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Every man, woman and child who tries to ”reason out” the answer 

to the simplest puzzle is working, though not of necessity 

consciously, on mathematical lines.  

Dudeney, 1917 

 

1. Johdanto 

Pelasin ensimmäisen pakopelini vuonna 2013 ja olen siitä hetkestä uppoutunut 

pakopelien matemaattiseen, pulmientäyteiseen maailmaan. Pelattuani kymmeniä 

pakohuoneita ja työskenneltyäni pakopeliyrityksessä, jossa olen peliohjaajan urani 

aikana ohjannut satoja pakopelejä erilaisille ryhmille, olen päässyt aitiopaikalta 

seuraamaan pelaajien toimintaa pelitilanteissa ja tutustumaan pakopelien syvimpään 

luonteeseen. Pakopeleissä tuntuu olevan valtavasti potentiaalia opetuskäyttöön ja 
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kuten pulmien kehittäjä Henry Dudeney yllä olevassa sitaatissa kertoo, on 

pulmanratkaisu syvimmältä luonteeltaan aina matemaattista. Pakopeleissä yhdistyy 

erilainen luova matemaattinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja looginen päättely. 

Pakopeli on parhaimmillaan immersiivinen kokemus, jossa pelaaja kokee olevansa osa 

peliä (Nicholson, 2016). Pelaaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, sekä koettelee yhteistyö- 

ja kommunikaatiotaitoja kannustaen pelaajia kielentämään ajatusprosessejaan. 

Pakopeleissä on potentiaalia tarjota monikäyttöinen alusta ainerajat ylittävän 

opetuksen toteuttamiseen pelipohjaisen oppimisen keinoin. Pakopelejä on luotu 

opetuskäyttöön jo merkittävän paljon, mutta niiden systemaattinen tutkimus on vielä 

varsin vajanaista ja keskittyy vahvasti opettajien suunnittelemien, niin kutsuttujen 

pedagogisten pakopelien käyttöön opetuksessa. Pedagogisen pakopelin suunnittelu 

on haasteellinen projekti ja suurimpana esteenä niiden luomiselle nähdään usein 

pelin suunnitteluun kuluvat resurssit (Niemi & Paasonen, 2020). Pedagogisille 

pakopeleille on ominaista se, että niillä on selkeä oppiaineen sisältöön liittyvä 

opetustavoite. Uusi lukion opetussuunnitelma astuu voimaan ensi lukuvuonna 2021–

2022. Opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet painottavat laaja-

alaisen osaamisen taitoja enemmän kuin koskaan aiemmin. Pakopelien opetuskäytön 

tutkimus painottuu lähes yksinomaan pedagogisten pakopelien pelaamisen aikana 

tapahtuvan sisältöoppimisen arviointiin. Pakopelejä on kuitenkin mahdollista 

sisällyttää opetukseen myös muilla tavoin ja niillä on mahdollista vahvistaa 

aineosaamisen lisäksi myös laaja-alaiseen oppimiseen liittyviä taitoja, kuten yleistä 

ongelmanratkaisua, pitkäjänteisyyttä, sekä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. 

Pulmanratkaisu kehittää matemaattista ajattelua tehokkaasti myös silloin, kun 

pulmat eivät ole suoranaisesti sisällöltään matematiikkaan liittyviä (Stacey, 2006). 

Tässä tutkielmassa pyritään arvioimaan pakopelien soveltuvuutta opetuskäyttöön 

kolmesta näkökulmasta: 

• Kuinka pakopelit yleisesti ottaen soveltuva opetukseen? 

• Minkälainen oppimistilanne ei-pedagogisen pakopelin pelaaminen on? 

• Miten ei-pedagogisen pakopelin suunnitteluprojekti toimii opetuksessa? 
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Aiheen tutkimuksen osa-alueita on havainnollistettu yllä olevassa kaaviossa (kuva 1). 

Aiheet, joita käsitellään tässä tutkielmassa, on korostettu. 

Tämä tutkielma käsittelee pakopelien käyttöä opetuksessa laadullisen 

kehittämistutkimuksen keinoin. Asiaa käsitellään aineenopettajan näkökulmasta, 

jossa painottuvat matematiikan opetuksen kannalta relevantit aiheet. 

Kehittämistutkimukseen kuuluu pakopeleihin liittyvän käsitteistön määrittelyä sekä 

teoriapohjainen ongelma-analyysi, jossa pyritään selvittämään, kuinka pakopelien 

opetuskäyttöön kehitetyt sovellukset, sekä kaupalliset, ei-pedagogiset pakopelit 

vastaavat yleisiin opetustavoitteisiin erityisesti matematiikan opetuksen 

näkökulmasta. Teoriaosiossa teemaa lähestytään aiemman tutkimuksen, sekä muun 

aiheen kannalta relevantin kirjallisuuden kautta. Tutkielma sisältää Lukion uuden 

opetussuunnitelman perusteiden ja tukimateriaalin tutkimista ja peilaamista 

pakopelien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tutkimuksen kehityskohteena toimi lukion 

oppimäärään soveltuva valinnainen pakopelikurssi, jolla opiskelijat pelasivat, 

suunnittelivat ja toteuttivat pakopelejä. Tutkielmasta löytyy joitain opiskelijoiden 

pakopeleistä poimittuja pulmia. 

Kuva 1 Pakopelit opetuksessa 
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Pakopelikurssi toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2021 valinnaisiin lukio-

opintoihin kuuluvana matematiikan ja englannin monialaisena 

teemaopintokokonaisuutena. Kurssi järjestettiin yhteistyössä paikallisen 

pakopeliyrityksen kanssa. Toimin yrityksen kontaktina tähän yhteistyöhön liittyvissä 

asioissa. Oma harrastuneisuuteni ja kokemukseni pakopelialalla toimivat osakseen 

pohjana tutkielmassa tehdyille päätelmille.  

2. Kehittämistutkimuksesta 

Kehittämistutkimus eli design research on suhteellisen uusi tutkimusmenetelmä, 

josta käytettiin 1990-luvun alussa nimeä design experiment. Myöhemmin nykypäivän 

kehittämistutkimusta vastaavalle tutkimusmenetelmälle ovat englannin kielessä 

vakiintuneet termit design-based research sekä design research (Pernaa, 2013). 

Kehittämistutkimus pohjautuu opetukseen liittyviin haasteisiin ja muutoksen 

tarpeeseen. Siinä tutkitaan ilmiötä autenttisessa ympäristössä tavoitteena kehittää 

opetusta järjestelmällisin keinoin (Wang & Hannafin, 2005).  

Kuva 2 Pulma 
opiskelijoiden  pakopelistä  
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𝐾𝐸𝐻𝐼𝑇𝑇Ä𝑀𝐼𝑁𝐸𝑁 + 𝑇𝑈𝑇𝐾𝐼𝑀𝑈𝑆 = 𝐾𝐸𝐻𝐼𝑇𝑇Ä𝑀𝐼𝑆𝑇𝑈𝑇𝐾𝐼𝑀𝑈𝑆 

Kehittämistutkimus on tutkimusmenetelmä, joka perustuu teoriaan ja tuottaa uutta 

teoriaa, sekä mahdollisia ratkaisuja käytännönläheisiin haasteisiin 

käytännönläheisellä tavalla. Pernaan (2013) mukaan kehittämistutkimus on 

monitahoinen tutkimusmenetelmä, joka on mahdoton määritellä yksiselitteisesti. 

Siinä on kyse tarvesidonnaisesta, tutkimuspohjaisesta innovaatioiden kehittämisestä, 

jonka tavoitteena on kehittää opetusta. Edelson (2002) kuvailee kehittämisen olevan 

sarja päätöksiä, joilla etsitään tasapainoa tavoitteiden ja rajoitteiden välillä. Hänen 

mukaansa kehittämistutkimus on nimensä mukaan yhdistelmä kehittämistä ja 

tutkimusta. Kehittämistutkimus on prosessi, jossa kehitetään teoriaa sekä itse 

tuotosta, eli tässä tapauksessa pakopelikurssia. 

Kehittämistutkimus alkaa aina ongelma-analyysillä, joka voi olla empiirinen, 

teoreettinen tai yhdistelmä molempia (Pernaa, 2013). Myös Edelson (2002) nimeää 

ongelma-analyysin yhdeksi kehittämistutkimuksen pääpiirteistä. Hänen mukaansa 

kehittämisprosessi alkaa aavistuksella siitä, millä keinoilla edessä oleviin haasteisiin 

voitaisiin vastata. Ongelma-analyysillä kartoitetaan tämän aavistuksen potentiaalia, 

sekä kytketään kehittämistarpeet ja mahdolliset ratkaisut relevanttiin teoriaan ja 

kontekstiin.  

Ongelma-analyysin jälkeen itse tutkimusosio toteutetaan sykleissä, jotka koostuvat 

kehittämisestä, arvioinnista ja raportoinnista. Tuotosta ja kehittämisprosessia 

arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti (Pernaa, 2013). Samalla myös ongelma-analyysi 

täydentyy. Kehittämistutkimusten voisi kuvailla tutkimusalana itsessään olevan 

sykliluontoista; se pohjautuu olemassa olevaan teoriaan ja luo uusia teorioita, joita 

voidaan taas käyttää uudessa tutkimuksessa.  

Tutkimusmenetelmän nuori ikä ja moninaiset määritelmät ovat tehneet 

kehittämistutkimuksesta kohteen luotettavuuteen kohdistuvalle kritiikille. 

Kehittämistutkimuksen arvostelijat pitävät tutkimusmenetelmän heikkouksina sitä, 
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että tutkimuksia toteutetaan usein hyvin pieniä otoskokoja käyttäen ja niissä 

käytetään kvalitatiivisiin menetelmiin rajoittuneita toteutustapoja (Pernaa, 2013). 

Edelsonin (2002) mukaan yksi huolta herättäneistä seikoista on 

kehittämistutkimuksen tulosten luotettavuus empiiriseen tutkimukseen verrattuna. 

Näillä tutkimustyypeillä on kuitenkin hyvin erilaiset tavoitteet eikä niitä Edelsonin 

mukaan siksi voi pitää vertailukelpoisina.  

Edelson (2002) mainitsee kehittämistutkimuksen vahvuuksia olevan mm. 

käytännönläheisyys ja lopputulosten käyttökelpoisuus. Kehittämistutkimuksen on 

todettu olevan toimiva, mielekäs ja tutkimiseen innostava tapa toteuttaa 

opinnäytetöitä (Aksela & Pernaa, 2013). Kehittämistutkimuksen luotettavuutta voi 

Pernaan (2013) mukaan parantaa mm. analysoimalla aineistoa samanaikaisesti 

kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti, sekä dokumentoimalla kehittämistä tarkasti.  

Akselan ja Pernaan (2013) mukaan opinnäytetyömuotoinen kehittämistutkimus on 

määritelmänä lähellä toimintatutkimusta, sillä molemmat keskittyvät teoriaan 

pohjautuvaan kehittämiseen. Heidän mukaansa nämä menetelmät kuitenkin eroavat 

toisistaan toteuttamistapojen, mittakaavan ja tutkimustavoitteiden osalta. 

Kehittämistutkimuksessa teorian luomista pidetään tärkeämpänä ja tutkimuksen 

tuottamaa tietoa pyritään yhdistämään osaksi laajempaa kokonaisuutta. Lisäksi 

kehittämistutkimuksen toteuttaja toimii useimmiten ulkopuolisena tarkastelijana, 

kun taas toimintatutkimuksen toteuttaa usein opettaja itse.  

Pro gradu -tutkielmassa toteutettu kehittämistutkimusprosessi ei ajan rajallisuuden 

ja tutkimusaiheiden vuoksi ole yleensä kovin laaja. Opinnäytetyönä toteutettu 

kehittämistutkimus toteutetaan yleisimmin yhden tai kahden syklin laajuisena (Aksela 

& Pernaa, 2013). Tässä tutkielmassa tehty tutkimus on yhden syklin laajuinen. Jotta 

yhden syklin kehittämistutkimusta voitaisiin käsitellä mahdollisimman kattavasti, 

tutkimus toteutetaan tässä tutkielmassa monimenetelmäisenä tutkimuksena, jossa 

yhdistyvät kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen aineiston käsittely.  Sisällönanalyysin 

tuloksia tuetaan määrällisten havaintojen perusteella, jolloin aineistosta voidaan 
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tehdä yleisempiä johtopäätöksiä. Monimenetelmäinen lähestymistapa mahdollistaa 

kokonaisvaltaisemman kuvan muodostamisen, parantaen samalla tutkimuksen 

luotettavuutta (Pernaa, 2013).  

3. Pakopeli 

3.1 Pakohuonepelin ja pakopelin käsitteet 

Tulen tässä tutkielmassa käyttämään termejä pakopeli, sekä pakohuonepeli. Termillä 

pakopeli (englanniksi escape game) tarkoitan laajempaa kategoriaa, johon sisältyy 

fyysisten pakohuonepelien lisäksi konseptin muita johdannaisia kuten rastipakopeli 

sekä virtuaalinen pakopeli. Viittaan termillä pakopeli myös pelitilanteeseen. 

Pakohuonepeli (escape room game) tai lyhyemmin pakohuone (escape room) 

tarkoittaa tässä tutkielmassa virtuaaliseen tai fyysiseen huoneeseen luotua 

pulmapeliä. Fyysiseen tilaan rakennettu pakohuone mielletään pakopelien 

yleisimmäksi muodoksi käsitteen modernissa merkityksessä. 

Pakopeli on lyhyesti sanottuna immersiivinen ja tavoitteellinen ryhmäpeli, jossa 

ratkotaan erilaisia pulmia. Peli rakentuu niin, että pulmien ratkaisut johdattavat 

pelaajat aina uusien vihjeiden luo, kunnes pelin tavoite saavutetaan. Pakopelille on 

tyypillistä myös peliajan rajallisuus. Hyvin suunniteltu pakopeli testaa pelaajien taitoja 

monella osa-alueella; peli koettelee kaikkea kommunikaatio- ja 

ryhmätyöskentelytaidoista luovaan ongelmanratkaisuun, paineensietokykyä ja 

ajanhallintataitoja unohtamatta. Pakopeli on elävä käsite, joka on laajentunut vuosien 

saatossa tarkoittamaan kokonaista kavalkadia erilaisia pelimuotoja. Kaiken tyyppisille 

pakopeleille ominaisia ovat kuitenkin seuraavat kolme piirrettä: 

• Niissä ratkaistaan erilaisia pulmia 

• Pelillä on teema ja tavoite 

• Tavoite on saavutettava aikarajan sisällä 
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3.2 Pedagoginen pakopeli 

Pedagogiset, eli opetukselliset pakopelit pohjautuvat kaupallisiin pakopeleihin. 

Käytän tässä tutkielmassa kaupallisista pakopeleistä myös termiä ei-pedagoginen 

pakopeli, sillä myös pedagoginen pakopeli voi olla olemukseltaan kaupallinen. Termi 

pedagoginen pakopeli tarkoittaa tässä tutkielmassa pakopeliä, joka on luotu spesifiin 

opetustarkoitukseen. Pedagogiset pakopelien kehitys sai alkunsa, kun opettajat 

alkoivat soveltaa kaupallisten pakopelien ominaisuuksia opetukseen sopiviksi. Tämä 

kehitys on kuitenkin tapahtunut hyvin nopeasti ja kontrolloimattomasti (Veldkamp, 

van de Grint, Knippels & Joolingen, 2020). Myös pakopelien opetuskäytön tutkimus 

on hajanaista. Tämä on osittain seurausta siitä, että pedagogisia pakopelejä on luotu 

niin moniin eri käyttötarkoituksiin; pedagogisessa pakopelissä voidaan oppia uutta, 

kerrata opittua tai yhdistää laajempia sisältöjä. Joissain tapauksissa pedagogisia 

pakopelejä on käytetty myös oppijoiden arviointiin (Veldkamp ym., 2020). 

Koulumaailmassa pedagogisen pelin tavoitteena voi olla opettaa tiettyä ainesisältöä, 

jolloin keskiössä ovat oppimateriaalista luodut pulmatehtävät, tai tutustuttaa pelaajat 

johonkin laajempaan ilmiöön. Pedagogisten pakopelien lisäksi myös kaupallisten, ei-

pedagogisten pakopelien pelaaminen voi olla oikein toteutettuna toimiva, 

opetuksellinen aktiviteetti.  

3.3 Pakopelin lyhyt historia 

Pakohuonepelien edeltäjinä pidetään Nicholsonin (2015) mukaan useita 

interaktiivisia, tarinallisia ja pelillisiä konsepteja kuten roolipelejä, 

aarteenmetsästyspelejä, kauhutaloja, seikkailuohjelmia sekä pakohuoneteemaisia 

tietokonepelejä (kuva 3). Näistä viimeksi mainitut ovat niin sanottuja point and click -

pelejä, joissa pelaaja ratkoo pulmia ja etsii erilaisia esineitä ja vihjeitä paetakseen 

virtuaalisesta huoneesta. Ensimmäiset fyysisessä tilassa pelattavat pakohuoneet 

avasivat (ja pelien ajaksi tietysti sulkivat) ovensa 2000-luvun alkupuolella, mutta koska 

pakopelin käsite on laaja, ja pakohuonepelit ovat kehittyneet nykyiseen muotoonsa 

samanaikaisesti eri puolilla maailmaa, ei niiden historia täten ole täysin 

yksiselitteinen. 
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Kuva 3 Pakohuonepelien edeltäjät (Nicholson, 2015, s. 5) Käännetty suomeksi.  

Pelisuunnittelun ja -kehittämisen professori Scott Nicholsonin mukaan ensimmäisenä 

selkeästi dokumentoituna tosielämän pakopelinä voidaan pitää SCRAP-nimisen 

yrityksen kehittämää vuonna 2007 Japanin Kiotossa luotua seikkailupeliä, joka 

tunnetaan nimellä Real Escape Game (Nicholson, 2015). ”Escape room”-

Wikipediasivuston mukaan kuitenkin jo vuonna 2003 Yhdysvalloissa oli pelattavissa 

True Dungeon -niminen ryhmäpeli, joka vastaa kuvaukseltaan tämän päivän 

pakohuonetta (verkko-osoitteesta https://en.wikipedia.org/wiki/Escape_room).  

Vuonna 2011 Unkarissa perustettiin pakopeliyritys nimeltä Parapark, jonka konseptin 

on kerrottu olevan omintakeisesti Attila Gyurkovicsin käsialaa. Budapest Business 

Journalin artikkelissa kerrotaan Gyurkovicsin perustaneen ideansa osittain Mihály 

Csíkszentmihályin flow-teoriaan (Kummer, K, 2013). 

Suomeen ensimmäiset pakopelit toi unkarilainen yritys nimeltä InsideOut Escape 

Games vuonna 2014 (verkko-osoitteesta https://en.iop.games/escape-games). 

Pakohuoneet ovat siis vielä suhteellisen uusi ilmiö Suomessa, mutta jo muutaman 

vuoden aikana peleissä on tapahtunut suuria harppauksia ja niitä on lähdetty 

kehittämään edelleen erilaisiin tarkoituksiin ja uusille kohderyhmille, kuten 

Pako-
huonepelit

Live-action 
roolipelitTeema-

tapahtumat

Point-and-
Click pelit

Pulma- ja 
aarrejahdit

Seikkailu-
ohjelmat ja 

elokuvat

Interaktiivinen
teatteri ja 

kauhutalot
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kouluikäisille lapsille. Ensimmäinen lapsille suunnattu pakohuone, Kids Escape 

Taikahuone, avattiin Helsingin Vallilaan vuonna 2017 (Särkijärvi, 2017). Kids Escape on 

osa Exit Room Helsinkiä. Kids Escapella on ollut pelattavissa yhteensä kuusi erilaista 

lasten peliä, joista tällä hetkellä toiminnassa on kolme. Lasten pakopelit on kehitetty 

n. 8–13-vuotiaille pelaajille sopiviksi, heidän taitotasonsa ja kiinnostuksen kohteet 

huomioiden. Suurin ero ”tavallisten pakohuonepelien” ja näiden lapsille suunnattujen 

pelien välillä on pelin rakenne; aikuisille ja perheille tarkoitetun pelin kesto on n. 60 

minuuttia, kun taas lapsille tehty peli on jaettu kahteen 30 minuuttia kestävään 

pelikierrokseen. Kaupallisten pelien lisäksi myös lapsille ja nuorille suunnattuja 

pedagogisia pakopelejä on suunniteltu ja rakennettu runsaasti esimerkiksi kouluihin 

ja kirjastoihin (Koiranen, 2019). 

3.4 Pakopelin rakenne 

3.4.1 Pelitilanteen kulku 

Pakopeliin kuuluu itse pelin lisäksi alustus ja pelin purku, joista jälkimmäinen on 

pedagogisesti erittäin merkittävä osa oppimista. Alustus on peliä edeltävä tilanne, 

jossa pelaajia ohjeistetaan ja heille kerrotaan pelin tarina. Pelaajat saavat 

alustuksessa turvallisuusohjeet, sekä teknisiä ohjeita huoneessa olevien asioiden, 

kuten lukkojen käyttöön. Pelin ohjaajalla on alustuksen aikana mahdollisuus vaikuttaa 

pelaajien mahdollisuuksiin läpäistä peli; ohjaaja voi esimerkiksi painottaa 

kommunikaation tärkeyttä tai antaa yleisiä vinkkejä pelaamiseen. Pelin jälkeen 

pelaajat pääsevät purkamaan pelikokemustaan ohjaajan (pedagogisen pakopelin 

tapauksessa opettajan) kanssa. Pelin jälkeinen reflektointi ja kokemuksen 

purkaminen luovat tilaisuuden vahvistaa oppimista painottamalla haluttuja asioita ja 

luomalla yhteyksiä opittujen sisältöjen välille (Pivec, Dziabenko & Schinnerl, 2003). 

Pakopeliin kuuluu oleellisena osana myös teema ja siihen liittyvä tarina, joka 

pohjustaa pelaajien mahdolliset roolit pelin aikana ja asettaa pelille tavoitteen. Tarina 

virittää pelaajat pelitilanteeseen ja se kerrotaan useimmiten osana pelin alustusta 

juuri ennen pelin alkua. Tarinallisuus on pedagogisesta näkökulmasta yksi pakopelien 
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tärkeimmistä ominaisuuksista. Se mahdollistaa teema- ja ilmiölähtöisen oppimisen 

toteuttamisen luontevalla ja mukaansatempaavalla tavalla ja juuri tämä on mielestäni 

ominaisuus, joka saa pakopelit erottumaan edukseen muista pelillisen oppimisen 

muodoista. 

 

Kuva 4 Kuvakaappaus opiskelijoiden luomasta verkkopakopelistä 

3.4.2 Itse pelin rakenne 

Kuten on tullut ilmi, termi pakopeli pitää sisällään monia erityyppisiä pelejä. Peli voi 

rakenteeltaan noudattaa lineaarista, monipolkuista tai palapelimallia tai olla 

yhdistelmä näitä polkuja (Paasonen, 2020). Pelkistetyt mallit (kuva 4) on mukailtu 

malleista, jotka esittelin kandidaatintutkielmassani. Mallit eroavat alkuperäisistä 

siinä, miten pulmat yhdistyvät seuraaviin: nuolet osien välillä yhdistyvät, ennen kuin 



13 
 

ne johtavat seuraavaan osaan. Tämä ilmaisee käytännössä sitä, että kaikki yhdistyvät 

pulmat on ratkaistava, jotta seuraavaan osioon voidaan siirtyä. Erityisesti 

monipolkuisissa peleissä on mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa pulmaketju antaa 

palkinnoksi vihjeen, jota ei voi ratkaista ennen kuin on ratkonut toisenkin 

pulmaketjun: esimerkiksi monipolkuisen mallin pulma 3 ei yksin riitä, vaan myös 

pulma 5 on ratkaistava, jotta päästään eteenpäin. 

Mallit on luotu oman pakopelikokemukseni pohjalta, mutta vastaavia luokituksia on 

tehty myös tutkimuspohjaisesti. Nicholson (2015, s. 17–18) jakaa rakennemallit 

Kuva 6 Pakopelien rakennemallit 

Kuva 5 Pakopelin rakennemallit 
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hieman eri tavalla kolmeen pääkategoriaan: avoin (open), peräkkäinen (sequential) ja 

polkupohjainen (path-based). Näiden yhdistelmää hän kutsuu pyramidimalliksi 

(pyramid). Nicholsonin määritelmistä avoin vastaa kuvan 3 palapelimallia, 

peräkkäinen vastaa lineaarista mallia ja polkupohjainen vastaa palapelimallia, jossa 

loppuratkaisuun päästään ratkaisemalla useampi toisiinsa liittymätön lineaarinen 

pulmaketju. Pyramidi taas vastaa pelkistettynä monipolkuista rakennemallia, eli eri 

rakenteiden yhdistelmää. Kaupalliset pakopelit voivat olla rakenteeltaan hyvinkin 

monimutkaisia. Pedagogiset pakopelit tuntuvat noudattavan läheisemmin edellä 

mainittuja yksinkertaistettuja rakenteita. Tämän voisi päätellä olevan seurausta siitä, 

että opetuksellisia pakopelejä kehittävät opettajat tukeutuvat pelejä suunnitellessaan 

jonkinlaiseen oppaaseen ja siinä tarjottuihin rakennemalleihin.  

Pakopelissä ratkottavat pulmat ketjuuntuvat toisiinsa ja antavat välitöntä palautetta 

pelaajalle. Peli etenee pulma kerrallaan ja erityisesti lineaariset pulmaketjut 

ohjaavat pelaajien etenemistä suoraviivaisesti ja loogisesti. Pelissä tapahtuvan 

ongelmanratkaisun noudattamaa sykliä voisi kuvata seuraavasti:  

 

Kuva 6 Pakopelin pulmasykli 
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Jokaisen pulman kohdalla pelaajat käyvät läpi seuraavat vaiheet: 

• Ongelman hahmottaminen (vihjeiden tulkinta) 

• Ratkaisun kielentäminen (idean muotoilu ja jakaminen) 

• Päättely (ratkaisun keksiminen) 

• Kokeilu (ratkaisun testaaminen) 

• Palaute  

• Oikein: siirrytään palkintoon 

• Väärin: palataan alkuun, tai kielentämisvaiheeseen 

• Palkinto 

• Peli jatkuu: saadaan uusi vihje ja sykli alkaa alusta 

• Peli loppuu: saavutetaan pelin tavoite 

Ongelman hahmottaminen tarkoittaa vihjeiden tulkitsemista ja tavoitteen 

kartoittamista. Minkä muotoinen ratkaisu pulmasta saadaan? Etsitäänkö 

numerokoodia, kirjainkoodia, avainta vai jotain aivan muuta? Kun ongelma on 

tiedossa, sitä aletaan käsittelemään tiimin kanssa. Kommunikaation tärkeys korostuu, 

kun ajatusprosesseja kielennetään ja puidaan yhdessä. Kun ratkaisuehdotus löytyy, 

sitä päästään kokeilemaan. Esimerkiksi pyöritellään koodi lukkoon tai naputellaan 

sana vastauslaatikkoon verkkopelissä. Palaute on välitöntä. Jos ratkaisu oli väärä, 

eteenpäin ei pääse. On siis palattava miettimään mikä ratkaisussa meni pieleen. 

Joskus on palattava ongelman hahmottamiseen ja mietittävä onko ongelmatilannetta 

tulkittu lainkaan oikein. Jos ratkaisu taas oli oikein, peli etenee. Fyysisissä tosielämän 

pakohuonepeleissä palaute on konkreettisempaa; lukko aukeaa, salaluukku kolahtaa, 

avain tippuu katosta tai valot vaihtavat väriä paljastaen uusia vihjeitä. Verkkopeleissä 

pääsee eteenpäin uuden vihjeen kimppuun. Sykli toistuu, kunnes pelin loppuratkaisu 

saavutetaan. Tämä sykli toistaa itseään kaiken tyyppisissä pakopeleissä 

3.5 Esimerkkejä pakopelin eri muodoista 

Pakopeli on hyvin monimuotoinen pelikonsepti. Tässä osiossa esittelen joitain 

pakopelin muotoja. Tarjoan myös joissain tapauksissa esimerkkejä peleistä. Olen 
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sisällyttänyt tekstiin verkkolähteet, joista peleihin pääsee halutessaan tutustumaan 

tarkemmin. 

3.5.1 Pakohuonepeli 

Pakohuonepeli on pakopelin klassisin muoto ja se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, 

kun puhutaan pakopeleistä. Pakohuone on tila, joka on muunnettu pulmapelille 

sopivaksi. Parhaimmillaan tila on remontoitu teemaan sopivaksi ja huoneeseen 

astuminen tuntuu astumiselta toiseen ulottuvuuteen, tarinan sisälle. Immersio on 

suuri osa pakopelikokemusta ja fyysisen tilan käyttö tuo mukanaan ainutlaatuisia 

mahdollisuuksia vahvistaa tätä aspektia pelistä. Fyysinen huone tarjoaa monipuoliset 

edellytykset myös itse pelin rakentamiselle. Pakohuonepelissä pulmat ovat käsin 

kosketeltavissa ja vihjeiden etsiminen on tärkeä osa peliä toisin kuin muissa pakopelin 

muodoissa. Kaupalliset pakohuoneet sisältävät usein myös salahuoneita (Nicholson, 

2015). 

Pakohuoneita on mahdollista pelata nykyään myös virtuaalisessa muodossa. 

Esimerkiksi virtuaalipuisto Pikseli tarjoaa VR-pakopelejä, eli virtuaalitodellisuuspelejä, 

joissa kahdesta neljään pelaajaa pääsevät laittamaan VR-lasit päähänsä ja ratkomaan 

pulmia virtuaalimaailmassa (https://www.pikseli.fi/pakohuoneet).  

Fyysisiä pakohuoneita on lisäksi mahdollista pelata joissain tapauksissa myös kotoa 

käsin. Vuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat 

pakottaneet pakopeliyrittäjiä luomaan ratkaisuja, joilla tuoda pelit asiakkaiden 

luokse. Nykyään jotkin yritykset tarjoavatkin etäpakopelejä, joissa pelaajat antavat 

kotoa käsin ohjeita peliohjaajalle, joka liikkuu pakohuoneessa kamera otsallaan. 

Tällaisia etävaihtoehtoja tarjoavat mm. Tampereella toimiva Grr8t Sports 

(https://www.grr8tsports.com/fi/palvelut/elamyspalvelut/grr8t-escape-pakopeli/) 

sekä Helsingin Amazed Games Room Escape (https://www.amazed.fi/etapakopelit). 
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3.5.2 Rastipakopeli ja ulkopakopeli  

Rastipakopeli mukailee rakenteeltaan palapelimallista pakohuonetta. Pulmat on tässä 

pelimuodossa sijoitettu erillisille rasteille suurempaan tilaan tai ulkotiloihin. 

Pelaajaryhmät suorittavat peliä rasti kerrallaan ja pelin tavoite on saavutettavissa 

pelaamalla kaikki rastit. Rastimuotoinen peli mahdollistaa lisäksi huomattavasti 

pakohuoneita suuremman samanaikaisen osallistujamäärän, sillä ryhmät voivat 

kiertää rasteja samanaikaisesti. Tästä syystä rastipakopelit ovat myös 

pakopeliyritysten suosimia. Suurimmassa pakopeliyritykseni järjestämässä 

yritystapahtumassa oli mukana n. 240 osallistujaa. Tapahtuma järjestettiin yrityksen 

tiloissa, jossa rastit oli pystytetty useampaan kerrokseen. Rastien löytäminen toi 

oman haasteensa peliin.  

Jotkin yritykset tarjoavat myös ulkopakopelejä, jotka ovat ikään kuin pakohuonepelin 

ja rastipelin yhdistelmä. Nämä pelit ovat rakenteeltaan lineaarisia ja pulmaketju 

johdattaa pelaajat vihjeeltä toiselle ympäri kaupunkia. Näiden pelien pulmissa on 

usein hyödynnetty kaupunkiympäristön elementtejä. Ulkopakopelien tukena on usein 

jonkinlainen puhelinsovellus, josta voi löytää apua jumitilanteessa. Ajan rajallisuus 

kannustaa pelaajia pitämään kiirettä rastilta tai vihjeeltä toiselle liikkuessa. 

Ulkopakopeleihin ja rastipakopeleihin liittyy siis myös liikunnallinen hyöty. 

Pääkaupunkiseudulla tällaisia pelejä ovat mm.  

• Espoon kaupungin Portti-ulkopakopeli, jonka on toteuttanut Room Escape 

Running Rabbit (https://www.espoo.fi/fi-FI/Porttiulkopakopeli(186449)) 

• Hylätty laukku, Exit Room Helsinki 

(http://exitroomhelsinki.com/fi/hylattylaukku/) 

• Sampo ja Louhi, Foxtrail-kaupunkiseikkailu (https://foxtrail.fi/fi_FI/) 

3.5.3 Verkkopakopeli 

Tietokoneella pelattavat pakohuonepelit ovat yksi modernien pakohuonepelien 

edeltäjistä ja niitä luodaan edelleen niin viihde, kuin opetuskäyttöön. 
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Verkkopakopelillä viitataan tässä tutkielmassa myös tietokoneella pelattavaan 

pakopeliin, joka ei ole perinteinen point and click -peli, jossa pelaaja seikkailee 

virtuaalisessa pakohuoneessa, vaan esimerkiksi verkkokyselyalustalle luotu 

pulmaketju. Tällaisia alustoja ovat mm. Microsoft Forms sekä Google Forms. Peli 

muodostuu osioista, joiden avaamiseen vaaditaan jonkinlainen koodi tai salasana. 

Pakopelikurssin opiskelijat loivat pelinsä Google Formsia käyttäen. 

3.5.4 Muut pakopelin muodot 

Pakopelejä on tarjolla edellä mainittujen lisäksi myös mm. kirjojen ja erilaisten 

pöytäpelien muodossa. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjepakopelit, korttipakopelit ja 

pakopeliteemaiset lautapelit. Nämä versiot sisältävät usein vähemmän fyysistä 

rekvisiittaa ja rakenteeltaan ne ovat usein lähimpänä lineaarista pulmaketjua. 

Tämäntyyppisissä peleissä käytettävissä oleva aika on usein pelaajien 

kontrolloitavissa. Lisäksi jotkin pakopeliyritykset vuokraavat ns. salkkupakopelejä, 

joissa pelin sisältö mahtuu yhteen laukkuun. Nämä pelit voivat sisältää myös fyysisiä 

lukkoja ja vihjeitä.  Tällä hetkellä vuokrattavissa ovat esimerkiksi seuraavat 

kuljeteltavan kokoiset kaupalliset pakopelit:  

• Kirstu (https://kirstupeli.fi/) 

• Pakomatka (http://exitroomhelsinki.com/fi/pakomatka/) 

• Cryptic Cargo (https://www.crypticcargo.com/fi/fi/) 

4. Aiempi tutkimus  

Pakopelien pedagoginen puoli ja potentiaali opetuskäytössä ovat herättäneet 

kasvavaa kiinnostusta niin yritys- kuin koulumaailmassakin. Laajempaa monisyklistä 

kehittämistutkimusta pakopelien opetuskäyttöön liittyen ei ole tietääkseni luotu, ja 

olemassa oleva tutkimus keskittyy pitkälti opettajien tai kouluttajien luomiin fyysisiin 

pakohuonepeleihin. Tässä tutkielmassa tutkitaan, kuinka pakopeli toimii opetuksessa 

myös tilanteessa, jossa pelin suunnittelevatkin opiskelijat. Merkittävää tutkimusta 

opiskelijoista pelin suunnittelijoina ei ole vielä tehty. 
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Ongelmalähtöinen oppiminen ja pelillisyys ovat nousseet pedagogisen 

kehitysdiskurssin mukana pinnalle ja onnistuneessa pakohuonepelissä tuntuu 

yhdistyvän kaikki, mitä oppimistilanteelta toivotaan.  

Utrechtin Yliopiston tutkijat julkaisivat hiljattain kirjallisuuskatsauksen 

opetuksellisten pakopelien tutkimukseen. Alice Veldkamp, Liesbeth van de Grint, 

Marie-Christine P.J. Knippels ja Wouter R. van Joolingen tutustuivat laajasti 

pedagogisia pakopelejä koskevaan tutkimukseen ja analysoivat löydöksiään 

joulukuussa 2020 julkaistussa artikkelissaan Escape education: A systematic review on 

escape rooms in education. Tutkimuksessa käytettiin Hannes & Lockwoodin (2011) 5-

vaiheista menetelmää (systematic review), johon kuuluu etsintästrategia (search 

strategy), valinta (selection), laadun arviointi (quality assessment), aineiston erottelu 

(data extraction) sekä aineiston yhteenveto (data synthesis).  

Ensimmäisessa haussa hakutulosten tuli sisältää termi ”education”, sekä toinen 

termeistä ”escape room” tai ”escape game”. Ensimmäisen artikkelihaun noin 1400 

artikkelista seuloutui analysoitavaksi moniportaisen valintaprosessin päätteeksi 

lopulta 39 artikkelia. Tutkimuksesta jätettiin pois mm. artikkeliduplikaatit ja artikkelit, 

joiden pakopelit olivat täysin virtuaalisia tai yksin pelattavia, sekä artikkelit, jotka oli 

kirjoitettu tutkijoille vierailla kielillä. Kaikki tutkimukseen päätyneet artikkelit on 

julkaistu vuosien 2017 ja 2019 välillä. Vuonna 2017 artikkeleita julkaistiin 8 kappaletta 

ja seuraavien kahden vuoden ajan kyseisen tutkimuksen kannalta relevanttien 

julkaisujen määrä nousi tasaisesti. Tutkimukseen otettiin mukaan vain vuoden 2019 

kesäkuuhun mennessä julkaistut artikkelit, joita oli jo 18 kappaletta (Veldkamp ym. 

2020, s. 4). Voidaan siis päätellä, että opetuksellisten pakopelien suosio ja niiden 

tutkimus ovat kiihtymässä.  

Kirjallisuustutkimuksessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mitä käytäntöön ja teoriaan liittyviä seikkoja otetaan huomioon 

opetuksellisissa pakopeleissä opetustavoitteiden näkökulmasta? 
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2. Mitä käytäntöön ja teoriaan liittyviä seikkoja otetaan huomioon 

opetuksellisten pakopelien suunnittelussa? 

3. Kuinka opetukseen liittyvät aspektit ja pelillisyys ovat kytköksissä 

opetuksellisiin pakopeleihin? 

4. Kuinka hyvin opetukselliset pakopelit ovat saavuttaneet niille asetettuja 

tavoitteita? 

(Veldkamp ym. 2020, s. 4) Käännetty suomeksi. 

Tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan analysoimalla kohdeartikkeleissa 

esiteltyjen pakopelitilanteiden ominaisuuksia, joihin kuuluu mm. pelin kohderyhmä, 

ajankohta, opettajan rooli, oppimistavoitteet, sekä toimintatavat kuten tiimikoko, 

pelin kesto ja teknologian käyttö osana peliä (tutkimuskysymys 1). Opetuksellisia 

pakopelejä oli tutkimusartikkeleissa luotu moneen eri tarkoitukseen, joista 

merkittävimmät olivat aktiiviseen oppimisympäristöön tutustuminen, motivaation ja 

osallisuuden kasvattaminen, oppimisen tukeminen ja tiimityöskentely- sekä 

kommunikaatiotaitojen kehittäminen (tutkimuskysymys 2). Artikkelissa ilmeni myös, 

että pakopelit yleisesti ottaen saavuttivat niille asetetut tavoitteet hyvin 

(tutkimuskysymys 4). Pelaajat nauttivat pakopelien pelaamisesta ja pelien tekijät 

kokivat pelien tukevan oppimista (Veldkamp ym. 2020). 

Edellä käsitellyssä kirjallisuuskatsauksessa on käytetty aineistona vain englannin-, 

saksan- ja tanskankielisiä artikkeleita. Pedagogisiin pakopeleihin erikoistuneen Ääres 

eduEscape -yrityksen perustaja, Joona Koiranen, on kirjassaan Pedagogiset pakopelit 

listannut kolmetoista tapausta, joissa pakopelejä on Suomessa luotu mm. museoihin, 

kouluihin ja kirjastoihin. Koiranen toteutti ensimmäisen pakopeliprojektinsa vuonna 

2016 ja on sen jälkeen ollut mukana useiden kymmenien pakopelien kehitystyössä, 

sekä kouluttanut ihmisiä hyödyntämään pakopelikonseptia omilla aloillaan (Koiranen, 

2019). 

Kuten aiemmin mainittiin, pedagogisia pakopelejä on tähän asti käytetty 

enimmäkseen niin, että pedagogisen koulutuksen omaava henkilö on suunnitellut 
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pakopelin, jonka opiskelijat ovat pelanneet. Vuonna 2020 toteutetussa 

kyselytutkimuksessa Helsingin Yliopiston harjoittelukoulujen matematiikanopettajat 

ilmoittivat suurimmaksi esteeksi pakopelin käyttämiselle opetuksessa pelin 

suunnittelun vaatiman ajan ja resurssit (Niemi & Paasonen, 2020). Entä, jos pelin 

suunnittelu olisikin oppimistilanne? Voiko pakopelejä hyödyntää pedagogisessa 

kontekstissa myös niin, että opiskelijat toimivat itse pelin tekijöinä? Koiranen esittelee 

kirjassaan vain yhden tapauksen, jossa nuoret itse suunnittelivat ja toteuttivat 

pakopelin. (Koiranen, 2019, s. 63–67). Nimellä Yhdessä kohti tulevaa kulkenut 

pakopeli kehitettiin vuonna 2017 Kempeleen nuorisopalveluiden toimesta nuoriso-

ohjaajien avustamana noin kymmenen nuoren voimin. Nuoret pääsivät Koirasen 

mukaan projektissa kehittämään taitojaan monipuolisesti eri aihealueilla; 

suunnitteluprosessissa korostuivat erityisesti nuorten tiedonhankinta- ja 

neuvottelutaidot (Koiranen, 2019).  

5. Pakopelit ja oppimisen teoria 

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppija nähdään aktiivisena tekijänä 

tiedonrakentamisprosessissa.  Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

ja lähtee oppijan uteliaisuudesta, kysymyksistä ja kokeiluista vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa (Rauste-von Wright & von Wright, 1994). Uuden tiedon 

omaksuminen tapahtuu aiemmin opittua hyödyntäen. Pelien käyttö opetuksessa on 

vetää juurensa kauas, Platon aikoihin, josta lähtien pelien opetuskäyttöä on kehitetty 

ja järjestelmällistetty monen suuren opetuksen kehittäjän toimesta (Hellerstedt & 

Mozelius, 2019). Comenius oli ensimmäinen, joka näki pelaamisen ja opetuksen 

yhdistämisen potentiaalin sisäisen motivaation kasvattajana. Myös Piaget, sekä 

Vygotsky ovat molemmat korostaneet pelien roolia kognitiivisessa kehityksessä. 

Tässä osiossa perehdyn syvemmin pakopelien pedagogisesta näkökulmasta 

relevantteihin ominaisuuksiin ja siihen, miten pakopelien eri käyttötarkoitukset 

soveltuvat tukemaan oppimisen eri osa-alueita. Kuten mainitsin, pakopeli on 

monimuotoinen alusta, joka mukautuu monenlaiseen käyttötarkoitukseen. 
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Pedagoginen pakopeli, pakopelikurssi ja toiminnallinen opintoretki 

pakopeliyritykseen tarjoavat kukin erilaiset lähtökohdat oppimisen tukemiselle.  

Tässä osiossa esittelen joitakin aiheen kannalta relevantteja oppimisen teorioita ja 

tutkin niiden suhdetta pakopelien tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksessa. Pyrin 

perehtymään erityisesti pelipohjaisen oppimisen ja kielentämisen aiheisiin ja siihen, 

millaisen pohjan pakopelin eri muotojen hyödyntäminen opetuksessa antavat näiden 

opetusstrategioiden toteuttamiselle. Lisäksi pyrin selvittämään kuinka hyvin konsepti 

vastaa opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita. 

Opetuksellisten pelien on huomattu kehittävän oppijoiden motivaatiota, sekä tiedon 

hankintaa ja hallintaa (Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey & Boyle, 2012). Eräs 

yleisimmin mainituista pakopelien opetuskäytön mahdollisuuksista koskee erityisesti 

opiskelijoiden motivaatiota. Pidän tätä erittäin tärkeänä osana pedagogisten 

pakopelien viehätystä. Erilaisiin motivaatioteorioihin perehtyminen kuitenkin vaatisi 

miltei oman tutkimuksensa, joten tulen vain sivuamaan tätä aihetta tässä 

tutkielmassa.  

5.1 Ilmiölähtöinen oppiminen ja projektioppiminen 

Opettajajohtoista ja sisältökeskeistä opetusta on kritisoitu jo pitkään, ja 

opetussuunnitelman perusteet painottavat monialaisen, ainerajat ylittävän, 

oppimisen roolia opetuksen eheyttämisessä. Vaihtoehtoisia lähestymistapoja 

opetukseen ja oppimiseen etsitään jatkuvasti. Eräs tapa yhdistää tutkivaa, 

oppijalähtöistä, yhteistoiminnallista ja oppiainerajat ylittävää oppimista ja 

ilmiölähtöinen oppiminen (Tarnanen & Kostiainen, 2020). Tarnasen ja Koistisen 

(2020) mukaan ilmiölähtöisessä oppimisessa korostuu oppijan oma oivallus ja kyky 

havaita ilmiöitä. He kuvailevat ilmiölähtöisyyden vastaavan tarpeeseen ymmärtää 

asioita kokemuksen kautta. Ilmiölähtöisen oppimisen keinoin voi lähestyä mitä vain 

ilmiötä, kunhan se on tarpeeksi monipuolinen ja oppimisen tavoitteiden kannalta 

selkeä (Lonka, 2015). Ilmiölähtöisen oppimisen tulisi olla parhaimmillaan monialaista 

ja ilmiön sellainen, että sitä voi tarkastella monen eri oppiaineen tai tieteenalan 
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näkökulmasta. Pakopelien teemakeskeisyys tekee niistä ihanteellisen keinon 

toteuttaa ilmiölähtöistä oppimista. Peli rakentuu pulmista, joka mahdollistaa aiheiden 

käsittelyn monipuolisesti. Pelien rakenne on joustava, joten eri aineiden ja 

lähestymistapojen yhdistäminen on mahdollista toteuttaa luontevasti. Pelien 

pelaaminen, sekä suunnittelu on yhteistoiminnallista ja antaa tilaa oivalluksille.  

Opetustarkoitukseen on luotu lukuisia pakopelejä. Tällaisia ovat esimerkiksi Educa-

messuillakin esitelty kuljeteltava ilmastoaiheinen pakopeli, jonka on löytää salattua 

tietoa ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista (Saarinen & Taina, 2018), sekä 

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Nähdään seuraavassa elämässä -pakopeli, 

jossa opetellaan kierrättämään (https://www.hsy.fi/kampanja/kiitos-kun-lajittelet/).  

Ilmiöitä voi käsitellä pedagogisen pakopelin pelaamisen lisäksi myös 

projektiluontoisesti, pakopelin suunnittelun keinoin. Projektioppiminen on 

konstruktivistisen ajattelun mukainen työtapa, jossa oppijat itse määrittävät 

ongelman, tutkivat sitä, löytävät ratkaisuja ja jakavat niitä (Blumenfeld, Soloway, 

Marx, Krajcik, Guzdial & Palincsar, 2002). Kun pakopelejä pelatessa ilmiöistä opitaan 

pulmia ratkomalla ja tarinaa selvittämällä, pakopelin suunnittelussa oppiminen 

tapahtuu tiedonhankintataitoja harjoittaen, pulmia keksimällä. 

5.2 Pelillisyys opetuksessa 

Pelit ja opetus ovat yhdistelmä, joka on johtanut monenlaiseen pedagogiseen 

innovaatioon. Pelien käyttöä on tutkittu erityisesti videopelien kautta. Pelillistäminen 

ja pelipohjainen oppiminen eroavat käsitteinä toisistaan. Pelillistämisellä, englanniksi 

gamification, tarkoitetaan pelillisten elementtien hyödyntämistä ei-pelillisissä 

konteksteissa. (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011). Usein pelillistämisestä 

puhuttaessa tarkoitetaan jonkin yksittäisen pelielementin liittämistä haluttuun 

prosessiin. Pelillistämistä käytetään usein motivaation kasvattamiseksi yleisimmin 

liittämällä erilaisia palkintosysteemejä tavoitteellisiin toimintoihin ja näin luoden 

onnistumisen kokemuksia. (Nicholson, 2015) Tämänkaltaista pelillistämistä on 

kuitenkin kritisoitu, sillä se hyödyntää pelien ominaisuuksia hyvin rajoitetusti ja 
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pinnallisesti, nostaen ulkoista motivaatiota sisäisen motivaation sijaan (Nicholson, 

2012). Pelillistämistä tehdään siis usein ”väärällä tavalla” ja ne osat peleistä, jotka 

olisivat motivaation kasvattamiseen mielekkäimpiä, jäävät käyttämättä.  

Pakopelien tapauksessa kyseessä on kokonaisvaltaisempi tapa yhdistää pelejä ja 

oppimista.  Sen sijaan, että otettaisiin peleistä elementtejä ja liitettäisiin ne 

pinnallisesti oppimiseen, otetaan oppimisesta elementtejä ja yhdistetään ne osaksi 

peliä. Kyseessä oleva pelillisyyden muoto liittyy siis pelillistämisen sijaan läheisemmin 

pelipohjaisen oppimisen (englanniksi GBL eli game based learning) käsitteeseen. 

Pelipohjainen oppiminen on pelien tarkoituksenmukaista käyttöä oppimispäämäärien 

saavuttamiseksi (Wiggins, 2016). Kuten muitakin pelejä, opetuksessa voidaan käyttää 

pakopeliä, jonka teema ja pulmien sisältö vastaavat tilanteen oppimistavoitteita. 

Opetustilanteessa on tärkeää, että oppijat pystyvät arvioimaan omaa toimintaansa ja 

edistymistään. Toiminnan ja palautteen on oltava tiiviisti yhteydessä toisiinsa (Pivec, 

Dziabenko & Schinnerl, 2003). Pedagogisissa pakopeleissä palkintosysteemiä ei ole 

liimattu konseptiin keinotekoisesti, vaan se on integroitu pelin sisälle; välitön palaute 

onnistumisesta näkyy pelin etenemisenä ja tämä luo pelaajalle toistuvia onnistumisen 

kokemuksia, jotka siivittävät peliä tavoitteen saavuttamiseen asti.  

 

Kuva 7 Pulma opiskelijoiden tekemästä pakopelistä 

5.3 Ryhmätyöskentely, kommunikaatio ja kielentäminen 

Pakopelit on suunniteltu pelattavaksi ryhmässä. Kommunikaation rooli pelin aikana 

on ehdottoman tärkeä ja pakopeli voi olla jopa suunniteltu niin, että ryhmän sisäinen 

kommunikaatio on täysin välttämätöntä pelin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokin pulma on esimerkiksi ratkaistavissa 
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kahden erillisen vihjeen avulla ja nämä vihjeet on sijoitettu niin, että kahden eri 

pelaajan täytyy tutkia niitä samanaikaisesti eri tiloissa, pakottaen pelaajat 

kuvailemaan näkemäänsä. Pulmien ollessa luonteeltaan matemaattisia, tämä vaatii 

matematiikan kielentämistä. Matemaattisen ajattelun kielentäminen suullisesti on 

hyödyllistä opiskelijan ymmärryksen kehittämisen kannalta, ja ääneen ajattelu on 

hyvä tapa etsiä ratkaisuja ongelmiin (Joutsenlahti & Tossavainen, 2018). Pakopelissä 

opiskelijat myös kuuntelevat toistensa ideoita ja kuvailuja pulmista. Tämä pakopelin 

aikana tapahtuva dialogi mahdollistaa omien ideoiden reflektoinnin ja näin ollen 

useiden ratkaisuehdotusten kehittämisen ja yhdistämisen yhdeksi toimivaksi 

ratkaisuksi, jolla pelissä päästään eteenpäin. Lisäksi pakopeliä seuraava tai pelin 

ohjaajana toimiva opettaja pääsee seuraamaan opiskelijoiden toimimista ja 

keskustelua pelitilanteessa. Chapin, O’Connor ja Anderson (2009) esittelevät viisi 

tapaa, joilla opettaja voi ohjata suullista kielentämistä. Joutsenlahti ja Tossavainen 

(2018) esittävät ja määrittelevät ne seuraavasti: 

• Uudelleen kertominen (opiskelija sanoo itse uudelleen eri sanoin) 

• Toistaminen (toinen opiskelija kertoo omin sanoin, miten ymmärsi toisen 

opiskelijan päättelyn tms.) 

• Päätteleminen (opiskelija vertaa omaa päättelyään toisen opiskelijan 

päättelyyn ja kertoo siitä) 

• Lisääminen (opiskelijoita kehotetaan jatkamaan toisen opiskelijan esitystä) 

• Odottaminen (opettaja määrää yhteisen tuumaustauon, jonka jälkeen 

opiskelijat kertovat ajatuksiaan) 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018, s. 417–418)  

Näitä strategioita voi pakopelissä hyödyntää pelin aikana vihjeitä antaessa. 

Peliohjaajan vastuulla on pelaajien auttaminen eteenpäin, jos he jäävät jumiin ja usein 

vihjeeksi riittää pelaajille kerrottu huomio siitä, että he ovat oikeilla jäljillä. 

Vihjeenantotilanteessa yhdistyvät kaikki viisi edellä mainittua strategiaa:  

• Pelaajat pysähtyvät miettimään (odottaminen).  
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• He keskustelevat siitä, mitä ideoita he ovat itse sanoneet ääneen (uudelleen 

kertominen).  

• He keskustelevat siitä, mitä he ovat kuulleet muiden sanovan (toistaminen).  

• He pohtivat, mitkä ideoista olivat relevantteja tilanteen kannalta ja lähtevät 

kehittämään niitä (päätteleminen ja lisääminen). 

Hyvin suunniteltu pakopeli kannustaa luontevasti pelaajia toimimaan yhdessä ja pelin 

ohjaajalla on mahdollisuus vaikuttaa kommunikaation kulkuun. Peliä edeltävä alustus 

on myös oivallinen tilaisuus painottaa yhteistyön tärkeyttä ja kannustaa pelaajia 

panostamaan kommunikaatioon.  

5.3 Pakopeli ja opetussuunnitelma 

Koska tähän tutkielmaan kuuluvan tutkimuksen kohteena toimiva pakopelikurssi on 

lukion oppimäärään sisältyvä opintokokonaisuus, keskityn vertaamaan pakopelien 

ominaispiirteitä ja potentiaalia lukion opetussuunnitelman perusteissa listattuihin 

tavoitteisiin, tutkiskellen erityisesti matematiikan ainekohtaisia tavoitteita.  Lähteenä 

käytän uusimpia, Opetushallituksen marraskuussa 2019 julkaisemia lukion 

opetussuunnitelman perusteita. Opetussuunnitelmat, jotka on laadittu näitä 

perusteita noudattaen astuvat voimaan syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittavilla 

opiskelijoilla (Opetushallitus, 2019). Käsittelen aihetta esittelemällä katkelmia 

asiakirjoista ja pohtimalla niiden toteutumista tilanteissa, joissa pakopelejä käytetään 

osana opetusta. 

5.1.1 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät 

”Rakennettuja tiloja ja luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, 

että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu on 

mahdollista.” (s. 19) 

Fyysiset pakohuoneet ja luokassa järjestetyt pakopelit luovat ainutlaatuisen 

tilakokemuksen, jossa pelaaja on hallinnassa tutkivasta toiminnastaan. Ulkopakopelit 

mahdollistavat oppimisen järjestämisen luonnossa. 
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”Opetusta koskevilla ratkaisuilla rakennetaan myös 

kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista. 

Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat 

opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät 

kriittistä ja luovaa ajattelua.” (s. 20) 

Kuten olen maininnut, pakopelit luovat otollisen alustan monialaisten 

kokonaisuuksien ja teemaoppimisen järjestämiselle. Pakopelit kannustavat 

kommunikoimaan ja kokeilemaan. Välitön palaute onnistumisesta pitää yllä pelin 

tempoa. Matemaattinen ajattelu on ongelmanratkaisun ytimessä huomaamatta 

vaikuttava prosessi. Myös pelin suunnittelu on aktiviteettina kokeileva. 

”Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat 

opiskeluun. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, 

joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä hänen 

kokemuksiinsa, että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin 

ilmiöihin. Opiskelijaa rohkaistaan ja ohjataan ratkomaan avoimia 

ja riittävän haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä 

esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia. ” (s. 20) 

 

Pedagogisia pakopelejä voi käyttää opitun vahvistamiseen ja pelin jälkeinen purku 

antaa mahdollisuuden luoda yhteyksiä opitun ja käytännön välille. Pakopelien 

teemakeskeisyys mahdollistaa monenlaisiin ilmiöihin tutustumisen.  

5.1.2 Oppimistavoitteet 

Opetussuunnitelman perusteissa korostuvat yhteisöllisyys, yhteiskunnallisuus ja 

monimuotoisuus. Opetuksen tavoitteena on luoda oppiainerajat ylittävää 

ymmärrystä laajemmista kokonaisuuksista, kannustaen opiskelijaa kehittymään 

autonomiseksi, vastuulliseksi osaksi tulevaisuuden yhteiskuntaa. Opiskelijoita 

opetetaan reflektoimaan, ajattelemaan ja hankkimaan tietoa. Näin heitä 
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valmistellaan koko loppuelämän kestävään oppimisprosessiin. Termi ”ikuinen 

opiskelija” on viime aikoina saanut uuden, positiivisemman vivahteen. 

”Lukioaikana opiskelija saa monipuolisia kokemuksia uuden tiedon 

ja osaamisen rakentamisesta laaja-alaisesti ja oppiainerajat 

ylittäen. Opiskelija kehittää tiedonhankinta- ja soveltamistaitojaan 

sekä ongelmanratkaisutaitojaan.” (s. 58) 

 

5.1.3 Laaja-alainen osaaminen 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n edustajien ja Lukion 

opetussuunnitelman perusteiden 2019 laadinnassa mukana olleen ainetyöryhmän 

jäsenten tuottamassa tukimateriaalissa on kytketty opetussuunnitelman perusteita 

ainekohtaisesti keskeisten sisältöjen osalta matematiikan opetukseen. Seuraavan 

osion lainaukset ovat peräisin tästä Opetushallituksen julkaisusta, joka on saatavilla 

verkko-osoitteessa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/matematiikan-lops-

tukimateriaalit. Keskityn tässä osiossa käyttämään pitkän matematiikan 

tukimateriaalia. Esitän katkelmia tukimateriaalista, jonka jälkeen pohdin niiden 

toteutumista tilanteissa, joissa pakopelejä käytetään osana opetusta. Esitän ensin 

katkelmia, joissa matematiikan opetukselle asetetaan yleisiä tavoitteita, jonka jälkeen 

tarkastelen vielä Lukion opetussuunnitelman perusteissa listattujen kuuden laaja-

alaisen osaamisen osa-alueen näkymistä matematiikassa.  

Opetuksessa tutkitaan arkielämän ja matematiikan välisiä 

yhteyksiä, hyödynnetään mahdollisuuksia vahvistaa opiskelijan 

kiinnostusta, itsetuntoa ja tiedonhankintaprosesseja sekä 

kannustetaan opiskelijaa kokeiluihin ja sinnikkääseen 

työskentelyyn. (s. 5) 

Pakopeli on mielenkiintoa herättävä ja uusi tapa esittää matematiikan sisältöjä. Pelin 

antamat onnistumisen kokemukset voivat vahvistaa opiskelijan itsetuntoa ja nämä 

onnistumiset pelissä kannustavat yrittämään ja työskentelemään sinnikkäästi pelin 
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tavoitteen saavuttamiseksi. Pedagoginen pakopeli voi myös vahvistaa opiskelijan 

ymmärrystä oppiaineesta ilmiölähtöisesti: 

Opetuksen lähtökohdat valitaan opiskelijoita kiinnostavista 

aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä ongelmista, joita voidaan 

ratkoa matematiikan avulla. (s. 5) 

Pedagogisiin pakopeleihin on mahdollista sisällyttää lähes mitä vain matematiikan 

ainesisältöjä. Pakopelit tuovat myös mahdollisuuksia liittää ilmiöihin matematiikkaa 

erilaisella tavalla, ja ne auttavat näkemään matemaattisen ajattelun osana 

jokapäiväistä ongelmanratkaisua. Pakopelikurssilla opiskelijat saivat itse päättää, 

minkä teeman ympärille he pelinsä loivat. 

Opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan 

tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja 

päätelmiä sekä perustelemaan niitä. 

Opiskelijaa rohkaistaan käyttämään matematiikan kieltä ja 

merkintöjä sekä ajattelua tukevia kuvia, piirroksia ja välineitä. (s.5) 

Pedagoginen pakopeli on opetustilanteena ihanteellinen kannustin yhdessä 

pähkäilylle sekä omien ideoiden jakamiselle ja perustelulle. Pakohuonepelien 

liikuteltavissa olevat fyysiset komponentit mahdollistavat erilaisen kokeilun ja 

abstrakteja ideoita voi pelin aikana havainnollistaa esimerkiksi 

muistiinpanovälineiden avulla. Pakopelin suunnittelu ja erityisesti pelin pulmien 

keksiminen kannustavat opiskelijaa katsomaan luomustaan myös ratkojan 

näkökulmasta mahdollisten epäkohtien löytämiseksi.  

Lukion opetussuunnitelman perusteissa laaja-alainen osaaminen on jaettu kuuteen 

osa-alueeseen (kuva 7):  

1. Vuorovaikutusosaaminen 

2. Monitieteinen ja luova osaaminen 

3. Yhteiskunnallinen osaaminen 
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4. Eettisyys ja ympäristöosaaminen 

5. Globaali- ja kulttuuriosaaminen 

6. Hyvinvointiosaaminen 

Matematiikan tukimateriaalissa nämä osa-alueet on liitetty matematiikan opetukseen 

seuraavasti: 

1. Vuorovaikutusosaaminen 

Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa opiskelijat 

työskentelevät yksin ja yhdessä. Tällä vahvistetaan muun muassa 

vuorovaikutusosaamista. (s. 5)  

Pakopelien pelaaminen sekä ryhmätyönä toteutettu suunnitteluprojekti kannustavat 

toimimaan tiiminä ja auttavat kartoittamaan omia vahvuuksia, sekä miettimään 

kuinka niitä tulisi hyödyntää yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Pelatessa tavoite on 

Kuva 8 Laaja-alainen osaaminen lukiossa Opetushallitus, (2019) 
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pelin läpäisy, suunnittelussa pelin tekeminen. Voidaan sanoa, että yhteistyötaidot 

vahvistuvat niin pakopelejä suunniteltaessa, kuin pelatessakin. 

Turvallinen opiskeluympäristö kannustaa opiskelijoita 

keskusteluun, omien ratkaisumenetelmien esittämiseen ja oman 

ajattelun sanoittamiseen sekä yhteistyöhön, yhdessä tutkimiseen 

ja oppimiseen. (s. 7) 

Pelitilanteessa oman ajatusprosessin kielentäminen ja ratkaisuista keskustelu on 

kriittistä pelin etenemisen kannalta, joten kaikenlaiset ideat on tärkeä jakaa muiden 

pelaajien kanssa. Pakopelin pelaaminen voi olla myös ryhmäyttävä kokemus.  

2. Monitieteinen ja luova osaaminen 

Opetuksessa rohkaistaan opiskelijaa tarkastelemaan ongelmia 

uudella tavalla, yhdistelemään asioita sekä soveltamaan 

matematiikan menetelmiä eri oppiaineissa. (s. 8) 

Pakopeleillekin tyypillisiä pulmia ratkoessa kehittyvät erilainen matemaattinen 

ajattelu ja luova ongelmanratkaisu. Myös pakopelin suunnitteluprosessi kannustaa 

etsimään yhteyksiä eri aihealueiden välillä, jotta tuotteesta, eli pakopelistä, 

muotoutuu mahdollisimman yhtenäinen kokonaisuus. 

…matematiikan kannalta olennaisten monilukutaidon osa-alueiden 

(sanallinen, numeerinen, symbolinen, kuvallinen) hallintaa 

syvennetään tavoitteellisesti. (s. 8) 

Pedagogisissa pakopeleissä esiintyvät pulmat voivat sisältää monen tyyppisiä 

tehtäviä, jotka harjoittavat monilukutaidon eri osa-alueita tai yhdistelevät niitä.  

3. Yhteiskunnallinen osaaminen 

Opetus tukee opiskelijan yritteliäisyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa 

sekä opettaa työn loppuunsaattamisen merkityksen. (s. 8) 
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Yritysyhteistyö pakopeliyrityksen kanssa avaa mahdollisuuksia tutustua yrittäjyyteen. 

Monet Suomessa toimivat pakopeliyritykset suunnittelevat ja toteuttavat pakopelinsä 

alusta loppuun itse. Myös pakopelin suunnitteluprojekti on hyvää harjoittelua; 

suunnitellessaan pakopelin opiskelijat saavat kokea, millaista on ideoida, toteuttaa ja 

testata oma tuote.  

4.& 5. Eettisyys ja ympäristöosaaminen & Globaali ja kulttuuriosaaminen 

Läpi matematiikan opintojen opiskelijaa autetaan hahmottamaan, 

että matematiikan avulla voidaan jäsentää ja ratkaista globaaleja 

ongelmia. (s. 8) 

Pakopelin teemallisuus mahdollistaa erilaisten ympäristöön ja kulttuuriin liittyvien 

aiheiden käsittelyn pelin muodossa ilmiölähtöisen oppimisen keinoin. 

6. Hyvinvointiosaaminen 

Opetuksessa tuetaan epävarmuuden sietokykyä ja vahvistetaan 

luottamusta, jolloin opiskelija oppii arvioimaan myös omia 

voimavarojaan ja suunnittelemaan ajankäyttöä. (s. 7) 

Pakopeli on tilanteena jännittävä ja ajan rajallisuus saa pelaajat toimimaan 

tehokkaasti. Tilanteet, joissa ehdotettu vastaus ei toiminutkaan aiheuttavat 

epäonnistumisen tunteen pelin aikana vain hetkellisesti, sillä peli kannustaa 

yrittämään uudelleen. Yrityksen ja mahdollisten vihjeiden avulla päästään eteenpäin 

ja lopulta epäonnistumiset jäävät onnistumisten varjoon.  

Kokonaisuudessaan pakopelien tarjoamat mahdollisuudet erityisesti monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöoppimisen toteuttamiseen, sekä yhteistyötaitojen 

kehittämiseen tekevät konseptista toimivan alustan laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteiden saavuttamiselle. Näkisin, että pakopelien käyttäminen opetuksessa on 

opetussuunnitelman perusteiden kannalta hyvinkin perusteltua, ja konsepti on 

mahdollista kytkeä lähes kaikkiin matematiikan opetuksen tavoitteisiin enemmän tai 

vähemmän suoraviivaisesti.  
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6. Pakopelikurssi 

6.1 Kurssin kuvaus ja tavoitteet  

Kurssi järjestettiin espoolaisessa lukiossa keväällä 2021. Valinnainen pakopelikurssi 

nimeltä Build your own escape room – luovaa ongelmanratkaisua pakopelien avulla 

kuului oppilaitoksen teemaopintojen eheyttäviin ja soveltaviin kursseihin teeman 

”Tutkivaa työskentelyä teknologialla” alle.  

Teemaopinnot määritellään oppilaitoksen verkkosivuilla seuraavasti: 

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja ja 

valtakunnallisia syventäviä kursseja. Ne eheyttävät opetusta ja 

kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää 

yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen 

keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri 

oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. 

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija rohkaistuu 

etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja 

näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta 

kokonaisuuksia, hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä 

innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden 

kanssa, hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja, hakee 

informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta, 

soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia 

taitojaan käytännön toiminnassa ja työskentelee tavoitteellisesti ja 

toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä. 

Kuten todettu, pakopelit ovat oiva tapa tutustua ilmiöihin. Pelit tarjoavat 

mahdollisuuksia monien laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittämiseen. Pakopelien 

suunnitteluprojekti on lisäksi opetusaktiviteettina ryhmäyttävä ja monitahoinen 

haaste. Opiskelijat saivat kurssilla mahdollisuuden valita itseään kiinnostava ilmiö 
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pakopelin teemaksi. Kurssi järjestettiin matematiikan ja englannin ainerajat ylittävänä 

teemaopintokokonaisuutena yritysyhteistyössä pakopeliyrityksen kanssa.  

Oppilaitoksen verkkosivuilta lainattu kurssin kuvaus: 

Kurssilla tutustutaan luovaan ongelmanratkaisuun erilaisten pulmien ja pakopelien 

kautta sekä itse pelaamalla että pakopelejä rakentamalla. Kurssin tavoitteena on, 

että opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa 

johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän pakohuoneen ja raportoi prosessista 

englanniksi. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. 

Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään 

työskentelyyn ja yhteistyöhön mm. matematiikassa ja englannissa. Kurssi vahvistaa 

kielellistä osaamista englannissa ja tukee erilaista matemaattista-ajattelua.  

Kurssille hakeminen tapahtui englanninkielisellä vapaamuotoisella hakemuksella. 

Kurssille valittiin lopulta 10 opiskelijaa. Pakopelikurssin sisältöön kuului alun perin 

monien eri pakopelimuotojen toteuttaminen ryhmittäin, sekä fyysisen pakohuoneen 

suunnittelu ja rakentaminen koulun tiloihin, mutta pandemian mukanaan tuomat 

rajoitteet ja etäopetukseen siirtyminen johtivat siihen, että kaikki kurssin 

opiskelijoiden tuotokset rajoittuivat lopulta verkkopakopeleihin. Kurssin 

projektiosuuden toteutuminen verkkopelien muodossa mahdollisti 

teknologiaosaamisen painottamisen. 

6.2 Kurssin kulku ja opintoretket 

Kurssiin kuului noin kolme 75 minuuttia kestävää oppituntia viikossa. Oppitunnit 

järjestettiin etänä videopuhelupalvelun välityksellä. Kurssiin kuului myös kaksi 

opintoretkeä, sekä yksi virtuaalinen opintovierailu, joilla opiskelijat pääsivät 

pelaamaan erilaisia pakopelejä. Kuten mainittu, kurssin opiskelijoiden oli alun perin 

tarkoitus luoda fyysisiä pakohuonepelejä, mutta koronaviruspandemian 

aiheuttamien rajoitustoimien vuoksi kurssi järjestettiin opintoretkiä lukuun ottamatta 

kokonaan etäopetuksena. Tämä johti myös siihen, että fyysisten pelien sijaan 

opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat pelinsä virtuaalisessa muodossa 
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verkkopakopeleinä. Kurssin aikana opiskelijat kirjoittivat etenemisestään ja 

kokemuksistaan raporttimuotoisia reflektoivia tekstejä englanniksi. 

Kurssin alkuvaiheessa järjestettiin toiminnallinen opintoretki pakopeliyritykseen. 

Ennen vierailua opiskelijat tutustuivat pakopeleihin opettajien johdolla etäluennoilla. 

Lisäksi kävin vierailemassa yhdellä luennolla ja kertomassa opiskelijoille 

pakopeliohjaajan työstä. Opiskelijat olivat valmistelleen aiheeseen liittyviä 

kysymyksiä, jotka koskivat mm. pakopeliohjaajan työhön hakemista ja 

pakopeliyrityksen pyörittämistä. Luentovierailu ja opintoretki vastasivat siis myös 

osaltaan opetussuunnitelman työelämävalmiuksia ja yrittäjyyskasvatusta koskeviin 

laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin.  

 

Kuva 9 Kuvakaappaus luentovierailun diaesityksestä 

Opintoretkeen liittyi myös pohjustavia ja purkavia tehtäviä. Ennen ensimmäistä 

opintoretkeä opiskelijoilla oli pohjustavana tehtävänä katsoa englanninkielinen 

”kuinka selvitä mistä tahansa pako huoneesta” -video ja siihen liittyviin kysymyksiin 

vastaaminen kirjallisesti. Videossa oli noin kymmenen vinkkiä pakohuoneesta 

selviämiseen. Opintoretken jälkeen opiskelijat kirjoittivat raportit vierailusta. He 

kertoivat miten pelit menevät ja kuinka tiimi toimi sekä analysoivat pelaajien 

vahvuuksia. Lisäksi he vastasivat tähän tutkimukseen liittyvän verkkokyselyyn.  

Itse opintoretkellä opiskelijat pelasivat kukin kaksi eri pakohuonepeliä. Opintoretkellä 

pelattaviksi teemoiksi valittiin kolme eri pakohuonetta: kaikki pelasivat joko huoneen 

A tai B, sekä huoneen C. Huoneiden tarinat on kerrottu pakopeliyrityksen sivuilla 
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seuraavasti:

• Olette saaneet tehtäväksenne huolehtia teille tutun, ulkomaille
muuttaneen rouvan asunnosta sekä hänelle tulevasta postista.
Vastapalveluksena rouva siirtää teille säännöllisesti rahaa ja on myös
määrännyt teidät perijöikseen. Eräänä päivänä avaatte postilaatikon ja
yhtäkkiä teillä onkin jo kova kiire löytää kyseinen testamentti. Miksikö?
Syy selviää postilaatikon avattuanne!

A. Miljoonaperintö

• Olette tänään pystytetyn erikoisryhmän jäseniä. Koko Helsinki on ollut
aamulla Pasilan poliisilaitokselle soitetun uhkauksen jälkeen
pysähdyksissä. Tuntematon tekijä uhkaa räjäyttää useita kohteita
kaupungissa, vaatii korkeita lunnaita ja väittää pitävänsä hallussa
panttivankia. Teidän tehtävänne on selvittää tapaus nopeasti, poistaa
vaara ja selvittää uhkauksen tekijän henkilöllisyys. Onnistutteko
tehtävässä ennen kuin tekijä toteuttaa suunnitelmansa?

B. Erikoisryhmä Helsinki

• Tapahtumista on tasan kuusi kuukautta. Helsinkiläisestä hotellista
huoneen vuokrannut nuori nainen katosi yhdessä silmänräpäyksessä
jäljettömiin. Naisen matkatavarat ovat vielä huoneessa. Hotellin
käytävien ja aulan valvontakamerat todistavat, ettei nainen poistunut
huoneesta ja ettei huoneessa ole käynyt ulkopuolisia. Mitä on
tapahtunut? Poliisi on suorittanut huoneessa laajan tutkinnan
pystymättä kuitenkaan selvittämään tapausta. Te olette poliisin
selvittämättä jääneisiin rikoksiin keskittyvä tutkintaryhmä.
Onnistutteko selvittämään katoamistapauksen? Teidän täytyy pitää
kiirettä – huone siivotaan lopullisesti 66 minuutin kuluttua ja
luovutetaan sitten uusien asiakkaiden käyttöön. Saatteko sitä ennen
selville, mitä huoneessa on tapahtunut?

C. Jälkiä Jättämättä
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(Haettu 22.5.2021 verkko-osoitteesta http://exitroomhelsinki.com/fi/huoneet/) 

Kaikille yhteisen pakohuoneen valintaan vaikutti muun muassa se, että kyseisessä 

huoneessa on muihin verrattuna enemmän matemaattisia pulmia. Opiskelijoille 

haluttiin tarjota yksi yhteinen pelikokemus, jotta pelin rakennetta ja sisältöä voitaisiin 

opintoretken jälkeen analysoida tarkemmin.  

Olin opintoretkellä mukana peliohjaajan roolissa ja pääsin näin ollen seuraamaan 

pelaajien toimimista huoneissa. Myös kurssin opettajat saivat mahdollisuuden 

seurata pelejä ohjaajien kanssa. Peliohjaajalla on tässä pakopeliyrityksessä aina 

näköyhteys pelaajiin valvontakameroiden kautta ja hän pystyy kuuntelemaan 

pelaajien keskustelua pelin aikana huoneessa sijaitsevien mikrofonien avulla. Näin 

ohjaaja pystyy seuraamaan tiimin etenemistä pelissä ja auttamaan tarvittaessa. 

Vihjeiden antaminen tapahtui radiopuhelimen välityksellä. Radiopuhelimen kautta 

tapahtuva kommunikaatio on yksipuolista ja pelaajille on alustuksessa kerrottu, että 

vihjeitä ei saa pyytämällä. Huoneet osoittautuivat vaikeustasoltaan opiskelijoille 

suhteellisen haastaviksi. Opiskelijoiden läpäisyprosentti peleissä oli keskimäärin n. 50 

%. Lisäajalla läpäisty peli laskettiin onnistuneesti suoritetuksi. Yksikään ryhmistä ei 

selvinnyt mistään pelistä täysin ilman vihjeitä. Pelien jälkeen opiskelijat vastasivat 

tutkimukseen liittyvään lyhyeen verkkokyselyyn. Lisäksi opiskelijat purkivat 

kokemustaan reflektoivan raportin muodossa.  

Virtuaalinen opintoretki järjestettiin etäpelin muodossa. Kurssin loppupuolella 

toteutettiin myös opintoretki ulkona pelattavaan rastipakopeliin. Näistä retkistä ei 

opiskelijoilta kerätty erikseen aineistoa tähän tutkimukseen. 

6.3 Yritysyhteistyö pakopeliyrityksen kanssa ja roolini kurssin järjestämisessä 

Kurssi järjestettiin yhteistyössä pakopeliyrityksen kanssa. Yritys on perustettu vuonna 

2015 ja sen tarjontaan kuuluu useita pakohuonepelejä, sekä muita toiminnallisia 

pakopelitapahtumia ympäri Helsinkiä. Olen työskennellyt kyseisessä yrityksessä 

vuodesta 2018 lähtien. Tänä aikana olen ohjannut yli kymmentä eri pakohuonepeliä 

sekä useaa muuta pakopelitapahtumaa, joista suurin osa ovat olleet yrityksille 
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suunnattuja rastipakopeli-mallisia tapahtumia. Lisäksi olen ollut mukana yrityksen 

pakopelien suunnittelu- ja toteutustyössä, sekä toiminut toimipistevastaavana ja 

pakopelikonsulttina. Yhteistyö kurssilla ”Build your own escape room – luovaa 

ongelmanratkaisua pakopelien avulla” toteutui luennointivierailuina, sekä 

opintoretken koordinointina. Tämä yhteistyö mahdollisti osaltaan myös laadullisen 

kehittämistutkimuksen toteuttamisen kurssin yhteydessä. 

8. Tutkimus 

8.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen kehittämistutkimus. Tutkimuksen tavoitteena 

on selvittää, kuinka hyvin pakopelikurssi täytti sille asetetut tavoitteet ja kuinka 

konseptia voisi kehittää. Lisäksi pyrin saamaan tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat 

siihen, miten opiskelijat kokevat pakopelien pelaamisen. 

1. Mitkä pakopelien pelaamiseen ja suunnitteluun liittyvät seikat vaikuttivat 

opiskelijoiden kokemuksiin kurssilla ja miten?  

2. Mitä opiskelijat kokivat oppineensa pelatessaan ei-pedagogisia pakopelejä?  

3. Kuinka pakopelikurssi täytti sille asetetut tavoitteet ja kuinka kurssia voi 

jatkossa kehittää? 

8.2 Tutkimuksen toteutus ja analyysimenetelmät 

Tutkimus toteutettiin kurssin ohella keväällä 2021. Kaikilta tutkimukseen 

osallistuneilta vaadittiin suostumus. Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista osa 

oli täysi-ikäisiä. Alle 18-vuotiailta opiskelijoilta vaadittiin huoltajan suostumus. 

Tutkimukseen osallistui seitsemän kurssin kymmenestä opiskelijasta, sekä kurssin 

kaksi opettajaa. Aineistoa käsittelyssä hyödynnettiin aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin menetelmiä. Sisällönanalyysi on erittäin laajasti käytetty laadullisen 

tutkimuksen analyysimenetelmä.  Tuomi ja Sarajärvi (2009) määrittelevät 

sisällönanalyysin kuuluvan analyysimuotoihin, jotka eivät ole minkään yksittäisen 
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teorian ohjaamia, vaan niihin voi soveltaa useita teoreettisia lähtökohtia. 

Aineistolähtöisessä analyysissä luodaan aineistosta teoreettinen kokonaisuus. 

Kurssille osallistuneilta opiskelijoilta kerättiin aineistoa verkkokyselyiden muodossa. 

Ensimmäinen kyselytutkimus toteutettiin pakopeliyritykseen tehdyn opintoretken 

jälkeen ja toinen, kattavampi kysely toteutettiin kurssin lopussa. Verkkokyselyihin 

vastaaminen oli vapaaehtoista. Kaikki kurssin opiskelijat vastasivat molempiin 

verkkokyselyihin. Verkkokyselyissä pyydettiin vastaajaa ilmoittamaan nimensä, jotta 

tutkimusluvan saaneiden vastaukset voitiin erotella aineistosta. Kyselyt sisälsivät 

kahden tyyppisiä monivalintakysymyksiä, Likert-muotoisia kysymyksiä, sekä avoimia 

kysymyksiä. Kurssin opettajien osalta aineistoa kerättiin haastattelun muodossa. 

Opettajia haastateltiin yhdessä puolistrukturoidun, eli niin sanotun 

teemahaastattelun muodossa. Ryhmähaastattelussa on luonnollista, että 

vastauksista syntyy uusia kysymyksiä ja huomioita ja haastattelu on 

keskustelunomaista. Puolistrukturoitu haastattelu jättää tilaa vapaammalle 

keskustelulle (Galletta, 2013) ja oli näin ollen tähän tarkoitukseen sopiva 

haastattelumuoto. Teemahaastattelulle on tyypillistä, että siinä edetään tiettyjen, 

etukäteen valittujen teemojen mukaisesti, mutta vastauksia voidaan tarkentaa 

haastattelun edetessä jatkokysymyksillä (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Noin kahden 

tunnin pituinen yhteishaastattelu pidettiin etänä verkkopuhelussa. Haastattelu 

nauhoitettiin kokonaisuudessaan ja sitä analysoitiin haastattelun aikana tehtyjen 

muistiinpanojen, sekä nauhoitteen avulla. Osia haastattelusta litteroitiin siteerauksia 

varten.  

Sisällönanalyysin vaiheisiin kuuluvat tutkittavan rajaaminen, aineiston koodaaminen, 

sekä aineiston luokittelu, teemoittelu tai tyypittely (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Kaksi 

ensimmäistä vaihetta sisältävät aineiston karsimista, jäsentelyä ja oleellisen 

korostamista. Aineiston luokittelussa aineistoa jaetaan luokkiin, joista tehdään 

lukumäärällisiä havaintoja.  Teemoittelu on lähellä luokittelua, mutta siinä 

painotetaan sisältöä. Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan teemoittelussa on kyse 
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”laadullisen aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä eri aihepiirien mukaan.” Tämä 

mahdollistaa teemojen esiintymisen vertailun. Kolmas vaihtoehto, tyypittely, on 

aineiston ryhmittelyä tietyiksi tyypeiksi niin, että joukosta samankaltaisia näkemyksiä 

muodostetaan yleistys.  

Verkkokyselyiden aineiston käsittely vaihteli kysymyksen tyypistä riippuen ja 

aineistoa, sekä sen käsittelyä on pyritty havainnollistamaan erilaisia kaavioita ja 

grafiikoita hyödyntäen. Avoimien kysymysten vastauksista eriteltiin pelkistettyjä 

ilmauksia, joita teemoiteltiin alaluokkiin. Alaluokat tyypiteltiin tämän jälkeen 

pääluokkiin. Jaottelusta on tehty sekä laadullisia, että määrällisiä huomioita. 

Ensimmäisen verkkokyselyn avointen vastauksien kohdalla ilmaukset jaotellaan ja 

yhdistellään seuraavan taulukon mukaisiin luokkiin:  

         Taulukko 1  

Edellä mainitun luokittelun lisäksi vastauksista tehdään yleisiä huomioita sen mukaan, 

ilmaiseeko vastaus positiivista vai negatiivista kokemusta.  
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Alla esitetään esimerkki vastauksen ilmaisujen poiminnasta, pelkistämisestä ja 

pelkistettyjen ilmausten jaottelusta alaluokkiin. Esimerkkitapauksena toimii 

opiskelijan vastaus ensimmäisen verkkokyselyn kysymykseen 4. ”Miksi valitsit 

edellisen vastauksen huoneen?” 

Opiskelijan vastaus:  

”Koska siinä oli kiva tarina ja huone oli kivan näköinen. Pulmat eivät olleet vaikeita, 

mutta eivät kuitenkaan helppoja, eli siis ne olivat sopivia.” 

Ilmaisujen erittely:  

”Koska siinä oli kiva tarina ja huone oli kivan näköinen. Pulmat eivät olleet vaikeita, 

mutta eivät kuitenkaan helppoja, eli siis ne olivat sopivia.” 

Pelkistetyt ilmaukset ja luokkiin jakaminen:  

• Kiva tarina  

- Alaluokka: Tarina/teema 

- Pääluokka: Huoneen laatu 

• Kivan näköinen huone  

- Alaluokka: Pelitila 

- Pääluokka: Huoneen laatu 

• Pulmat olivat sopivia  

- Alaluokka: Vaikeustaso 

- Pääluokka: Onnistuminen 

Ilmauksia ja niiden jaottelua on koottu taulukoihin. Tässä tutkimuksessa analysoidaan 

avointen kysymysten osalta vain tutkimusluvan antaneiden vastauksia. Yleisiin 

johtopäätöksiin aineistosta ovat vaikuttaneet kaikkien opiskelijoiden vastaukset. 

Tutkimustuloksia käsitellään kolmessa osassa: ensimmäinen verkkokysely, toinen 

verkkokysely ja opettajien haastattelu. Lopuksi tuloksista tehdään lyhyt yhteenveto. 
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9. Tutkimustulokset ja niiden tulkinta 

9.1 Opintoretki ja ensimmäinen verkkokysely 

Ensimmäisellä verkkokyselyllä (liite 1) oli tavoitteena selvittää, millainen kokemus 

pakohuonepelien pelaaminen oli opiskelijoille, mitä he kokivat pelissä oppineensa ja 

millaisia pakohuoneita he tahtoisivat mieluiten pelata. Tällä kyselyllä pyrittiin saaman 

aineistoa ensimmäisen ja toiseen tutkimuskysymyksen aiheisiin. Opiskelijoiden 

mieltymyksiä ja kokemuksia peleistä analysoitiin avointen kysymysten avulla. 

Kysymykset 4–7 lähestyivät tätä aihealuetta eri tavoin. Kysely alkoi pelattujen 

huoneiden kartoittamisella, ja opiskelijoita pyydettiin nimeämään pelatuista 

huoneista heidän oma suosikkinsa. Huoneiden suosio jakautui seuraavasti: Neljä 

seitsemästä tutkimukseen osallistuneesta opiskelijasta nimesi huoneen C 

suosikikseen. Kaksi huoneen A pelanneista (n = 3) ja yksi huoneen B pelanneista (n = 

3) nimesivät kyseiset huoneet mieluisammiksi. Syitä valintoihin kartoitettiin avoimella 

kysymyksellä, jonka vastauksia on analysoitu seuraavasti: 

Taulukko 2 

Valintaan vaikuttivat pääosin huoneen laatu ja pelissä onnistuminen. Opiskelijat 

pitivät enemmän huoneesta, jossa he olivat suoriutuneet paremmin. Onnistumisen 

kokemukseen vaikuttivat mm. pulmien haastavuus ja keskittyminen. Yksi vastaajista 
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käytti termiä ”flow” kuvaillessaan pelin sulavan etenemisen tunnetta. Huoneen 

laadun osalta keskeisiä tekijöitä olivat mielenkiintoinen tarina ja teema, sekä huoneen 

sisustus. Huoneiden erojen lisäksi opiskelijoilta kysyttiin pelaamisesta: 

Taulukko 3 

Opiskelijat pääsivät opintoretkellä poikkeuksellisesti tapaamaan toisiaan pelien 

merkeissä, ja ryhmässä toimiminen nousi esiin monissa vastauksissa. On mahdollista, 

että tämä korostuu osittain siksi, etteivät opiskelijat olleet nähneet toisiaan pitkään 

aikaan, sillä opintoretkeä edelsi pitkä etäopiskelujakso. Myös onnistumisen 

kokemukset ja pelin tunnelma olivat opiskelijoille tärkeitä asioita. Parhaiden puolien 

lisäksi opiskelijat kertoivat pelaamisen huonoista puolista: 

Taulukko 4 
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Monien oli vaikea keksiä pelistä huonoja puolia. Negatiivisesti koettiin erityisesti 

pulmien ajoittainen vaikeus ja tämän aiheuttamat katkot pelin etenemisessä. Edellä 

olevien kysymysten vastauksien tarkastelun jälkeen voidaan huomata, että 

onnistuminen on erittäin suuri vaikuttava tekijä siinä, millainen kokemus peli 

kokonaisuudessaan on. Onnistumisen kokemuksiin vaikuttavat pulmien vaikeustaso, 

sekä pelissä eteneminen ja pelin läpäisy. Pelin etenemisen osalta huomioon otettavia 

asioita ovat alkuun pääseminen, vihjeiden antaminen sekä katkot pelin etenemisessä. 

Peli oikeastaan lähtee kunnolla käyntiin vasta, kun ensimmäinen lukko aukeaa, joten 

pelin tulisi alkaa suhteellisen suoraviivaisella pulmalla. Yleisesti ottaen koko pelin 

vaikeustason tulisi olla tarkkaan mietitty. Liian helpot pulmat eivät tuo onnistumisen 

kokemusta ja liian vaikeat pulmat johtavat peliohjaajan tukeen turvautumiseen 

(joudutaan antamaan paljon vihjeitä) ja katkoksiin pelin etenemisessä. 

Vaikeustasoltaan sopivat pulmat pitävät yllä pelin tahtia ja johtavat myös siihen, että 

vihjeiden määrä pysyy mielekkäänä.  

Opiskelijat kertoivat, että he pelaisivat mieluiten pakohuoneita, joissa on hyvä tarina 

ja sopivan haastavia tehtäviä. Lisäksi peleissä ei saisi olla harhaan johtavia tehtäviä. 

Opiskelijoita pyydettiin pelien jälkeen myös kertomaan mitä taitoja pakopelien, tässä 

tapauksessa erityisesti ei-pedagogisten pakopelien pelaaminen heidän mielestään 

kehittää:  

0 1 2 3 4 5 6 7

Kommunikaatio

Yhteistyökyky

Työnjako

Ongelmanratkaisu

Looginen päättely

Huolellisuus

Ajankäyttö

Stressinhallinta

Kysymys 8. Mitä seuraavista taidoista pakopelien 
pelaaminen mielestäsi kehittää?

Taulukko 5 
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Suurin osa opiskelijoista koki pelien kehittävän ongelmanratkaisu- ja 

kommunikaatiotaitoja, sekä stressinhallintaa ja huolellisuutta. Kaikki kurssin 

opiskelijat kokivat todennäköisenä tai hyvin todennäköisenä sen, että he tulevat 

pelaamaan pakohuonepelejä uudelleen tulevaisuudessa. 

9.2 Toinen verkkokysely 

Toinen verkkokysely (liite 2) pidettiin kurssin lopussa. Kyselyssä selvitettiin palautteen 

lisäksi myös opiskelijoiden taustaa ja kokemusta pakopeleistä ennen kurssia. 

Vastauksia analysoidaan ja havainnollistetaan kysymyksen tyypistä riippuen. 

 Kaikki kurssille osallistuneista opiskelijoista olivat kuulleet pakopeleistä ja noin puolet 

olivat pelanneet pakopelejä ennen kurssia. Pakopelejä pelanneilla oli kokemusta 

pakohuoneista, verkkopeleistä, tai molemmista. Kukaan pakohuoneita pelannut ei 

ollut kurssille tullessaan pelannut yli kahta peliä. Opiskelijoita pyydettiin kertomaan 

syitä, miksi he olivat valinneet pakopelikurssin: 

Kurssivalintoja tehdessä opiskelijoita kiinnosti kurssin sisällön osalta erityisesti 

pakopelien pelaaminen, sekä mieluisat toimintatavat, eli yhdessä työskentely. Kurssi 

0 1 2 3 4 5 6 7

Kurssisuorituksen saaminen

Opettaja(t)

Englanti

Matematiikka

Tahdoin kokeilla jotain uutta

Yhdessä työskentely

Pakopelin pelaaminen

Oman pakopelin suunnittelu

Pulmat

Kysymys 8. (Monivalinta)
Mikä sai sinut kiinnostumaan kurssista? Voit valita 

useamman.

Taulukko 6 
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veti puoleensa myös uuden kokeilusta kiinnostuneita opiskelijoita. Kurssia vetäneet 

opettajat olivat myös yksi merkittävistä tekijöistä. Monet vastaajista mainitsivat 

kurssisuorituksen saamisen yhdeksi syyksi ilmoittautua kurssille. Kaikki, jotka 

valitsivat vaihtoehdon ”tahdoin kokeilla jotain uutta”, olivat valinneet myös 

vaihtoehdon ”pakopelin pelaaminen”. Oppiaineet, joiden yhteistyössä kurssi 

järjestettiin, eivät olleet merkittävä tekijä kurssin valinnassa. Pakopelin pelaaminen 

vaikutti kurssin valintaan myös huomattavasti enemmän kuin oman pakopelin 

suunnittelu.  

Kysymys 9. (Likert-asteikko)  

Valitse väittämään sopivin vaihtoehto.  

Kuinka monta prosenttia vastaajista valitsi väittämään vaihtoehdon  

”täysin samaa mieltä” tai ”jokseenkin samaa mieltä”:  

 Väittämä: 

89 % Matematiikan opiskelusta on hyötyä pulmien keksimisessä. 

78 % Matematiikan opiskelusta on hyötyä pulmien ratkomisessa. 

67 % Pääsin vaikuttamaan kurssin sisältöön. 

78 % Kurssi vastasi odotuksiani. 

78 % Panostin kurssiin paljon. 

 

Lähes kaikki opiskelijat kokivat, että matematiikan opiskelusta on hyötyä niin pulmien 

ratkomisessa, kuin keksimisessäkin. Laadullisesti vahvimmin samaa mieltä opiskelijat 

olivat väittämän ”Matematiikan opiskelusta on hyötyä pulmien ratkomisessa.” 

kanssa: noin puolet opiskelijoista oli tämän väittämän kanssa täysin samaa mieltä. 

Vastauksista voi tehdä huomion, että opiskelijat kokevat matematiikan opiskelusta 

olevan hyötyä niin pulmien ratkomisessa kuin keksimisessäkin silloinkin, kun pulmat 
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eivät ole sisällöltään täysin matemaattisia. Kurssi vastasi opiskelijoiden odotuksia 

varsin hyvin, ja suurin osa opiskelijoista koki myös päässeensä vaikuttamaan kurssin 

sisältöön. Vastausten perusteella opiskelijat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä kurssiin.  

Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan kurssilla oppimaansa viisiportaisella Likert-

asteikolla. Oppimisen ajankohtaa ei eritelty kysymyksessä. Oppiminen on siis voinut 

tapahtua pakopelien pelaamisen, opettajajohtoisen opetuksen, tai 

suunnitteluprojektin yhteydessä. Kysymyksessä eritellyt taidot heijastavat kurssin 

tavoitteita, sekä opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Vastauksia 

on havainnollistettu seuraavasti: 

Kysymys 10. (Likert-asteikko)  

Mitä opit kurssilla?  

Kuinka monta prosenttia vastaajista valitsi vaihtoehdon  

”täysin samaa mieltä” tai ”jokseenkin samaa mieltä”:  

100 % 100 % 100 % 78 % 
Ongelmanratkaisu- 

taidot 
Sinnikkyys ja 

pitkäjänteisyys 
Ryhmätyöskentely Omien 

vahvuuksien 
tunnistaminen 

89 % 67 % 89 % 78 % 
Uudet 

tiedonhankintatavat 
Uudenlaisen 

tiedon 
tulkitseminen 

Ajatusprosessien 
kielentäminen 

Teknologiataidot 

 

Opiskelijat kokivat oppineensa kysymyksessä listattuja taitoja kattavasti. Jokainen 

kurssin opiskelija koki oppineensa ongelmanratkaisutaitoja, sinnikkyyttä ja 

pitkäjänteisyyttä sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Vahvimmin samaa mieltä opiskelijat 

olivat ongelmanratkaisutaitojen oppimisesta. Noin puolet opiskelijoista kokivat 
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oppineensa jokaista listattua taitoa, valiten kysymyksen jokaiseen kohtaan 

vaihtoehdon ”jokseenkin samaa mieltä” tai ”täysin samaa mieltä”.  

Opitun yleisen kartoituksen jälkeen opiskelijoita pyydettiin vielä nimeämään kaksi 

kurssilla oppimaansa taitoa, joista he arvelevat olevan hyötyä jatkossa. Kysymys eroaa 

ensimmäisen verkkokyselyn avoimista kysymyksistä, ja analyysissä on käytetty 

erilaista ilmausten jaottelua. Luokittelin vastauksista poimitut pelkistetyt ilmaukset 

seuraavasti: 

Taulukko 7 

Opiskelijat kokivat tulevaisuuden kannalta tärkeinä erityisesti ryhmätyöskentelyyn ja 

ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja. Vastausten perusteella he kokivat oppineensa 

uusia lähestymistapoja ongelmiin. Opiskelijoiden voisi todeta oppineen tulevaisuuden 

kannalta hyödyllisiä valmiuksia selvitä erilaisista ongelmatilanteista etenemällä 

sinnikkäästi ja rauhallisesti yhdessä toimien.  

Kun opiskelijoilta kysyttiin, kuinka kurssia voisi kehittää, monet totesivat kurssin 

olleen jo monipuolinen ja kehittämisehdotuksien keksimisen olevan vaikeaa. Yhdessä 

työskentely koettiin mukavaksi työtavaksi, mutta ryhmiin toivottiin lisää 
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satunnaisuutta. Etäopiskelussa olemisen mainittiin harmittaneen. Lisäksi opiskelijat 

toivoivat vielä lisää tukea pulmien suunnitteluprosessiin ja pelin toteutukseen. Viisi 

seitsemästä tutkimukseen osallistuneesta kertoi, että haastavinta oman pelin 

suunnittelussa oli monille luonnollisesti pulmien keksiminen. Haasteeksi koettiin 

myös pulmien vaikeustason kehittäminen tarpeeksi, muttei liian haastavaksi. Pulmien 

kytkeminen tarinaan ja Google Formsin käyttäminen uudella tavalla toivat myös 

somat haasteensa pelin suunnitteluun. Opiskelijoiden mielestä kurssin kohokohta oli 

yksimielisesti opintoretki Helsinkiin ja siellä pakohuoneiden pelaaminen. Kaikki 

opiskelijat suosittelisivat kurssia kavereilleen todennäköisesti tai erittäin 

todennäköisesti.  

9.3 Kurssin opettajien haastattelu 

Pakopelikurssi järjestettiin matematiikan ja englannin monialaisena kokonaisuutena. 

Kurssilla toimivat opettajina Sissi Kangasniemi (matematiikka & biologia) sekä Suvi 

Järvenpää (englanti & espanja). Puolistrukturoidun haastattelun runko löytyy 

tutkielman liitteistä (liite 4).  

Tausta ja kokemus 

Molemmat opettajat ovat harrastaneet ja pelanneet pakopelejä. Halu kokeilla 

pakopelejä opetuksessa oli muhinut jo jonkin aikaa ja he osallistuivat lukuvuoden 

2020–2021 aikana opetushallituksen rahoittamaan Aikuis- ja 

täydennyskoulutuspalvelu AIKOPAn järjestämään Pakopelipedagogiikkaa – MOKkeja 

ja mysteereitä -koulutukseen, jonka kouluttajana toimi Ääres eduEscapen Joona 

Koiranen. Lyhenne MOK tarkoittaa monialaista oppimiskokonaisuutta. Opettajat 

kokivat koulutuksen rinnakkaisuuden kurssin kanssa erittäin hyödyllisenä: ”Pystyi 

olemaan aika hyvin opiskelijoiden kengissä. Luulen että olisi ollut itseasiassa aika 

paljon vaikeampaa miettiä, että mistä reunaehdoista lähdetään miettimään 

esimerkiksi pelin lineaarisuuden suhteen tai kuinka moni sitä pelaa tai mitkä ne 

raakaelementit ovat siinä pelissä, jos ei olisi itse joutunut just miettimään samaa.” 
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Molemmat opettajat painottivat oman kokemuksen tärkeyttä, kun ottaa pakopelit 

käyttöön opetuksessa. Heidän mielestään ennen kuin lähtee ohjaamaan 

opiskelijoiden pakopelinsuunnitteluprojektia, olisi opettajan hyödyllistä suunnitella 

itse pakopeli ja ennen kuin pakopelin voi suunnitella, tulisi opettajan käydä ensin 

pelaamassa pakopelejä. Peliretki oli opettajien mielestä myös opiskelijoille hyvin 

antoisa kokemus: ”Kyllä koen, että se [pelaaminen] tuo idearikkautta siihen 

[suunnitteluun]”, sanoi Kangasniemi. ”Pelissä on pointtina kuitenkin se, että se olisi 

jännää hauskaa ja immersiivistä ja toisi pelaajalle flow-kokemuksia. Jos sitä ei ole 

koskaan itse tehnyt niin osaako sitä tavallaan myöskään yrittää rakentaa sinne peliin?” 

Järvenpää kertoi. 

Kurssin kulku ja toimintatavat 

Opettajat pohjustivat suunnitteluprojektia luennoilla, joilla he hyödynsivät AIKOPA-

koulutuksessa käytettyjä materiaaleja kouluttajan luvalla yksinkertaistaen ja 

muokaten niitä ei-pedagogisen pakopelin suunnitteluprojektia varten. He miettivät 

myös yhteyksiään henkilöihin, joilla on osaamista mitä heillä itsellään ei ole. Tämä 

johti yritysyhteistyöhön pakopeliyrityksen kanssa. Kangasniemi kertoi 

luentovierailujen toimineen hyvin kokonaisuutena opintoretken kanssa: ”Sekä 

opettajien ja opiskelijoiden oli erittäin mielenkiintoista nähdä, kun kerroit siitä, miten 

huone suunnitellaan, kun olimme käyneet sen jo pelaamassa aikaisemmin ja nähneet 

kun opiskelijat pelasivat sen huoneen. Pääsi katsomaan huoneen pohjaa ja sitä, miten 

se on luotu.” 

Suunnitteluvaiheessa työskentelyä ohjattiin vaiheittain. Ensin opiskelijoita pyydettiin 

määrittelemään pelin peruselementit, kuten kohdeyleisö, pituus ja teema. Opettajat 

antoivat palautetta ja avustivat opiskelijat alkuun, jonka jälkeen opiskelijat alkoivat 

miettimään pulmia ja tarinan runkoa konkreettisemmin, muistiinpanoja tehden. 

Tämän jälkeen alettiin rakentamaan itse verkkopakopeliä Google Formsiin, jonka 

käyttöön opettajat tarjosivat eriytettyä tukimateriaalia.  
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Etäopetuksessa oleminen hankaloitti projektin edistymisen seuraamista. Opettajat 

pääsivät kuitenkin tapaamaan opiskelijoita kurssin aikana järjestetyillä opintoretkillä. 

Opettajat pääsivät seuraamaan opiskelijoiden pelejä ohjaajien mukana. He tekivät 

havaintoja mm. opiskelijoiden ryhmädynamiikasta ja rooleista pelissä: ”Toivon, että 

he huomasivat miten erilaisiin asioihin ihmiset kiinnittävät huomiota ja siitä on hyötyä 

huoneessa, kun siellä on erilaisia ihmisiä”, kertoi Kangasniemi. ”Ehdottomasti ja 

useampia. Osista ryhmistä huomasin, että sinne syntyi jonkinlainen johtohahmo tai 

pelinjohtaja mutta niin että se peli ei toimi, jos sitä tekee yksin. Vaikka joku erottuu 

johtajana hän ei kuitenkaan voi hoitaa peliä yksin”, jatkoi Järvenpää. Peliretki oli 

kurssin kohokohta niin opettajien, kuin opiskelijoidenkin mielestä: ”Sanallisesta 

palautteesta päätellen se on ollut opiskelijalle isoimpia hyötyjä tai mieluisimpia kohtia 

tai osa-alueita sitä kurssia, että on päässyt itse pelaamaan”, kertoi Järvenpää.  

Pakopeliretken järjestäminen sisältää opettajien mielestä samat haasteet kuin minkä 

tahansa muun opintoretken järjestäminen. Heidän mielestään pelaaminen toimisi 

myös ryhmäytysaktiviteettina, tai esimerkiksi kielikylpynä. Pelivierailun tulisi aina 

jollain tavalla kytkeytyä sen kurssin sisältöön, jonka osana vierailu tehdään. 

Opettajien mielestä pakopeli sopisi minkä vain oppiaineen tai oppiaineiden 

yhdistelmän yhteydessä toteutettavaksi. Yleinen matemaattinen ongelmanratkaisu, 

luova ajattelu ja päättelytaidot ovat läsnä kaikissa pakopeleissä. Opiskelijat eivät 

kuitenkaan pelatessaan välttämättä miellä näitä asioita matematiikan opiskeluksi. 

Järvenpää huomioi, että koska pakopeleissä pulmien vastaukset eivät oikeastaan voi 

olla avoimia, se rajoittaa tuottamistehtäviä kielten opiskelun osalta: ”... se tukee 

kielen enemmän ehkä sitä ymmärryspuolta kuin sitä sovellusta, koska sitten se 

soveltava puoli on paljon jäykempi, kun se vastaus on oltava tietty ja kielessä 

harvemmin on vain yksi oikea vastaus.” Huoneessa voi kuitenkin olla runsaasti luetun 

ja kuullun ymmärtämistä, sekä vieraalla kielellä kommunikaatioon voi kannustaa.  

Opettajat kokivat opiskelijoiden käsityksien pakopeleistä, ja siitä mitä ne voivat olla, 

kehittyneen kurssin aikana: ”… ajatus pakopeleistä on varmasti laajentunut siinä, että 

millaisessa formaatissa niitä voi toteuttaa . . . On varmasti avautunut, että mitä 
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pakopeli voi olla”, kertoi Kangasniemi. Myös pelin suunnittelu tuntui kiehtovan, mutta 

ei ehkä vienyt mukanaan samalla tavalla kuin pelien pelaaminen.  

Palaute ja kehittäminen 

Opettajien kurssin aikana opiskelijoilta saama palaute oli kokonaisuudessaan erittäin 

positiivista. Opettajat olivat saaneet myös kollegan kautta huoltajan lähettämän 

palautteen, että kotona oltiin innoissaan pakopeliaiheisesta kurssista. Palautteessa 

ilmaistiin myös, että pakopelikurssi oli erittäin hyvin järjestetty. Opettajat aikovat 

ottaa huomioon kaiken kurssin aikana sekä kurssipalautteissa saadun palautteen 

suunnitellessaan kurssin seuraava toteutuskertaa.  

Parantamisen varaa olisi opettajien omasta mielestä ollut kurssin aikataulussa. Sen 

sijaan, että kurssi jaettaisiin kahtia niin, että ensimmäinen puolisko opiskellaan 

opettajajohtoisesti ja toinen puolisko suunnitellaan, he järjestäisivät kurssin 

rakenteen uudelleen niin, että pelien suunnittelu aloitetaan aiemmin ja pakopelien 

teoriapuolta avataan vähitellen suunnittelun lomassa. Opintoretki pelaamaan fyysisiä 

pakohuonepelejä on elementti, jonka he tahtovat ehdottomasti säilyttää osana 

kurssia. Kurssin järjestäminen lähiopetuksessa tulee myös mahdollistamaan uusia 

toimintatapoja ja kurssilla tullaan näkemään enemmän fyysisiä pakopelejä myös 

luokassa, sekä opiskelijoiden suunnittelemana.  

Suurimmaksi esteeksi pakopelikurssin järjestämiselle nähtiin kustannukset ja 

työmäärä. Opettajat arvioivat, että vaikka he periaatteessa jakoivat yhden kurssin 

työtunnit, oli todellinen työmäärä lähempänä yhtä kurssia per opettaja. Kurssin 

järjestämiseen kulunutta aikaa arvioidessaan opettajat huomioivat sen, että kun 

tehdään töitä itselle tärkeän ja intohimoisen aiheen parissa, on työajan ja oman ajan 

raja joskus häilyvä. Lisäksi myös pakopelikoulutukseen osallistuminen sekoittui omiin 

mielenkiinnon kohteisiin, vapaa-ajan viettoon, sekä pakopelikurssin suunnitteluun. 

Molemmat opettajista ovat sitä mieltä, että kurssin järjestäminen seuraavan kerran 

tulee olemaan ehdottomasti työmäärällisesti kevyempi. ”Uskon ainakin omassa 

työssäni siihen, että kun tekee perusteet kuntoon huolella niin siitä on niin paljon 
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helpompi jatkaa sitten eteenpäin ja sitä lähteä kehittämään, koska sinulla on ne 

perusasiat sitten kunnossa.” kertoi Kangasniemi. Myös opiskelijoiden tuotoksia 

päästään hyödyntämään ensi kerralla, kun kurssi järjestetään.  

Molemmat opettajat kokevat pakopelien rikastuttavan opetusta ja tarjoavan uniikin 

mahdollisuuden ryhmäyttävään, 

yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja 

ainerajat ylittävään yhteistyöhön. 

Parhaiten pakopelit heidän 

mielestään soveltuisivat uuteen 

aiheeseen tutustumiseen tai opitun 

kertaamiseen, mutta ajatus 

pakopelistä arvioinnin välineenä on 

myös alkanut herättää 

mielenkiintoa. Molemmat opettajat 

suosittelisivat mielellään 

pakopelien käyttämistä 

opetuksessa kaikille aiheesta 

kiinnostuneille.  

9. 4 Tutkimustulosten yhteenveto 

Kurssin opiskelijat, sekä opettajat kokivat kurssin olleen onnistunut ja antoisa 

kokemus, jonka kohokohta oli ehdottomasti pakohuonepelien pelaaminen 

opintoretkellä. Opiskelijoiden positiiviset kokemukset peleissä olivat vahvasti 

yhteydessä onnistumisen kokemuksiin. Onnistumiseen ja pelin kulkuun vaikutti 

eniten huoneessa olevien pulmien vaikeustaso. Negatiivisina kokemuksia opiskelijat 

pitivät tilanteita, joissa he eivät tienneet miten edetä pelissä. Tärkeimpiä 

ominaisuuksia pakohuonepelissä opiskelijoille olivat huoneen tarina ja sopiva 

vaikeustaso. Pakopelin suunnittelussa opiskelijat kokivat haastavaksi pulmien 

keksimisen ja niiden vaikeustason määrittelyn. 

Kuva 10 Pulma opiskelijoiden pakopelistä 
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Opiskelijat kokivat oppineensa ei-pedagogisia pakohuonepelejä pelatessaan 

erityisesti ongelmanratkaisu- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Kurssilla he kokivat 

oppineensa kattavasti ongelmanratkaisutaitoja, sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä, sekä 

ryhmätyöskentelytaitoja. Monet kokivat oppineensa tunnistamaan omia 

vahvuuksiaan ja omaksuneensa uusia tiedonhankinta sekä -tulkintataitoja. Myös 

opiskelijoiden teknologiataidot kehittyivät kurssilla niin opiskelijoiden itsensä, kuin 

kurssin opettajienkin mielestä.  

Opiskelijoiden asenteet pakopelejä ja kurssia kohtaan olivat erittäin positiiviset ja 

kaikki kurssille osallistuneista kertoivat tahtovansa pelata pakopelejä jatkossa, sekä 

suosittelevansa kurssia mielellään muille opiskelijoille. Matematiikan opiskelu nähtiin 

hyödyllisenä pakopelipulmien ratkomisen ja keksimisen kannalta. 

Näillä näkymin kurssi tullaan järjestämään uudelleen ja monia kurssin elementtejä, 

kuten opintoretki pakohuoneisiin, tullaan säilyttämään. Kurssin aikataulu tulee 

jatkossa muuttumaan niin, että pakopelien suunnitteluprojekti aloitetaan 

aikaisemmassa vaiheessa kurssia. Kurssin toteutus ensimmäisen kerran oli 

työmäärällisesti suhteellisen raskas. Opettajat saivat kuitenkin kasaan paljon sellaista 

materiaali, jota heidän ei tarvitse seuraavalla kerralla enää valmistella. Kurssin 

toteuttaminen lähiopetuksessa tulee muuttamaan kurssin sisältöä jonkin verran.  

10. Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun käytetään usein Lincolnin ja 

Guban (1985) neliluokkaista luokittelua, johon kuuluvat uskottavuuden, 

siirrettävyyden, luotettavuuden ja varmuuden sekä vahvistettavuuden arviointi 

(Pernaa, 2013; Tuomi & Sarajärvi, 2009). Pernaan (2013) mukaan kehittämistutkimus 

on luotettavuusanalyysin näkökulmasta haasteellinen tutkimusmenetelmä. Hän 

ehdottaa luotettavuusanalyysin toteuttamiseen edellä mainitun luokittelun 

yhdistämistä muihin yleisiin laadukkaan kehittämistutkimuksen kriteereihin 

seuraavalla tavalla: 
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• ”Kehittämisen tulee olla kokonaisvaltaista, jolloin kehittämistuloksena 

saadaan sekä ohjaavia malleja ja teorioita että kuvailevia teorioita 

(uskottavuus ja siirrettävyys). 

• Kehittämisen tulee edetä sykleittäin ja sisältää jatkuvaa kehittämistä ja 

arviointia (uskottavuus, luotettavuus ja vahvistettavuus). 

• Kehittämisessä tulee pyrkiä teorioihin, jotka ovat siirrettävissä kentälle 

opettajien tai muiden opetusalan ammattilaisten käyttöön (siirrettävyys). 

• Kehittämisprosessiin tulee sisältyä testaamista autenttisissa olosuhteissa 

(siirrettävyys, luotettavuus ja vahvistettavuus). 

• Kehittämistutkimuksen kaikki syklit tulee dokumentoida tarkasti (luotettavuus 

ja vahvistettavuus). (Design-Based Research Collective, 2003; Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 136–139)”  

(Pernaa, 2013, s. 8) 

Tutkimus vastaa kriteerejä kohtuullisen kattavasti. Pyrin tässä osiossa arvioimaan 

niiden toteutumista. Olin tutkielman aiheen valinnasta asti tietoinen myös omista 

subjektiivisista ennakko-oletuksistani ja pyrin lähestymään aihetta tutkimuksen 

jokaisessa vaiheessa mahdollisimman neutraalisti.  

Koen, että suurin puute tutkimuksessa on sen laajuus. Tutkimus on laajuudeltaan vain 

yhden syklin mittainen. Tämä käytännön rajoitteista johtuva puute on hyvin 

tyypillinen opinnäytetyölle, mutta tekee tutkimuksesta laadullisesti keskeneräisen. 

Tutkimus vaatisi jatkoa, jossa tutkimuksen tulokset huomioitaisiin kurssin 

jatkokehityksessä. Kurssille osallistuneista opiskelijoista suurin osa osallistui 

tutkimukseen, mutta otanta jäi silti vähäiseksi. Lisätäkseni tutkimuksen 

luotettavuutta pyrin käsittelemään saamaani tutkimusaineistoa mahdollisimman 

kattavasti ja monipuolisesti laadullisia ja määrällisiä menetelmiä yhdistäen. 

Tutkimuksen edetessä tutkimusmenetelmiä ja toteutusta arvioitiin kriittisesti ja 

mukautettiin. 
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Aineistoa kertyi kehittämistutkimuksen aikana kattavasti, ja pyrin dokumentoimaan 

tapahtumia parhaani mukaan. Opettajien haastattelu toi osaltaan lisää uskottavuutta 

kurssin havainnointiin. Verkkokyselyt sisälsivät erityyppisiä kysymyksiä, jotka tukivat 

toisiaan mahdollistaen selkeän kokonaiskuvan muodostamisen. Kyselyt toteutettiin 

systemaattisesti ennalta määriteltyä protokollaa noudattaen. Tutkimukseen 

osallistuneiden vastaukset pystyttiin erottamaan aineistosta laadullista tarkastelua 

varten. Yhden osallistujan vastaukset toisen verkkokyselyn kahteen kysymykseen 

jouduttiin jättämään pois vastauksen rakenteeseen liittyvän väärinymmärryksen 

vuoksi. Opettajien haastattelulla pyrittiin saamaan lisää tietoa kurssista. Haastattelu 

toimi myös tukena opiskelijakyselyiden tulosten tulkinnassa; jos opettajien havainnot 

tukevat opiskelijoiden vastauksia, ovat opiskelijoiden vastaukset todennäköisemmin 

aitoja ja todellisuutta kuvaavia.  

Pakopelikurssille ei ollut asetettu matematiikkaan liittyviä ainesisällöllisiä 

oppimistavoitteita, vaan sen tavoitteena oli tukea erilaisen matemaattisen ajattelun 

oppimista. Kurssi vastasi monipuolisesti Lukion opetussuunnitelman laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteisiin, painottaen luovaa matemaattista ajattelua. Opiskelijat saivat 

hyvin vapaasti valita omien peliensä aiheet ja pulmien sisällön. Laaja-alaisen 

osaamisen arviointi eristetysti on haastavaa. Arviointia toteutetaan Lukion 

opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan osana opintojaksojen summatiivista 

ja formatiivista arviointia oppiainekohtaisesti. Yleisesti ottaen oppimistavoitteiden 

toteutumista pakopeleissä tulisi pyrkiä analysoimaan objektiivisemmin. On vielä 

epäselvää, millaista oppimista pakopelien parissa oikeasti tapahtui ja tutkimuksessa 

päätelmät oppimistavoitteiden toteutumisesta perustuvat kurssin opiskelijoiden 

käsityksiin heidän omasta oppimisestaan, sekä kurssin opettajien huomioihin ja 

johtopäätöksiin. On esimerkiksi vaikea sanoa, parantuivatko opiskelijoiden 

ryhmätyöskentelytaidot ei-pedagogisia pakopelejä pelatessa. Voimme kuitenkin 

todeta, että he kokivat oppineensa ryhmätyöskentelytaitoja.  

Kurssi järjestettiin ajankohtana, jolloin pandemiarajoitukset vaikuttivat vahvasti 

opetuksen järjestämiseen. Tämä vaikutti kurssin järjestämiseen, sisältöön, 
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työtapoihin, sekä opettajien sekä opiskelijoiden mielipiteisiin kurssin toteutumisesta. 

Kurssin toimivuutta pyrittiin analysoimaan siinä muodossa, jossa se rajoituksien 

seurauksena toteutui. Tutkimus toteutui kuitenkin autenttisessa ympäristössä.  

11. Pohdintaa 

Pakopeli on monimuotoisuudessaan erittäin mukautuva ja mielenkiintoa herättävä 

pelillisen oppimisen muoto, joka myös ei-pedagogisissa muodoissaan kehittää 

tehokkaaseen, huolelliseen ja sinnikkääseen yhteistoiminalliseen työskentelyyn. 

Onnistumiset innostavat jatkamaan ja peli voi olla hyvinkin positiivinen kokemus. 

Myös epäonnistumiset opettavat lähestymään ongelmaa uudelta näkökannalta 

luovuttamisen sijaan.  

Mielestäni pedagogiseen käyttöön sopivin pakopelin muoto olisi usean eri aineen 

yhteistyössä järjestetty oppiainerajat rikkova pakohuonepeli tai pelin 

suunnitteluprojekti. Peli rakentuisi jonkin ilmiön ympärille ja siinä päästäisiin 

hyödyntämään aiemmin opittuja taitoja, sekä soveltaen oivaltamaan jotain uutta. 

Pakopeli toimisi eheyttävänä kokemuksena, joka sitoisi opittua käytäntöön, 

vahvistaisi yhteistyötaitoja ja kannustaisi kielentämään matematiikkaa.  

Pakopelejä tulisi hyödyntää uuteen ilmiöön tutustumiseen tai opitun kertaamiseen. 

En koe pakopelien olevan ainakaan tämänhetkisessä muodossaan kovin tehokas 

yksilöllinen summatiivisen arvioinnin työkalu. Suoritusajan rajallisuus, ryhmässä 

toimiminen ja pelaajien temperamentit luovat arvioinnille epätasaiset olosuhteet; 

toiset ottavat pelissä helposti johtajan roolin ja pääsevät näyttämään osaamistaan 

enemmän kuin he, jotka jäävät taustalle. Kurssilla ei oppilaiden pulmien aihepiirejä 

rajattu millään tavalla. Pulmien aiheiden rajaaminen esimerkiksi tiettyihin 

matematiikan ainesisältöihin olisi täysin mahdollista. Tällöin opiskelijoiden luomat 

pakopelit voisivat sisällön osalta olla lähempänä pedagogista pakopeliä, ja opiskelijat 

oppisivat myös matematiikan ainesisältöjä pelejä suunnitellessaan ja toistensa pelejä 

pelatessaan. 
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Pakopelin voisi suunnitella myös pakopelikurssin sijaan osana jotain muuta kurssia, 

tai kursseja. Pelin sisältöä voisi rakentaa pulma kerrallaan pidemmällä aikavälillä. 

Pulmia voisi keksiä osana matematiikanopiskelua niin, että esimerkiksi lukion 

ensimmäisen vuoden aikana pulmia keksittäisiin sopivista aiheista usealla eri kurssilla 

ja vuoden lopuksi pulmista luotaisiin pelikokonaisuus. 

Pedagogisten pakopelien käyttämisen suurin haaste on pelien suunnitteluun kuluva 

aika. Opettajan oma kokemus pakopeleistä on merkittävä tekijä siinä, paljonko aikaa 

suunnittelutyöhön kuluu. Kokemus auttaa niin pelin rakenteen muodostamisessa, 

kuin myös itse pulmien keksimisessä. Mitä enemmän kokemusta pelintekijällä on 

pakopeleistä, sitä monipuolisempi peli. 

Niin pedagogisissa kuin ei-pedagogisissakin pakopeleissä on mielestäni valtavasti 

potentiaalia toimia opetuskäytössä, mutta pelien käytön on oltava 

tarkoituksenmukaista ja tarkkaan mietittyä. Yleisesti ottaen pakopelien tutkimus on 

tuottanut positiivisia tuloksia, mutta on oletettavaa, että suuri osa tuloksista peilaa 

vahvasti oppijoiden asenteita objektiivisten oppimistulosten sijaan. Oppiminen on 

pitkäkestoinen prosessi ja pakopeleille tyypillistä on se, että niiden pelaaminen kestää 

vain noin tunnin. Se, minkälaista oppimista tuon tunnin aikana pystyy saavuttamaan, 

vaatii vielä lisää tutkimusta. Matemaattisen ajatusprosessin kielentäminen 

pakopelejä pelatessa on äärimmäisen kiehtova aihe, jota tahtoisin tutkia lisää. 

Pakopelin aikana ryhmässä tapahtuva ongelmanratkaisu ja siihen liittyvä 

kommunikaatio on mielestäni ainutlaatuista. Tahtoisin kannustaa kaikkia opettajia 

ainakin kokeilemaan pakopelien pelaamista. Jos pakopelien maailma vie mukanaan, 

löytyy sen eri muodoista varmasti jokaiselle jokin sopiva tapa rikastuttaa opetusta ja 

tukea erilaista luovaa matemaattista ajattelua, kielentämisen taitoja ja sinnikkyyttä. 
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Liitteet 

Liite 1. Kysely: Opintoretki – Exit Room Helsinki  

 

Saatesanat: Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Tutkimusluvan antaneiden 

vastaukset pääsevät mukaan osaksi Pro Gradu -tutkielmaan liittyvää laadullista 

tutkimusta pakopelien käytöstä opetuksessa. Tutkimuksesta vastaa Hanna Paasonen. 

Kysymys 1 

Kysymystyyppi: Avoin  

Kysymys: Nimesi 

Kysymys 2  

Kysymystyyppi: Monivalinta (useampi vaihtoehto) 

Kysymys: Mitkä huoneet pelasit? 

Vastausvaihtoehdot:  

□ Miljoonaperintö 

□ Erikoisryhmä 

□ Jälkiä jättämättä 

Kysymys 3 

Kysymystyyppi: Monivalinta (yksi vaihtoehto) 

Kysymys: Mikä huoneista oli suosikkisi? 

Vastausvaihtoehdot:  

o Miljoonaperintö 

o Erikoisryhmä 

o Jälkiä jättämättä 

Kysymys 4 

Kysymystyyppi: Avoin  
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Kysymys: Miksi valitsit edellisen vastauksen huoneen? 

Kysymys 5 

Kysymystyyppi: Avoin  

Kysymys: Mikä pelaamisessa oli parasta? 

Kysymys 6 

Kysymystyyppi: Avoin  

Kysymys: Mikä oli pelaamisen huonoin puoli? 

Kysymys 7 

Kysymystyyppi: Avoin  

Kysymys: Minkälaisia pakohuoneita pelaisit mieluiten? 

Kysymys 8 

Kysymystyyppi: Monivalinta (useampi vaihtoehto) 

Kysymys: Mitä seuraavista taidoista pakopelien pelaaminen mielestäsi kehittää? Voit 

valita usean vaihtoehdon. 

Vastausvaihtoehdot:  

□ Kommunikaatio 

□ Yhteistyökyky 

□ Työnjako 

□ Ongelmanratkaisu 

□ Looginen päättely 

□ Huolellisuus 

□ Ajankäyttö 

□ Stressinhallinta 

□ Muu (avoin vastauskenttä) 

Kysymys 9 
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Kysymystyyppi: Asteikko 1-5 (1=Ei ollenkaan todennäköistä, 5=Erittäin todennäköistä) 

Kysymys: Kuinka todennäköistä on, että lähtisit uudestaan pelaamaan 

pakohuonepelejä? 

Liite 2. Kysely: Pakopelikurssin loppukysely 

 

Saatesanat: Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Jokainen vastaus on 

tutkimuksen kannalta erittäin arvokas. Tutkimusluvan antaneiden vastaukset 

pääsevät mukaan osaksi Pro Gradu -tutkielmaan liittyvää laadullista tutkimusta 

pakopelien käytöstä opetuksessa. Tutkimuksesta vastaa Hanna Paasonen. 

Osio 1 - Taustatiedot 

Kysymys 1 

Kysymystyyppi: Monivalinta 

Kysymys: Oletko yli 18-vuotias? 

Vastausvaihtoehdot:  

o Kyllä 

o En 

Kysymys 2 

Kysymystyyppi: Monivalinta 

Kysymys: Oletko/onko huoltajasi antanut luvan käyttää vastauksiasi tutkimuksessa? 

Vastausvaihtoehdot: 

o Kyllä 

o En/ei ole 

Kysymys 3 

Kysymystyyppi: Avoin 

Kysymys: Jos osallistut tutkimukseen, kerro nimesi: 

Kysymys 4 

Kysymystyyppi: Monivalinta 

Kysymys: Lukio-opintojen aloitusvuosi 

Vastausvaihtoehdot: 

o 2017 

o 2018 
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o 2019 

o 2020 

Osio 2 – Sinä ja pakopelit ennen kurssia 

Osion kuvaus: Kuinka tuttu pakopelien maailma oli sinulle ennen tätä kurssia. 

Kysymys 5 

Kysymystyyppi: Monivalinta 

Kysymys: Oliko pakopeli käsitteenä sinulle tuttu, kun osallistuit tälle kurssille? 

Vastausvaihtoehdot: 

o Kuulin ensimmäistä kertaa tämän kurssin yhteydessä 

o Olin kuullut niistä mutta en pelannut 

o Oli tuttu ja olin pelannut 

Kysymys 6 

Kysymystyyppi: Monivalinta (useampi vaihtoehto) 

Kysymys: Minkälaisia pakopelejä olit pelannut ennen kurssia? 

Vastausvaihtoehdot: 

□ Pakohuoneita 

□ Rastipakopelejä 

□ Pakopeliaiheisia lautapelejä 

□ Verkkopakopelejä (tietokoneella tai kännykällä) 

□ En mitään näistä 

□ Muu: _______________ 

Kysymys 7 

Kysymystyyppi: Monivalinta 

Kysymys: Montako pakohuonepeliä olit pelannut ennen kurssia? 

Vastausvaihtoehdot: 

o En yhtään 

o 1–2 

o 3 tai enemmän 

 

Osio 3 – Kurssi 

Osion kuvaus: Mikä johti sinut tälle kurssille? Kuinka hyvin kurssi vastasi odotuksiasi? 

Kysymys 8 
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Kysymystyyppi: Monivalinta (useampi vaihtoehto) 

Kysymys: Mikä sai sinut kiinnostumaan kurssista? Voit valita useamman. 

Vastausvaihtoehdot: 

□ Pulmat 

□ Oman pakopelin suunnittelu 

□ Pakopelin pelaaminen 

□ Yhdessä työskentely 

□ Tahdoin kokeilla jotain uutta 

□ Matematiikka 

□ Englanti 

□ Opettaja(t) 

□ Kurssisuorituksen saaminen 

□ Muu: _______________ 

Kysymys 9 

Kysymystyyppi: Likert-asteikko 

Kysymys: Valitse väittämään sopivin vaihtoehto. 

Asteikko:  

Täysin eri mieltä - Jokseenkin eri mieltä – En osaa sanoa – Jokseenkin samaa mieltä – 

Täysin samaa mieltä 

Väittämät: 

1. Matematiikan opiskelusta on hyötyä pulmien keksimisessä. 

2. Matematiikan opiskelusta on hyötyä pulmien ratkomisessa. 

3. Pääsin vaikuttamaan kurssin sisältöön. 

4. Kurssi vastasi odotuksiani. 

5. Panostin kurssiin paljon. 

Kysymys 10 

Kysymystyyppi: Likert-asteikko 

Kysymys: Mitä opit kurssilla? Valitse sopivin vaihtoehto. 

Asteikko:  

Täysin eri mieltä - Jokseenkin eri mieltä – En osaa sanoa – Jokseenkin samaa mieltä – 

Täysin samaa mieltä 

Väittämät: 

1. Opin ongelmanratkaisutaitoja. 

2. Opin sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä. 
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3. Opin toimimaan osana ryhmää. 

4. Opin tunnistamaan omia vahvuuksiani. 

5. Opin hankkimaan tietoa minulle uusilla tavoilla. 

6. Opin tulkitsemaan uudenlaista tietoa. 

7. Opin kielentämään ajatusprosessejani. (Kertomaan ääneen mitä ajattelen.) 

8. Opin teknologiataitoja. 

Kysymys 11 

Kysymystyyppi: Avoin 

Kysymys: Mainitse kaksi kurssilla oppimaasi taitoa, joista arvelet olevan hyötyä 

jatkossa. 

Kysymys 12 

Kysymystyyppi: Avoin 

Kysymys: Mikä oli oman pelin suunnittelussa haastavinta? 

Kysymys 13 

Kysymystyyppi: Avoin 

Kysymys: Mikä oli kurssin kohokohta? 

Kysymys 14 

Kysymystyyppi: Avoin 

Kysymys: Miten kurssia voisi kehittää? 

Kysymys 15 

Kysymystyyppi: Lineaarinen asteikko 

Kysymys: Kuinka todennäköisesti suosittelisit kurssia kaverillesi? 

Asteikko: 1-5 (1 = En suosittelisi, 5 = Suosittelisin erittäin todennäköisesti) 

 

Liite 3. Tutkimuslupapyyntö  
 

Tutkimuslupapyyntö 

Hei! Olen Hanna Paasonen. Opiskelen Helsingin yliopistossa matematiikan ja 

englannin aineenopettajaksi. Olen ollut pari vuotta töissä Helsingin Vallilassa 

sijaitsevassa pakopeliyrityksessä nimeltä Exit Room Helsinki ja olen nyt mukana 
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pitämässä pakopelikurssia TO02 Build your own escape room – luovaa 

ongelmanratkaisua pakopelien avulla.  

Teen kevään aikana maisterin tutkielmani eli gradun tähän kurssiin liittyen. Graduun 

liittyvä tutkimukseni on luonnoltaan laadullista eli tavoitteenani on selvittää miten 

hyvin tämänkaltainen konsepti (eli pakopelien suunnittelu ja toteutus) toimii 

opetuksessa ja miten sitä voisi kehittää. Aion selvittää kurssin aikana opettajien ja 

opiskelijoiden mielipiteitä ja taustaa. Tiedon kerääminen tapahtuu kurssin aikana 

Google Forms -verkkokyselyinä ja mahdollisesti haastatteluina. Lisäksi tavoitteena on 

seurata opiskelijoiden suoriutumista pelitilanteissa sekä kurssin lopuksi 

dokumentoida opiskelijoiden tuotoksia.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuminen on mahdollista 

peruuttaa kurssin aikana. Osallistujien henkilöllisyys pidetään salassa, eivätkä 

opiskelijat tule olemaan tunnistettavissa lopullisen julkaisun sisällön perusteella.  

Valmis tutkielma tullaan tallentamaan Helsingin Yliopiston e-thesis verkkoalustalle.   

Hyväksyt nämä ehdot ja pääset mukaan tutkimukseen vastaamalla tähän 

sähköpostiviestiin esimerkiksi seuraavasti:  

“Hyväksyn ehdot ja osallistun tutkimukseen. -Oma nimi” tai  

“Hyväksyn ehdot. Opiskelijan nimi osallistuu tutkimukseen. -Huoltajan nimi” 

 

Liite 4. Puolistrukturoidun haastattelun suunnitelma 
 

Johdanto  

• “Haastattelu tallennetaan ja vastauksia voidaan käyttää osana 

kehittämistutkimusta pakopelien käytöstä opetuksesta.”   

• “Voitte vastata kysymyksiin vapaasti yhdessä vuorotellen. Tahtoisin 

kuulla molemmilta jonkinlaisen vastauksen jokaiseen kysymykseen. Jos 
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olet samaa mieltä kuin haastattelukumppanisi, niin ilmaise sekin jollain 

tavalla.”  

Osa 1 – Tausta ja kurssin info  

Toimitte molemmat aineenopettajina ja harrastatte myös vapaa-

ajallanne pakopelejä.   

• Kertokaa lyhyesti taustastanne.   

• Minkälaista kokemusta teillä on pakopeleistä?  

o Paljonko kokemusta pakopelien pelaamisesta?  

o Paljonko kokemusta pakopelien suunnittelusta?  

• Kertokaa lyhyesti pakopelikurssista.  

o Miten pakopelikurssin idea syntyi?  

o Miten tällainen kokonaisuus sijoittuu lukio-opintoihin?  

Osa 2 – Opiskelijoiden asenteet ja toimintamallit  

• Miten opiskelijat suhtautuivat pakopeleihin kurssin alussa?  

o Entä kurssin päättyessä? 

Koetteko asenteiden muuttuneen kurssin aikana?  

o Miten se näkyi?  

• Minkälaista palautetta olette saaneet opiskelijoilta kurssin aikana?  

• Miten pakopelin suunnittelu onnistui opiskelijoilta?  

o Miten pohjustitte aihetta ennen suunnittelutyön 

aloittamista?  

o Miten ohjasitte työskentelyä?   

o Mikä vaikutti olevan haastavaa?  

Osa 3 – Opintoretket ja pakopelien pelaaminen  

Verkkokyselystä kävi ilmi, että monet opiskelijat olivat kurssille liittyessään 

kiinnostuneita erityisesti pakopelien pelaamisesta.   

• Kertokaa lyhyesti kurssilla järjestetyistä opintoretkistä.  

o Osallistuivatko kaikki retkille? Olivatko ne pakollisia?  
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o Liittyikö vierailuihin (pohjustavia, 

toiminnallisia tai reflektoivia) tehtäviä? Minkälaisia?  

• Seurasitte opiskelijoiden pelejä kameroiden kautta ja Sissi olit myös 

yhden ryhmän mukana huoneessa.  Mitä havaintoja teitte opiskelijoiden 

toiminnasta pelitilanteessa?  

• Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita pakopelien pelaamisella koette 

olevan opettajan näkökulmasta?  

Osa 4 – Pakopelien suunnittelu ja pakopelikurssi  

Kurssilla opiskelijat pääsivät pakopelien pelaamisen lisäksi suunnittelemaan ja 

toteuttamaan omat pakopelinsä.   

• Kertokaa lyhyesti pakopelien suunnitteluprosessista.  

• Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita pakopelien suunnittelu tuo 

opetukseen? (Eli esimerkiksi opetussuunnitelman näkökulmasta ja ihan 

käytännön osalta.)  

• Mitä oppimistavoitteita asetitte tälle kurssille ja mihin ne 

perustuivat?  

o Täyttyivätkö tavoitteet?  

o Kuinka arvioitte opiskelijoita kurssin aikana?  

• Mikä onnistui kurssilla erityisen hyvin?  

o Oliko jotain, minkä koette epäonnistuneen?  

• Minkä ikäisille oppilaille tai opiskelijoille pakopelien pelaaminen 

mielestänne sopii opetusmielessä?  

o Entä pakopelien suunnittelu ja toteutusprojekti?  

• Minkä oppiaineiden yhteistyöhön pakopelikurssi mielestänne sopii?  

o Haastateltava 1: Miten koet pakopelien toimivan 

matematiikan opetuksessa?  

▪ Väittämiä matematiikan opiskeluun ja pakopeleihin 

liittyen. Oletko samaa vai eri mieltä?  
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• “Matematiikan opiskelusta on hyötyä pulmien 

keksimisessä.”  

• “Matematiikan opiskelusta on hyötyä pulmien 

ratkomisessa.”  

o Haastateltava 2: Miten koet pakopelien toimivan englannin 

opetuksessa?  

• Miten arvioisitte kurssin järjestämisen työmäärää?  

o Entä pedagogisen pakopelin suunnittelun työmäärää 

opettajalle?  

• Minkä koette olevan suurin este tällaisen kurssin järjestämiselle?  

• Aiotteko järjestää kurssin uudelleen?  

o Kyllä   

▪ Mitä aiotte tehdä toisin eli kuinka kehittäisitte 

kurssia?  

▪ Mistä aiotte pitää kiinni?  

o Ei  

▪ Miksi?  

▪ Kuinka kehittäisitte kurssia?  

• Suosittelisitteko pakopelien käyttämistä opetuksessa muille 

opettajille? Pienet perustelut, kiitos! (Molemmat vastaavat erikseen.)  

Lopetus  

Kiitos haastattelusta! Kiitos myös mahdollisuudesta toteuttaa tutkimus kurssilla ja 

yhteistyöstä kurssin aikana.  

 


