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Esittely: Joona Koiranen

★ Toinen Ääres eduEscapen perustajista

★ Erikoistunut pakopelien käyttöön oppimisessa

★ Kirjastopedagogi Espoon kaupunginkirjastossa

○ kouluyhteistyö, pajatoiminta, tapahtumat



Mihin pakopelien oppimiskäyttö 
perustuu?



Pakopeli eli Escape game
Kokemuksellinen ryhmäpeli, jossa ratkotaan 
tehtäviä (usein) tarinakehyksen sisällä.

Tavoitteena ratkaista tehtävät tietyssä ajassa ja löytää 
ratkaisu tarinaan.

Usein pelin lopussa huoneesta/tilasta paetaan.

Myös pakohuone, Escape room





★ Pakopelit on suunniteltu ohjaamaan ihmistä 
kohti flow-tilaa           

 oppimisen kannalta optimaalista!

★ Flow-tilassa ihminen keskittyy tiettyyn 
tavoitteelliseen toimintaan niin, että kaikki muu 
sulkeutuu tietoisuudesta

Pakopelit pyrkivät flow-tilaan



Flow-tilan osatekijöitä (Csíkszentmihályi):

★ Tehtävällä on selvät päämäärät
■ Paeta huoneesta, ratkaista arvoitus

★ Yksilön keskittyminen on täydellistä
■ Tehtävät haastavia, vihjeet seuraavat toisiaan

★ Oman minän arviointi vähenee
★ Ajantaju katoaa
★ Tehtävän etenemisestä saa välitöntä palautetta

■ Lukko aukeaa, saa seuraavan vihjeen
★ Yksilön kyvyt ja tehtävän vaativuus ovat tasapainossa
★ Yksilö tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta

■ Omien kykyjen testaus turvallisesti ryhmän tuella, 
mahdollisuus vihjeisiin

★ Tehtävä on itsessään palkitseva



Pakohuoneiden käyttö kouluttamisessa yleistyy
★ Veikkaus: Pelaa maltilla -pakohuone henkilöstön kouluttamiseen

★ Nokia: Tietoturva -pakopeli alaisten ja esimiehen suhteen 
kehittämiseen 

★ Pohjois-Suomen Turvapuisto: Työturvallisuus -pakopeli 

★ Järjestöissä: SPR: Myrskyvaroitus (kriiseistä selviytyminen)

★ Nuorisotyössä: Kempeleellä nuoret tekivät pakopelin 
turvapaikanhakijoiden matkasta Suomeen (ja oppivat samalla siitä)

★ Myös museoissa, kirjastoissa, oppilaitoksissa...

https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/article/tiedotteet/vastuullisuus/2018/2802-pakohuone-kouluttaa-vastuullisuutta-veikkauksen-henkilokunnalle
https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/yritykset/pakohuone-opettaa-tyoelamataitoja-nain-nokia-hyodyntaa-pelia-tyontekijoiden-kehittamisessa-6682189
https://pohjois-suomenturvapuisto.fi/blogi-eihan-tama-olekaan-mikaan-tavallinen-pakohuone/
https://www.rantalakeus.fi/uutiset/kempelelaiset-nuoret-suunnittelevat-pakopelia-joka-jaljittelee-turvapaikanhakijoiden-matkaa-suomeen-6.703.294256.4c7751e790


Pakopelit kirjastossa



1. tapahtumissa 
→ Viihde, tarinallisuus, teema

2. kirjastopedagogisesti ryhmien 
opetuksessa (yleensä kohteena 
koululaisryhmät) 

Pakopelejä käytetään kirjastossa



Pakopeli kirjastossa
★ Kirjallisuuskasvatus  
★ Tiedonhankinnan opetus 
★ Kirjastonkäytön opetus
★ Mediakasvatus
★ Muu sisältöopetus, esim. suomen kieli 

(maahanmuuttajatyö), koodaus, globaalikasvatus
★ Ryhmäyttäminen, ryhmätyötaitojen opettelu esim. 

erityisryhmät



Pakopeli kirjallisuuskasvatuksena

Osana teema-tapahtumaa tai esimerkiksi 
kirjavinkkauksen yhteydessä.

Pakopeli voi toimia myös 
kirjavinkkauksena.



Pakopeli kirjallisuuskasvatuksena
Sammon ryöstö
Pelaajat seuraavat pelissä Sammon ryöstön tarinaa
ja ovat mukana palauttamassa sampoa takaisin 
Kalevalaan.

Harry Potter -pakopeli
Harry Potter -päivän tapahtumissa järjestetty useita erilaisia pakopelejä

Dekkaripakopeli
Useamman kirjaston dekkariviikon tapahtumana

https://taatuntenavat.wordpress.com/2018/03/29/pakohuone/


Medialukutaito ja tiedonhankinta
★ Tiedonhankinta on helppo ottaa osaksi 

melkein mitä tahansa pakopeliä 
○ Pelaajat joutuvat etsimään tietoa, käyttämään 

eri tietokantoja tai arvioimaan tiedon 
luotettavuutta pakopelin tehtävissä

★ Pakopelin tehtävien materiaaleissa voidaan käyttää 
mediatuotteita, esim. uutisia, verkkosivuja, blogeja, mainoksia 
jne. 



Medialukutaito ja tiedonhankinta
“Pentagon on laatinut suunnitelman zombi-epidemian 
kukistamiseksi. Pelaajien tehtävänä on etsiä kyseinen uutinen 
Helsingin Sanomien sivuilta. Dokumentin nimestä löytyy 
koodi lukkoon.”

“Uv-lamppu paljastaa ympäristöjulisteen salakirjoituksen. 
Kyseessä on verkkosivu, jonne tarvitsee salasanan. Pelaajat 
joutuvat arvioimaan kolmesta ilmastonmuutosta 
käsittelevästä sivusta luotettavimman. Sivun nimi on 
salasana”



Medialukutaito ja tiedonhankinta

★ Pakopeleissä voidaan tutustua media-ilmiöihin simulaatio-
maisesti            
○ “Pelaajat ovat kesätoimittajina ja he ovat saaneet vihiä

mahtavasta skuupista. Heidän tehtävänään on selvittää, 
ovatko saadut tiedot luotettavia ja oikein, ennen kuin 
lehti menee painoon”

 



Kokoelmatietokanta, hyllypaikat, nettitiedonhaku, 
hs-tietokantahaku, goggles-kuvahaku, tiedon luotettavuus eri 
medioissa. Yläkoulu, 2. aste

★ Kirjasto toimii lavasteena, hirveästi rekvisiittaa ei tarvita
★ Selviytymisteema korostaa tiedonhankinnan tärkeyttä       

        se on selviytymisen edellytys
★ Tehtävät: tiedonhankintaan ja lähteen luotetta-

vuuden arviointiin liittyviä tehtäviä, 
zombie-teemalla ja pakopelien koukuilla

Zombie-pakopeli



End of the World -pakopeli



Mediatuottaminen ja laitteiden käyttötaidot
★ Koodaamista pakopelissä

Oppilaat joutuvat ratkaisemaan arvoituksen, josta he 
saavat suunnat beebotiin. He ohjelmoivat beebotin ja 
laittavat sen kulkemaan radalle. Beebot pysähtyy tietyn paperilapun päälle. 
Kun lappua valaisee uv-lampulla, paljastuu koodi. 

★ Mediatuottaminen
Mestari on lähettänyt ryhmän ratkaisemaan tehtävän puolestaan. Ryhmän 
tulee kuvata tehtävästä video ja lähettää se Mestarille, joka hyväksyy 
suorituksen ja antaa ryhmälle seuraavan tehtävän.

★ Laitteet
Seuraava vihje löytyy videolta, mutta videotykin kaikki johdot 
on irrotettu. Pelaajien tehtävänä on laittaa tykki toimintakun-
toon ja saada video näkyviin muistitikulta. 



Mediatuottaminen ja laitteiden käyttötaidot
★ 3D-tulostaminen

○ Huoneesta löytyy lipas, mutta avainta ei ole. Pelaajat löytävät qr-koodin, 
joka vie nettisivulle, josta löytyy 3D-tulostettava avain. Pelaajien on 
tulostettava avain, jotta lipas aukeaa.

★ Digiopastus
○ Maailmaa uhkaa ydintuho, jonka vain joukko senioreita voi pysäyttää. 

Heidän on selvitettävä ohjusten laukaisun estävä koodi ja lähetettävä se 
presidentille. Koodi löytyy salaiselta google drive -tililtä, mutta sitä ennen 
on löydettävä vihje sähköpostitililtä, seurattava toista vihjettä face-
bookiin ja tietysti löydettävä presidentin numero whatsapp-
viestiä varten ja ladattava whatsapp-sovelluskaupasta. 
Tämä kaikki tablettia käyttämällä. 



Vinkkejä Pakopelin 
suunitteluun



Yleistä
★ Kirjaston pakopeliä ei voi eikä kannata verrata kaupallisiin 

pakopeleihin, joiden ensisijainen tavoite on elämys, ja joiden 
rakentamiseen käytetään kuukausia ja tuhansia, jopa kymmeniä 
tuhansia euroja rahaa.

★ Pakopelien suunnittelu ja toteuttaminen vie aikaa  
○ Pelistä helposti muokattava ja aikaa kestävä 
○ Tee porukassa       

  

★ Myös pelin pystyttäminen tilaan vie aikaa             
         nopeasti koottava peli = vähän rekvisiittaa



Tavoite, sisällöt, tarina
★ Mitä haluat pelilläsi opettaa tai sanoa? Mikä on sen 

tarkoitus?

★ Tee lista sisällöistä, jotka haluat peliin. 

★ Pelissä on hyvä olla tarina tai muuten se on vain kokoelma 
pulmatehtäviä

★ Tarinasta tulee esiin pelin sisäinen tavoite: “paeta ennen kuin”, 
“selvittää mitä tapahtui”



Tila
★ Yksi rajattu tila (esim. kokoushuone),

 useampi rajattu tila vai avoin tila 
(koko kirjasto)
○ Tilan ei tarvitse olla lukittu!

★ Tunnelman luominen yksinkertaisesti: Valot, Äänet, Julisteet

○ Hämärät valot → Jännitys!
○ Äänimaisema tekee ihmeitä 
○ Julisteet vievät vähän tilaa, johdattavat teemaan, voivat olla osa tehtävää



Ohjaaja
★ Onko ohjaaja mukana huoneessa vai ei?

○ Jos ohjaaja ei huoneessa, miten kommunikoidaan? 
Padlet-seinä? Radiopuhelimet? 

○ Jos ohjaaja on mukana, onko hän huomaamaton vai roolissa?

★ Ohjaajan tehtävät:
○ Kertoo säännöt (ja alkutarinan) ja tarkkailee pelin sujumista
○ Antaa vihjeitä → oppimispakopeleissä usein tarkoituksena, että kaikki 

läpäisevät pelin. Ohjaajan tehtävänä varmistaa se

★ Lasten pakopelit:
○ Mitä pienemmistä lapsista kyse, sitä heikommin itseohjautuvia
○ Rakenna peliin narratiivi, jossa ohjaaja on mukana 



Ryhmäkoot ja pelin eteneminen
Lineaarinen peli eli tehtävät 
ratkotaan järjestyksessä

-Helppo suunnitella. Vihjettä seuraa 
aina tehtävä, josta saa uuden vihjeen 
uuteen tehtävään.

-Peli voi edetä suoraan ja juonta on 
helppo rakentaa

-Sopii lähinnä pienille ryhmille (n. 3-6 
henkilöä)

Epälineaarinen peli eli useampi 
yhtä aikaa ratkottava tehtävä

-Sopii paremmin isommille ryhmille, 
koska ryhmä voi jakaantua 

-Juonen rakentaminen vaikeaa, jos 
pelissä voidaan edetä missä 
järjestyksessä tahansa

-Mitä isompi ryhmä, sitä enemmän 
tehtäviä, sitä monimutkaisempaa 
suunnitellaPeli voi olla myös yhdistelmä



Tehtävät

★ Yleisiä tehtävätyyppejä:
○ Piilotetut esineet, videot/audiot, magneetit, tiimitehtävät, joihin tarvitaan 

useampi ihminen, laskutehtävät, uv-salakirjoitus, fyysiset tehtävät, 
arvoitukset, logiikkatehtävät, tiedon yhdistely, jossa koodin osat (esim. 
numerot tai kirjaimet) ja niiden järjestyksen saa eri paikoista

★ Voit käyttää millaisia tehtäviä tahansa
○ tehtäviä, joista saa koodin tai salasanan

○ tehtäviä, jotka ratkaisemalla pelaaja löytää 
avaimen 

○ tehtäviä, joiden ratkaisun jälkeen ohjaaja päästää eteenpäin
→ Myös tehtävät, joihin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua



Kysymyksiä?



Kiitos!aares.fi


