


Huonepakopeli
• Lähiosoite: Kauppakatu 28

• Kotipaikka: Joensuu

• www-sivut: www.huonepakopeli.fi

• Liikevaihto: noin 170 000 € 

• Avattiin 9. joulukuuta 2015

• Yritysmuoto: Osakeyhtiö

• Henkilöstömäärä: yrittäjä + 3-4 vuokratyöntekijää

• Toimiala: Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta

• Yhteyshenkilön nimi: Juha-Mikael Malinen

• Puh.nro / email: 0400 557 101, juha@huonepakopeli.fi

• Myynnin kohde: 35-100 % osakkeista tai liiketoimintakauppa



Tuotteet ja palvelut Osuus/lv:stä

1. Huonepakopeli 98%

2. Oheistuotteet (lautapelit ym.) 2%

Yhtiöön etsitään osakasta tai liiketoiminnalle uutta omistajaa, joka ottaa vastuun 

tuotekehityksestä ja operatiivisesta toiminnasta niin, että Huonepakopelin 

ympärille syntyy palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuuksiin liittyvistä 

mahdollisuuksista lisää esityksessä myöhemmin. 



Kohderyhmä  (keskimääräinen ryhmäkoko 4 hlöä) Osuus

1. Naisporukat iältään noin 25-45, 3-5 hlön ryhmissä 47%  

2. Miesporukat iältään noin 25-45, 3 -5 hlön ryhmissä 30%

3. Yritysasiakkaat, tyhy-toiminta ja virkistäytymistilaisuudet max, 3 x 5 hlön ryhmä 20%

4. Yliopisto ja muut oppilaitokset, tapahtumatyyppiset tilaisuudet   3% 

Myynnistä noin 70% tulee perjantai – lauantain välisenä aikana. Asiakasrekisterissä on noin 5000 ryhmän yhteystiedot, 

joka kuvaa yrityksen tunnettavuutta alueella. Kehityskohteeksi nousee yritys- ja oppilaitospalvelut, joiden avulla kysyntää 

voidaan laajentaa arkeen ja  päiväaikaan. 

Asiakkaat



Toimintaidea / konsepti
Kanta-asiakkaat tulevat uudestaan vaihtamalla pakopelejä, kehittämällä jatkuvasti uusia kanta-asiakkaille 

sopivia tuotteita / palveluita / lisäpalveluita. Kannattavuus tulee tyytyväisten kanta-asiakkaiden kautta!

Pelihuone 1: 
Joulukuu 2015: Selviytyjät

Elokuu 2016: Selviytyjät                 
-> Sarjamurhaaja

Helmikuu 2017: Sarjamurhaaja                       
-> Mökin Kirous

Syyskuu 2019: Mökin Kirous 
-> Kadonnut Testamentti 

Pelihuone 2:
Joulukuu 2015: Sotavangit

Lokakuu 2016: Sotavangit 
-> Pankkiryöstö

Maaliskuu 2018: Pankkiryöstö 
-> Psykopaatti

Pelihuone 3:
Tammikuu 2016: 
Murhamysteeri

Marraskuu 2016: Murhamysteeri 
-> Bunkkeri

Toukokuu 2018: Bunkkeri 
-> Maya Temppeli



Henkilöstö
Nykyisessä toiminnassa operatiivinen toiminta on ulkoistettu toiselle yrittäjälle ja 

omistajalla on ollut kokopäiväinen työ toisessa yrityksessä. Yrittäjälle on maksettu 

35 %:n myyntiprovisio. Toiminnan kustannusjaosta on sovittu operatiivisesta 

toiminnasta vastaavan yrittäjän kanssa. Nykyisellä toiminnan laajuudella 

Huonepakopeli™ työllistää noin 1,5 henkilöä. 

Tavoitteena on löytää osakas, joka vastaa operatiivisesta toiminnasta täysin; sekä 

markkinoinnista ja liiketoiminnan uudistamisesta yhteistyössä nykyisen omistajan 

kanssa. Tavoitteena on, että osakas työllistyy kokoaikaisesti. Osakkaan palkkaan 

sivukuluineen on budjetoitu 45.000 €/v.



Markkinointi
• Markkinointia tehdään Facebookissa, Instagramissa, 

Googlessa ja YouTubessa – suoramarkkinoinnin määrä 
kasvussa

• Mainoksia Iso Myyn ja Karjalan Heilin mainospaikoilla

• Sähköpostimarkkinointia on lisätty mm. automaation 
avulla. 

• Markkinoinnin automaatio otetaan käyttöön, jolloin 
markkinoinnista saadaan entistä kohdistetumpaa 

• Info-TV tarjonnasta pyörii eteisaulassa

• Markkinoinnin tavoitteena on saada asiakas ottamaan 
meihin yhteyttä – osoittamaan kiinnostuksensa.



Toimitilat
• Sijainti toiminnalle on erinomainen; ravintolat ja 

muut viihdekeskukset ovat aivan lähituntumassa, 
jotka tukevat pakohuoneiden toimintaa.

• Yrityksellä on vakaa vuokrasuhde vuokraisäntään, 
joten pelkoa pelipaikan menettämisestä ei juuri ole.

• Liiketoimintaa voidaan laajentaa seinien ulkopuolelle 
kehittämällä uusia tuotteita / palveluita, jotka voidaan 
viedä asiakastapahtumiin, messuille, 
ulkoilmatapahtumiin, kumppanin tiloihin jne.



Kenelle osakkuus tai 
liiketoiminta sopii?
• Yritys sopii itsenäiseen työhön kykenevälle 

henkilölle, jolla pysyy tarvittaessa työkalut 
kädessä;  jolla on silmää ja halua jatkuvasti 
kehittää liiketoimintaa asiakkaita kuunnellen. 

• Asiakaspalvelutyössä nuorekkaan ja juhlivan 
asiakaskunnan kanssa sosiaaliset taidot ovat 
eduksi. 

• Markkinointi- ja myyntihenkisyys on eduksi
• Rohkeutta ja riskinottokykyä tarvitaan uusien 

asioiden kokeiluun. 
• Liiketoiminnan jatkuva uudistaminen ei ole 

vaihtoehto – se on elinehto! Huomenna 
olemme parempia kuin tänään. 



Osakkaalle tarjotaan 
▪ Mukaan pääsy kasvavaan ja kehittyvään liiketoimintaan - vapaa-ajan palvelujen kysyntä kasvaa 

koko ajan. Huonepakopelit kuuluvat suosituimpiin vapaa-ajan aktiviteetteihin eri puolilla 

maailmaa.

▪ Osakaslainan lyhennykset pystytään maksamaan Huonepakopelin tuloksesta. 

▪ Huonepakopeli™ sijaitsee erinomaisella liikepaikalla, keskellä muita palveluja, jotka tukevat 

toimintaa.

▪ Liiketoiminta tunnetaan Joensuun seudulla, yritys omistaa laajan asiakasrekisterin, noin 5000 

ryhmän yhteystiedot. Ryhmäkoko on ollut keskimäärin 6-7 hlö.

▪ Työ ei vaadi rutiininomaisia klo. 8-16 väliin sopivia työpäiviä, vaan työajat voivat olla hyvinkin 

joustavat.



Visio
▪ Pakopelien vaihtoväli n. 12-18 kk. 

▪ Investointitarvetta pienennetään liisaamalla pelit, ostamalla käytettyjä pakopelejä – ja 

myymällä omat pelit 12 kk käytön jälkeen. 

▪ Markkinoinnin automaatio. Opitaan tuntemaan omat asiakkaat paremmin

▪ Jatkuvasti uusia tuotteita / palveluita: murhamysteeri-illalliset, pakopeli ulko-ilma- tai 

asiakastapahtumassa, kaupunkiseikkailut, lasersota Tiedepuistolla jne. 

▪ Jatkuvasti uusia lisäpalveluita: elävät näyttelijät, bonustehtävä + aikahyvitys, palkinnot, 

kumppaneiden rekvisiitta, pelien analysointi, johtajarektyt, työhyvinvointivalmennus, 

ryhmätyötaitojen kehittäminen, kameratallenteiden myyminen, valokuvaaminen jne.



Yhteydenotot
Juha-Mikael Malinen, Indoor Games Joensuu Oy

Puh.nro / email: 0400 557 101, juha@huonepakopeli.fi

Pohjois-Karjalan Yrittäjät Ry, Jan Kontiainen

p. 040 555 4348 / jan.kontiainen@yrittajat.fi

Business Joensuu Oy, Jouko Piirainen

p. 0400 264 434 / jouko.piirainen@businessjoensuu.fi

Esite ja kuvat Joonas Hiltunen, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry



www.jatkis.net

Mukana kaupanteossa Jatkis-hanke

www.jatkis.net


