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HH Pakopeli fact sheet
1. Pakohuone kiinteänä toteutuksena Haaga-Helian 

Pasilan kampuksella -> nykyinen set up pystyssä 2 
vuotta

2. Taloushallinnon pakopeli osana Haaga-Helian 
liiketalouden (ml kv-opiskelijat) ensimmäisen 
vuoden perusopintoja

3. Pelaajia n. 800 per vuosi (kaikki ensimmäisen 
vuoden opiskelijat)

4. Pelin avulla opitaan ryhmätyöskentelyä sekä 
kerrataan tunnilla opittuja taloushallinnon 
perustaitoja hauskasti pilke silmäkulmassa

5. Peli toteutettu yhteistyössä K-ryhmän, Krean
(Haaga-Helian mainostoimisto) sekä Innolabin
(HH:n tietojenkäsittely) kanssa



Pelin tarina lyhyesti
• Pelin tapahtumat sijoittuvat K-Raudan toimistoon
• Jussi Juntunen on kovanluokan taloushenkilö ja 

epäluuloinen vanhan liiton mies, joka ei vielä ole 
siirtynyt digiaikaan

• Jussi pelkää yritysvakoilua kuin ruttoa. Jussi on 
piilottanut salasanat, hinnastot ja muun tarjouksen
laatimiseen tarvittavan informaation ympäri toimistoa

• Trainee-ryhmä tulee toimistoon ja jää ilman Jussin
opastusta -> Jussille on tapahtunut jotain

• Tärkeä asiakas pyytänyt tarjousta ja antanut lisäaikaa
tarjouksen tekemiselle 45 minuuttia

Saako ryhmä tehtyä tarjouksen asiakkaalle annetussa
ajassa?



Mistä on kyse?
Ryhmä pelaajia ratkaisee erilaisia tehtäviä käyttäen vinkkejä, johtolankoja ja päättelykykyään.

Pelaajat suljetaan huoneeseen ja ratkaisemalla rakennetut tehtävät he löytävät avaimen tai 
ovikoodin ja pääsevät etenemään tehtävästä toiseen ja lopulta pääsevät huoneesta ulos.

Pelissä on rajoitettu aika. Kaikki eivät pääse huoneesta ulos ja myös käytettyä aikaa voidaan 
mitata, joten ratkaiseminen tuo mainetta ja kunniaa.

Ryhmät raportoivat tuloksensa pakohuoneen Instagramiin (@hhpakohuone)

Pakohuonepartnereina: K-Ryhmä, Krea, InnoLab



Mitä taitoja tarvitaan?

• Katetuottolaskentaa
• Tiimityötä
• Kommuninointitaitoja
• Nokkeluutta
• Kuuntelemista
• Ripaus rauhallisuutta
• Hyvää fiilistä!



Pakohuonepeli ja 
taloushallinto?

1. Taloushallinto-osaaminen hauskalla tavalla
pelin avulla
• Sekä taloushallinnossa, että pakohuonepelissä käsitellään

molemmissa numeroita

• Numerolukkojen koodien selvittäminen ratkaisemalla
taloushallinnon laskelmia, on oiva tapa motivoitua
saamaan laskelmat oikein

2. Yhteistyö ja kommunikointi
Työelämässä tarvittavia taitoja ovat mm. 
ongelmanratkaisukyky, luovuus, kommunikointi ja 
yhteistyökyky

-> Pakohuonepelissä opiskelijat voivat harjoittaa juuri näitä
taitoja yhdessä tiiminä.



Opetukselliset tavoitteet?

1. Taloushallinnon brändääminen

2. Pelillistämisen avulla kurssin
oppimistulosten ja motivaation
parantaminen

3. Taloushallinnolle uusi yhteistyömalli
partnereiden suuntaan



Ja palautetta tähän asti?



KIITOS!
jere.peiponen@haaga-helia.fi
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