
Sosiaalinen 
sovelluskehitys

Osallisuus tänään ja tulevaisuudessa

www.zet-hanke.fi / 
www.facebook.com/zetpeli

http://www.zet-hanke.fi


Zet-hanke

Osallisuutta rakentamassa



Osallisuutta pelinkehitysprosessin kautta

× Pelin tekeminen on 
pitkälti vuorovaikutusta

× Voimaantumisen tunne, 
kun näkee oman 
kädenjäljen

× Uusien asioiden 
oppiminen

× Rooli asiantuntijana 
kasvattaa itseluottamusta



× Toteuttajat: Laurea-ammattikorkeakoulu ja 
Valaa Oy (ent. Meanfish Oy)

× Kesto: 8/2015-5/2017

× Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

× Kohdealue: Länsi-Uusimaa, erityisesti Hanko ja Lohja

× Pääyhteistyökumppanit Hangon ja Lohjan kaupunkien 
nuorisopalvelut sekä Evangeliska Folkshögskolanin Hangon 
Mediapaja

× Tuloksena: työelämäteemainen hyötypeli ja sitä tukevat 
palvelukonseptit, ohjeistus osallistavaan pelisuunnitteluun

ZET-perustiedot



ZET-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

× Pelillinen sovellus nuorilta nuorille arjen hallintaan / 
tulevaisuuden suuntaviivojen hahmottamiseen

× Suunnitelma, miten sovellusta hyödynnetään

× Sovelluksen ja palvelukonseptin pilotointi eri kohderyhmille

× Ohjeistus osallistavaan sovelluksen kehittämiseen

× Tavoitteena myös vaikutukset osallistujille 
(Työ- ja toimintakyky, osallisuuden kokemus, minäpystyvyys)



Hankkeen kulku

× Syksy 2015

× Alustava ideointi verkostotyöpajassa ja GameJam

× Kevät 2016

× Tiimitapaamiset ja verkostotyöpaja

× Kesä / Syksy 2016

× Pelin tekninen kehitys, testaus

× Talvi Kevät 2017

× Pelin viimeistely, ohjeistuksen kirjoittaminen, raportointi



GameJam 14.-15.11.2015

× “Ideointijami”

× n. 200 ideaa: teemoja ja 
pelimekaniikkoja

× 1. Päivänä kehitettiin ideoita

× 2. Päivänä jatkojalostettiin 
niitä



Pelikonsepti ja teema

× Peli on yhdistelmä strategia- ja point-and-click -seikkailupeliä. 

× Lähestytään aihetta käänteisen huumorin kautta

× Pelaaja ottaa pelissä suuryhtiön johtajan roolin, ja tavoitteena 
on maksimoida oman yrityksen menestys kilpailevia yhtiöitä 
sabotoimalla.

× Kilpaileviin yhtiöihin voi lähettää agentteja

× Käytettävillä agenteilla on kaikilla jokin piirre, joka 
vaikuttaa tämän toimiin positiivisesti ja negatiivisesti. 

× Käänne, jossa  kaapataan oma yhtiö takaisin 
reptiliaaniherralta.



Tiimitapaamiset Hangossa ja Lohjalla

× Hangossa 8 ja Lohjalla 11 
tapaamista

× Hangossa Mediapajalla ja 
nuorille suunnatulla 
Via-pajalla

× Lohjalla Laurean tiloissa
× Nuoria oli mukana 

vaihdellen 3-11 henkeä 
× Osallistui yhteensä 45 

nuorta (18 Lohjalla ja 27 
Hangossa)

× Aktiivisin & sitoutunein 
osallistujajoukko n. 10 nuorta

× Hangossa osallistujat olivat 
pajalaisia

× Lohjalla: opiskelijoita (11), 
työttömiä tai työelämän 
ulkopuolella olevia nuoria (6) 
ja työssäkäyviä nuoria (1) 
(tilanne toimintaan mukaan 
tullessa)

× Tyttöjä Lohjalla 5 ja 
Hangossa 11



Tiimitapaamiset Hangossa ja Lohjalla (2)

× Ideoista pelimekaniikoiksi
× stressimittari, työntekijöiden 

hämääminen, tuotantolinjan 
rakentaminen

× Pelisuunnitteluprosessi 
monipuolisesti: konseptointi, 
pelikenttien suunnittelu, 
dialogien kirjoitus, grafiikka, 
äänet, pelitestaus jne.

× Pitkälti kevään 2016 aikana 
(1 tapaaminen syksyllä)

× Pelimekaniikkojen testaus ja 
jatkokehitys 

× Sisällöntuotannon suuntaviivoja
× Errantry
× Sisällöntuotanto ja tekninen 

toteutus Valaa Oy



Tiimitapaamiset Hangossa ja Lohjalla (3)



Hyötysisältö

× Hyötyä huvin kautta

× Käänteinen huumori

× Tehtävissä työelämään 
liittyviä teemoja ja tilanteita

× Luovat pohjaa 
keskustelulle

× Talouden hallintaa

× Työnhakutilanteen 
pohdintaa

× Mielenterveysongelmien ja 
kehityspiirteiden kanssa 
pärjääminen

× voimaannuttavuus
× erilaisten ihmisten kanssa 

toimeentuleminen
× asioiden näkeminen 

vahvuuksina

× Pelinkehitysprosessi 
itsessään: teemat, 
osallistuminen, oma 
kädenjälki jne.



Konseptista peliksi

× Kehitys tapahtunut Valaa Oy:ssä tiimitapaamisten 
välissä ja kesällä / syksyllä 2016

× Lohjalaiset Zet-tiimin jäsenet työharjoittelussa

× Hyödynnettiin tiimitapaamisissa kehitettyä sisältöä

× Luotiin uutta sen pohjalta

× Kysyttiin palautetta testisessioissa

× Beta-version julkaisu 25.1.2017
× www.zet-hanke.fi/beta

× Viimeistely keväällä 2017







Konseptista peliksi (2)





Tästä eteenpäin

× Sisällön viimeistely ja syventäminen
× Bugien korjaaminen
× Virtuaalinuoriso-ohjaaja
× Pelin jakelu GooglePlayn ja AppStoren kautta



Sosiaalinen 
sovelluskehitys

Tulevaisuudessa



Miksi?

× Koodaus on jo opetussuunnitelmissa, mutta samalla 
sovelluskehityksen luonne muuttuu nopeasti

× Innovaatiot syntyvät substanssin ja teknologian rajapinnassa

× Käyttäjien osallistaminen

× Kokeileva ja ketterä kehittäminen mahdollistaa 
paikallistamaan, mitä pitäisi oikeasti tehdä

Getting the Design Right and the Right Design

- William Buxton



(Sovelluskehitys)hankkeiden haasteet

× Vesiputousmalli (aika / budjetti / tavoitteet)

× Hankintalaki ei kannusta ketterään sovelluskehitykseen

× Uudet teknologiat ja trendit lisäävät kompleksisuutta

× Projektit eivät ole houkuttelevia PK-yrityksille

× Immateriaalioikeudet, ylläpito, jatkokehitys, jalkautus

× Sisällölle halutaan - ja sille kuuluu - varata suurin osa 
resursseista. Näin ei kuitenkaan aina käy, varsinkaan jos 
pyörää keksitään uudelleen.



Hallintajärjestelmien hautausmaa

× “Olisi kiva muokata ja lisätä sisältöä...”

× Voi viedä kymmeniä prosentteja tuotannon kokonaisbudjetista

× Jokainen järjestelmä on erilainen, vain harvat osaavat käyttää

× Sisältö ei siirry järjestelmien välillä

× Käyttö usein aktiivista vain projektin ajan

× Jos hallintajärjestelmällä ei voida muokata sovelluksen 
varsinaista rakennetta, on se lähes varmasti turha



× Toimintafilosofia ja järjestelmätoteutus osana Zet-hanketta

× Yhteinen ekosysteemi ja työkalut suunnitteluun, kehitykseen, 
käyttöön ja jatkokehitykseen yksityisille ja organisaatioille

× Jakamiseen perustuva visuaalinen ohjelmointikieli

× Jaetaan sisällön ja tiedon lisäksi logiikkaa ja toiminnallisuutta

× Sisällöt eivät jää orvoiksi, sovellukset eivät ole monoliitteja ja 
logiikkaa ja toiminnallisuutta voidaan hyödyntää jatkossakin

× Roolit hämärtyvät: rakentajat, soveltajat, ohjaajat

Sosiaalinen sovelluskehitys



× Valaa-alustan beta julkaistaan 2017

× Reptillian Overlords -pelin sisältö modularisoidaan 
Valaa-alustalle uudelleenkäytettäviksi komponenteiksi

× Nuoret (ja aikuiset) voivat pelaamisen lisäksi hyödyntää 
sovelluksen osia, sisältöjä, grafiikkaa ja ääniä uuden sisällön ja 
jopa kokonaan uusien sovellusten ja pelien tuottamiseen ja 
jakamiseen

× Vain taivas on rajana! (mobiili, VR, AR, 3D, 2D, pelit, 
sovellukset, verkkosivut, yhteisöpalvelut, data-analytiikka ad 
infinitum...)

Valaa & Zet




