan  suureksi  joukoksi  erilaisia  lajityyppejä  ja  hyötypelien 
sovellukset laajentavat tätä kenttää edelleen. 

Tieto ja viestintäteknologioiden (ICT) ennustetaan kehittyvän tulevan 
vuosikymmenen aikana kohti elämänlaadun (QoL) teknologioita,  jos 
sa ympäristö, energia ja elämäntieteet nousevat teknologian ja talou 
den kehityksen vetäjiksi  tietoteknisten  tieteiden sijaan. Psyykkisen  ja 
fyysisen terveyden edistäminen puhtaassa ja turvallisessa elinympäris 
tössä  on  olennainen  asia  elämäntieteissä.  Elämänlaadulliset  tekijät 
ovat  vahvasti  liitoksissa  viihteellisiin  elämyksiin,  mikä  luo  otollista 
maaperää juuri hyötypelien kehitykselle. (Kangas 2003.) 

Kangas (2003) visioi myös tietotekniikan kehityksen jatkuvan vahva 
na muuttuen yhä tärkeämmäksi vaikuttajaksi paikallisesti ja globaalis 
ti, muuntuen kohti elämänlaadun teknologioita. Hänen mukaansa hyö 
typelit  jatkavat pelikulttuurin  laajentamista vahvistaen  jalansijaa mm. 
opetuskäytössä ja tiedonvälityksessä sekä avaten väylän myös uusille 
teknisille  alustoille,  kuten  mobiililaitteisiin  tai  digitaaliseen  televisi 
oon.
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Jo nykyään elämänlaatua kohentavia hyötypelejä on saatavilla  ja näi 
den arvioidaan nousevan tulevaisuudessa entistä suositummiksi. Eten 
kin exergametyyppisillä peleillä on potentiaalia  kuluttajamarkkinoil 
la,  kuten  esimerkiksi  Dance  Dance  Revolution  on  osoittanut. 
Aihepiiriin liittyy läheisesti myös uusien biofeedbacklaitteiden kehit 
täminen  ja  käyttöönotto.  (vrt.  Kaleva  Technopolis  HighTech  Forum 
2005.) 

Vaikka hittipelien asemaa tavoittelevien projektien budjetit ovat muo 
toutuneet vain superkehittäjille mahdollisiksi, on toisaalta helppoa läh 
teä tekemään pienempiä ja matalamman profiilin pelejä kohdennetuil 
le  ryhmille,  sillä  ihmiset  ovat  oppineet  pelaamaan  ja  mielellään 
kokeilevat uutuuksia. Kun kehittäjät hyödyntävät jo hyväksi todettuja 
käyttöliittymien  kulttuureja  sekä  flowkokemuksen  ja  immersion  ta 
voittelua, muodostuu pelaajien kynnys tempautua mukaan peliin var 
sin matalaksi. Kannattaa pyrkiä käyttämään hyväksi kaikkia  hyviä  jo 
keksittyjä ideoita ja keskittyä sisällön tuottamiseen, sillä viime kädes 
sä ihmiset kaipaavat hyviä tarinoita ja viihdettä. 

Hyötypeleistä ja niiden mahdollisuuksista on aivan viime vuosina he 
rätty keskustelemaan varsin runsaasti. On syntymässä uusia hyötype 
lejä tarjoavia yrityksiä  ja alalla  jo toimivat viihdepeliyritykset mietti 
vät  osaamisensa  laajentamista  tälle  alueelle.  Hyötypeleillä  on  paljon 
tarjottavaa verkossa  toteutettavien pienprojektien  tukena, kuten kam 
panjoissa,  valistuksessa  ja  mainonnassa.  Tällaisten  palveluiden  tar 
joamista kannattaisi etenkin yksityisyrittäjien ja pkyritysten miettiä ja 
vastata haasteisiin nyt, kun pioneerityötä olisi vielä tarjolla.
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Liite 1. XMLlähdetiedoston käyttöönotto ja vaihto 
// < 
// Kieliversiotiedostojen lataajafunktio ulkoisessa .as tiedostossa 
// 
// Numero languageID saadaan alkuvalikon lippupainikkeista. 
var languageID:Number; 
// 
_global.selectLanguage = function() { 

if (languageID == 0) { 
return icgLanguages.firstChild.childNodes[0].childNodes[0].firstChild; 

} 
if (languageID == 1) { 

return icgLanguages.firstChild.childNodes[0].childNodes[1].firstChild; 
} 
if (languageID == 2) { 

return icgLanguages.firstChild.childNodes[0].childNodes[2].firstChild; 
} 
if (languageID == 3) { 

return icgLanguages.firstChild.childNodes[0].childNodes[3].firstChild; 
} 

}; 
// > 
// 
// < 
// Esilataaja 2, Framessa 2. 
// 
// Luodaan XMLobjektit. 
var icgData:XML = new XML(); 
var icgLanguages:XML = new XML(); 
// Ei välitetä mahdollisesti tyhjistä väleistä. 
icgData.ignoreWhite = true; 
icgLanguages.ignoreWhite = true; 
// XMLtiedoston lataava funktio 
icgLanguages.onLoad = function(success:Boolean):Void  { 

if (success) { 
// Kutsutaan ulkoista funktiota XML lähteen hakemiseksi load()metodin sisältä 
icgData.load(selectLanguage()); 

} else { 
// Vikatilanne 
loadtxt.text = "Error loading texts! Please contact the game provider."; 

} 
}; 
// XMLtiedoston lataava funktio 
icgData.onLoad = function(success:Boolean):Void  { 

if (success) { 
// Kieliversio on onnistuneesti ladattu, palataan pelin alkuvalikkoon. 
loadtxt.text = "Texts loaded"; 
play(); 

} else { 
// Vikatilanne 
loadtxt.text = "Error loading texts! Please contact the game provider."; 

} 
}; 
// Aikajana pysäytetään, mutta scriptsuoritetaan loppuun. Jos XML lataukset onnistuu, 
// peli jatkuu play()metodilla. 
stop(); 
// Kutsutaan funktiota parametrina kielitiedostojen sijainnit sisältävä XMLtieto 
icgLanguages.load("icg_lang.xml"); 
// Esilataaja 2 loppuu >
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Liite 2. Tekstikentän tyylimäärittely ja viittaus tyyliin 
// < Ulkoinen tyylitiedosto 
// 
// Luodaan tyylimäärittelyobjekti 
var tyyliCSS:TextField.StyleSheet = new TextField.StyleSheet(); 
// 
// Luodaan tyylimäärittelyobjektille tyyli ”normaali” ja sille tekstityylin ominaisuudet. 
// Huom! Tyylin nimellä viitataan XML tiedoston rakenteeseen: 
// <normaali>Tekstiä tekstiä tekstiä.</normaali> 
tyyliCSS.setStyle("normaali", {color:'#000000', fontFamily:'Arial,Helvetica,sansserif', 
fontSize:'12'}); 
// > 
// 
// < Sovelluksessa 
// Määritellään luodulle tekstikentälle tyyli. 
// 
tekstikenttä.styleSheet = tyyliCSS; 
// Sijoitetaan tekstikenttään XMLrakenteesta tietoa 
tekstikenttä.text = XMLTietokanta.firstChild.childNodes[0]; 
// >
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Liite 3. Muuttujien tallennus ja lataaminen (SharedObjects) 
// SO Tallennuksenfunktio 

_global.SaveGame = function() { 
// Rakennetaan viittaus SharedObjektiin, ja jos sitä ei ole olemassa, se luodaan. 
SOtiedosto = SharedObject.getLocal("SOtiedosto"); 
// Esitellään taulukko 
SOtiedosto.data.varArray = new Array(); 
// Sijoitetaan muuttujia taulukkoon, joita yhteensä 45 kpl. 
// Taulukkoon sijoitetaan myös pelin viikkotapahtumien taulukot ja muita taulukoita esim: 
SOtiedosto.data.varArray[0] = muuttuja00; 
// ... Ja niin edelleen aina varArray[44] asti. 
// Seuraavaksi virhetilanteisiin liittyviä tarkastusrakenteita, mutta 
// niitä ei tässä. 
// flush()metodi kirjoittaa tallennustiedoston käyttäjän koneelle. 
SOtiedosto.flush(); 

}; 

// SO Latauksenfunktio 

_global.LoadGame = function() { 
// Rakennetaan viittaus SharedObjektiin = otetaan käyttöön 
SOtiedosto = SharedObject.getLocal("SOtiedosto"); 
// 
// Sijoitetaan pelin muuttujiin (esitelty ulkoisessa .as tiedostossa) SO:n tiedot, 
// joita yhteensä 45 kpl esim näin: 
muuttuja00 = SOtiedosto.data.varArray[0]; 
// ... Ja niin edelleen aina varArray[44] asti. 
// Jonka jälkeen pelitilanne alustetaan tässä omilla funktioillaan. 

};
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Liite 4. CheckBoxkomponentin tapahtumakäsittely 
// Luodaan kuuntelijaobjekti. 
var omaKuuntelija:Object = new Object(); 
// Luodaan totuusarvomuuttuja, joka on alustavasti epätositilassa (false). 
omaChkBoxValinta = false; 
// Jos kuuntelija havaitsee tapahtuman ”click” käyttöönotetun kuuntelijan komponentissa: 
omaKuuntelija.click = function(evt:Object) { 

// Haetaan totuusarvo valitun komponentin tilasta. 
omaChkBoxValinta = evt.target.selected; 
if (omaChkBoxValinta == true) { 

// Nappi on valittu. Tähän sisälle voi laittaa jotain toimintaa. 
} else { 

if (omaChkBoxValinta == false) { 
// Nappi ei ole valittu. Tähän sisälle voi laittaa jotain toimintaa. 

} 
} 

}; 
// chkKomponentti on komponenttikirjastosta käyttöönotettu Property inspectorissa 
// nimetty komponentti. 
// Otetaan kuuntelijaobjekti käyttöön kuuntelemaan ActionScripttapahtumaa ”click” 
// eli hiirenklikkaus stagella nimetyn chkKomponenttiinstanssin päällä. 
chkKomponentti.addEventListener("click", omaKuuntelija);
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Liite 5. Tooltip()funktio 
function tooltip(a:Number) { 

// 
// Ehtolausekkeet a:n arvojen 16 mukaan luovat tekstikentän ja sisällyttävät XMLtiedot. 
// 
// * TABLE OF RESULTS 
if (a == 1) { 

var tooltiptxt:TextField = this.createTextField("tooltiptxt", 5000, 10, 415, 430, 60); 
tooltiptxt.text = icgData.firstChild.childNodes[16].childNodes[0].firstChild; 

} 
// * BAR DIAGRAM 
if (a == 2) { 

var tooltiptxt:TextField = this.createTextField("tooltiptxt", 5000, 10, 415, 430, 60); 
tooltiptxt.text = icgData.firstChild.childNodes[16].childNodes[1].firstChild; 

} 
// * LINEAR DIAGRAM 
if (a == 3) { 

var tooltiptxt:TextField = this.createTextField("tooltiptxt", 5000, 10, 415, 430, 60); 
tooltiptxt.text = icgData.firstChild.childNodes[16].childNodes[2].firstChild; 

} 
// * PRINTING 
if (a == 4) { 

var tooltiptxt:TextField = this.createTextField("tooltiptxt", 5000, 10, 415, 430, 60); 
tooltiptxt.text = icgData.firstChild.childNodes[16].childNodes[3].firstChild; 

} 
// * CLEAR SCREEN 
if (a == 5) { 

var tooltiptxt:TextField = this.createTextField("tooltiptxt", 5000, 10, 415, 430, 60); 
tooltiptxt.text = icgData.firstChild.childNodes[16].childNodes[4].firstChild; 

} 
// * OK 
if (a == 6) { 

var tooltiptxt:TextField = this.createTextField("tooltiptxt", 5000, 10, 415, 430, 60); 
tooltiptxt.text = icgData.firstChild.childNodes[16].childNodes[5].firstChild; 

} 
// 
// Tekstikenttien ulkonäköä ja tekstin rivitystä muokataan luodun kentän ominaisuuksilla. 
// 
tooltiptxt.background = true; 
tooltiptxt.backgroundColor = 0xFFE8B3; 
tooltiptxt.border = true; 
tooltiptxt.wordWrap = true; 
tooltiptxt.multiline = true; 
tooltiptxt.setTextFormat(tooltipfmt); 

}
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Liite 6. Painikeobjektien luonti 

function create_boxMC(mcname:String, x_co:Number, y_co:Number, colorline:Number, 
colorfill:Number, arvo:Number, leveys:Number, labelko:Boolean, chk_id:Number) { 

// Luodaan painikeobjekti, nimi ja syvyys parametrista. 
var obj:MovieClip = this.createEmptyMovieClip(mcname, syvyys()); 
// Sijoitetaan objektin alkupiste parametrien mukaiseen paikkaan koordinaatistolla. 
obj._x = x_co; 
obj._y = y_co; 
// Piirretään objekti ajonaikaisesti näyttämölle. 
with (obj) { 

lineStyle(0, 0x666666); 
beginFill(colorfill); 
moveTo(0, 0); 
lineTo(leveys, 0); 
lineTo(leveys, arvo); 
lineTo(0, arvo); 
lineTo(0, 0); 
endFill(); 

} 
// Parametri labelko määrittelee onko objekti valittu vai ei. 
// Upotetaan hiiren kursorin käyttäytyminen. 
if (labelko == 1) { 

obj.onRollOver = function() { 
this.useHandCursor = true; 

}; 
obj.onRollOut = function() { 

this.useHandCursor = false; 
}; 

// Vapauttaessa hiiren painike objektin päältä. Järjestellään objektin tila päälle/pois 
// taulukkoon (booArray), saman taulukon nykytilan perusteella. 

obj.onRelease = function() { 
if (booArray[chk_id] == false) { 

booArray[chk_id] = true; 
} else { 

booArray[chk_id] = false; 
} 
// Tässä kohtaa kutsutaan useita funktioita, joilla koordinaatistosta poistetaan 
// objektin luoma kuvaaja ja koordinaatisto järjestellään uudestaan minimi ja 
// maksimiarvojen mukaisesti. 
// Funktiokutsut on poistettu liitteestä, koska funktioiden toimintaa ei esitellä. 

}; 
// Päällä olevan objektin tila otetaan ylös luotujen movieclipien taulukkoon 
// createdmcLabelArray. 
createdmcLabelArray[mclabel_id++] = obj; 

} else { 
// Jos objekti ei ole päällä, sen tila otetaan ylös silloinkin luotujen movieclipien 
// taulukkoon createdmcLabelArray. 

createdmcArray[mc_id++] = obj; 
} 

}


