
Ongelmanratkaisupeli opetusalan henkilöstölle

Kehitetty tuomaan esiin ja korostamaan opiskelijan

perustaitojen merkitystä opintojen etenemiselle, sekä

edesauttamaan keskeytysten vähentämistä

Tarjoaa käytännön työkaluja ja menetelmiä opetuksen ja 

oppimisen tueksi, erityisesti perustaitojen kehittymisen tueksi

Korostaa moniammatillisen yhteistyön merkitystä ja hyötyjä

MYSTEERIPELI - PERUSTAITOPELI



PELIN IDEA

Mysteeripelin ideana on ratkaista 

kadonneen opiskelijan mysteeri.

Pelin konseptina on tarina aikuisopiskelijasta.

Tarinassa motivoitunut opiskelija aloittaa 

opintonsa ja kaikki sujuu aluksi hyvin. Sitten 

jostain syystä opiskelija kuitenkin katoaa, eikä 

enää vastaa yhteydenottoihin.

Pelaajien tehtävänä on selvittää miksi opiskelija

katosi, eli ratkaista mysteeri. Lisäksi pelaajien

tehtävänä on pelin aikana pohtia mitä olisi pitänyt

tehdä, jotta opiskelija ei olisi kadonnut.



PELIN KULKU
• Pelaajien määrä voi vaihdella, suositus 4-8 pelaajaa

• Lisäksi tarkkailijoita, joiden tehtävänä seurata ja 

arvioida ryhmätyöskentelyn toimivuutta (eivät osallistu

itse peliin)

• Peliaika 30 minuuttia, mutta voidaan räätälöidä

mysteerin vaikeustason mukaisesti

• Peli koostuu lukitusta mysteerilaatikosta (päälaatikko), 

minkä sisällä lisää pienempiä lukittuja laatikoita

• Peli käynnistyy, kun Pelimestari (pelin vetäjä) lukee

tarinan

• Pelaajien tehtävänä selvittää vihjeiden avulla koodeja

erilaisiin lukkoihin ja edetä näin ratkaisulaatikkoon asti

sekä selvittää mysteeri

• Pelin jälkeen 30 minuutin purkukeskustelu ryhmän

kanssa



PELIN TARVIKKEET

• Iso päälaatikko, minkä sisällä erilaisia

pienempiä laatikoita, reppuja, laukkuja tms

• Kaikki lukittuna erilaisilla lukoilla, esim. 

numerolukko, kirjainlukko, suuntalukko

• Laatikoissa erilaista tarinaan liittyvää

rekvisiittaa, mihin tehty vihjeitä lukkojen

koodien selville saamiseen ja mysteerin

ratkaisemiseen

• Laatikoissa lisäksi hämäyskamaa, jotta

koodien löytäminen ei olisi liian helppoa

• Tarkkailijan muistilista



PURKUKESKUSTELU

Pelin jälkeen käytävä purkukeskustelu on yksi pelin 

tärkeimmistä vaiheista. Keskustelussa pohditaan yhdessä 

pelissä esiin tulleiden asioiden myötä puutteellisten 

perustaitojen vaikutusta opintojen etenemiseen, kuten: 

• miten puutteelliset perustaidot tulevat esiin / näkyvät 

opiskelijan arjessa?

• mitä kouluttajan tulisi tehdä, jos opiskelijan opinnot eivät 

etene?

• millaisia perustaitojen kehittymistä tukevia keinoja ja 

työkaluja on olemassa?

• mikä on moniammatillisen yhteistyön ja vertaistuen 

merkitys opiskelijan opintojen sujuvalle etenemiselle?
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