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Roolipelintekijän käsikirja: Idea ja Teema

• Kaikki lähtee aiheesta, josta kumpuaa ideoita jotka yhdistyvät 
teemaksi.

• Roolipelin maailma ja idea perustuvat aiheisiin, joita voi olla pelissä 
yksi tai useampia.
• Aihe on jotain joka vetää sinua puoleensa. Se kiinnostaa sinua jotenkin ja se 

on aina henkilökohtainen.

• Pelin idea yhdistää kaikkia pelin aiheita.
• Tämän yhdistämisen on oltava yhtenäinen, jolloin valittu idea muuttuu 

yhtenäiseksi teemaksi.



Aihe

• Aihe on tunne, joka lähtee pelintekijästä itsestään.

• Aiheiden lähtökohta on siis aina jokin havainto, joka on tehnyt 
pelintekijään vaikutuksen.
• Aihe perustuu näin tunteisiin ja muiden tapaan tulkita (ja määrittää arvot) 

(peli)maailmaa. Aiheeseen mennään siis tunne edellä! 

• Aihe lähtee:
• Pelintekijän omista kokemuksista

• Muiden tarinoiden kuuntelemisesta ja niihin eläytymisestä



Aihe

• Hyvä pelisuunnittelija siis tarkkailee maailmaa ja etsii syy-
yhteyssuhteita ja uusia näkökulmia ympäriltään...

• Nyrkkisääntönä hyvän yleissivistyksen ja empatian omaavat ihmiset 
ovat muita parempia aiheiden kehittämisessä.
• Lukeminen laaja-alaisesti on aina hyvä (ja halpa) tapa ja yleisesti tunnustettu 

erinomaiseksi mekaniikaksi.

• Toinen tekniikka on katsoa kuvaa ja antaa mielikuvituksen laukata. Samalla voi 
miettiä mitä kuvassa tapahtuu, miten tänne on tultu, mitä tapahtuu 
seuraavaksi ja ennenmuuta miksi...



Perusaiheet

• Marketta Rentola on kirjassaan ”Kirjoita hyvin” koonnut joukon 
perusaiheita, joita voi käyttää omien aiheiden lähtökohtina.

• Tässä hänen esimerkkinsä:
• Syntymään liittyy arvoitus ja lupaus, uhka ja mahdollisuus.

• Kuolemaan liittyy peruuttamaton loppu ja menetys.

• Uusi tuo vaihtelua ja virkistystä, vanha taas sisältää kokemusta, käytettävyyttä 
ja viisautta.

• Ensimmäinen kiinnostaa, koska se on merkki siitä että lisää on tulossa, 
viimeinen taas on merkki, että jotain katoaa iäksi.

• Kilpailuun liittyy kiinnostavuus kuka voittaa mutta myös kannattaako liittyä 
voittajaan ja vältellä häviäjää. Samoin herää kysymys tarttuuko menestys?



Perusaiheet

• Kontrasti merkitsee vastakohtaisuutta, joka tehostaa eron huomaamista. 
Konfliktissa taas tahdot ovat suoraan vastakkaisia. Tuho on puolestaan 
äärimmäinen uhka.

• Muutos, murtuma ja kasvu kertovat että jonkinlainen prosessi on 
tapahtumassa ja muutosta pidetään aina kiinnostavampana paikallaanoloa. 

• Lähtöön liittyy aina pelko palataanko koskaan takaisin ja yleensä ilo että 
vihdoinkin päästään liikkeelle. Paluu taas kertoo että oikeudenmukaisuus 
tapahtuu, palattaessa kotiin.

• Ero herättää tunteen ulkopuolelle jäämisestä ja pahimmillaan yhteisö eristää 
jäsenensä. Liitto taas perustuu voimien yhdistämiseen ja sen ulkopuolelle 
jäädessä on uhattuna. 



Perusaiheet

• Salaisuus kiihottaa uteliaisuutta, sillä salaisuuden omaavalla on tietoa, jota 
muilla ei ole. Paljastus taas kertoo salaisuuden kaikille ja silloin kuuntelijoiden 
maailmankuva järkkyy.

• Raha mahdollistaa asioita ja määrittää arvot ja niiden voiman. Valta taas 
liittyy kykyyn saada muut tottelemaan. Seksi on kolmas tapa saada asiat 
liikkeelle.

• Eksoottinen kiihottaa uteliaisuutta ja synnyttää yleistä kiinnostavuutta. Se 
avaa silmiä.

• Kauneus kertoo suotuisista ominaisuuksista, kuten terveydestä, eheydestä ja 
sopusuhtaisuudesta.

• Tavallisen ihmisen tekemä epätavallinen teko tai epätavallisen ihmisen 
tekemä tavallinen teko ovat kiinnostavia kontrastin vuoksi. 



Aiheiden käyttö

• Käytännössä perusaiheita yhdistelemällä voidaan luoda loputon määrä 
ideoita. 

• Odysseuksen tarina lähtee miehen rikoksesta jumalia kohtaan ja 
seikkailujen täyttämästä matkasta kotiinsa mutta mukaan mahtuu joukko 
perusaiheita.
• Paluu tapahtuu kun hän on oppinut läksynsä. Sitä ennen hän on julmalten 

eksoottisessa maailmassa, jossa hänen on jumalten epämielisyyksien pelinappula 
(konflikti), jota ohjataan enteillä. Häntä testataan ja hän selviää usein vain 
ystävyytensä avulla (kilpailu).

• Aiheet eivät siis ole itseisarvo vaan niitä käytetään, koska ne pakottavat 
hahmojen arvot esiin! 
• Tämä selkiyttää pelaajien tehtävät pelissä!



Aiheista arvoihin

• Tehtävä 1: Mieti omaa peliäsi ja seuraavia perusaiheita: 
• Syntymä, kuolema, uusi, vanha, ensimmäinen, viimeinen, kilpailu, kontrasti, 

konflikti, tuho, muutos, murtuma, kasvu, lähtö, paluu, ero, liitto, salaisuus, 
paljastus, raha, valta, seksi, eksoottinen, kauneus, tavallisen ihmisen tekemä 
epätavallinen teko tai epätavallisen ihmisen tekemä tavallinen teko... 

• Mitä niistä on pelissäsi? Miksi? Miten niitä on yhdistetty?

• Miten ne kertovat mitä pelaajien on pelissä tehtävä?



Myytit

• Myytit kertovat mitä pidetään yhteisössä perusarvoina, jotka ovat 
yhteisön tiedostamattomassa alitajunnassa.

• Myytti luo järjestyksen elämään ja selittää miksi asiat tapahtuvat 
niinkuin ne tapahtuvat. 
• Myytti käsittelee elämän suuria kysymyksiä, kuten hyvyyttä ja pahuutta.

• Myytit lienevät alunperin olleet luomiskertomuksia mutta nykyään 
niitä pidetään uskomuksina, jota pidetään yleisesti totena. 
• Myytti ei siis ole totta mutta sitä pidetään totena.



Myytit

• Myyttien vahvuus on siinä että ne tunnistetaan ja hyväksytään 
vaikka sen vastaanottaja ei tarkalleenottaen ymmärtäisikään miksi 
se toimii.

• Hyvä esimerkki myytin käytöstä on Thomas Harriksen luoma 
”Hannibal Lecter”. Hän etsii ja käyttää hyväkseen heikkoja ihmisiä 
painostaen heidät murhaamaan muita ihmisiä. 
• Lecter on siis Saatana, joka toimii keskiaikaen käsityksen mukaan, jossa 

Saatana ei voi luoda eikä pakottaa mitään mutta hän vääristää asiat ja 
valehtelee ihmisille ajaen heidät tuhoonsa.  

• Jokainen länsimainen lukija ”tajuaa” Lecterin pahuuden vaikkei tajuaisikaan 
kyseessä olevan myyttisellä tasolla kristikunnan suurimman pahuuden.



Myytit

• Myytit kuitenkin elävät ja niitä syntyy ja kuolee koko ajan. 

• Tähtien sota ja Star Trek ovat amerikkalaisessa kuvastossa merkittäviä ja 
jokainen scifin harrastaja ymmärtää ne jollain tasolla. Tämän vuoksi 
”epäonnistuneet” uudelleenfilmatisoinnit on tuomittu ankarasti.

• Myytin vaikeus on tosiasiassa, että myytin on oltava yhtäaikaa ikivanha 
mutta samalla myös ajan hengen mukainen.
• Haikaralaivue-sarjakuvien Tanguy on muuttunut hurraaisänmaallisesta 

ammattilaisesta kyynisemmäksi mutta silti isänmaalliseksi ammattilaiseksi. Hänen 
paras kaverinsa Laverdue on muuttunut kaikkien naisten perässä juoksevasta 
komedianlähteestä aina uuteen kaunottareen tulisesti rakastuneeksi 
”sarjamonogamistiksi”, joka ajautuu lemmenkarusellinsa vuoksi ongelmiin.

• Yhteistä kuitenkin on lentäjä-ässien tiukka ammattilaisuus ilmassa ja pään pitäminen 
kylmänä tiukassa paikassa. Seikkailu siis toimii yhä ilmassa kuten pitääkin.



Myytit

• Tehtävä 2: Mieti omaa peliäsi ja sen takana olevia myyttejä:
• Aloita miettimällä mistä ”kopioit” oman ideasi ja mieti sen takana olevaa 

kysymystä hyvästä ja pahasta. Miksi se toimii? Mitä sen takana voisi olla? 
Miksi se toimii sinulle? Miksi ei? Miten sitä pitäisi korjata? Miksi?



Aiheesta ideaksi

• Aiheiden ja myyttien mukainen konsepti muutetaan seuraavaksi 
ideaksi eli siitä tulee logline eli kantava idea (suomeksi päälause eli 
premissi).

• Tässä lauseessa on kiteytetty mistä pelissä on loppujenloputtua kyse.
• Cubicle 7: ”World War Cthulhu: Cold War is a Call of Cthulhu setting full of 

thrilling espionage, tense horror and sudden betrayal set at the height of the 
Cold War in the 1970s.”

• Pelissä on lisäksi tehtävä selväksi mitä pelaajat pelissä tekevät:
• Edellämainitussa esimerkissä Call of Cthulhututkimuksia kylmän sodan aikana 

salaisina agentteina.









Idean arviointia

• Idean arvioinnissa voisi käyttää seuraavia periaatteita:

• 1) Idean on sisällytettävä konflikti, joka on samalla idean ydin. 
• Sen on oltava olemassa pelaajien toiminnasta riippumatta. 
• Pelaajien tehtävä on hoitaa tämä konflikti.

• 2) Idea ei saisi olla päivänpolttava, koska se vanhenee tällöin nopeasti.
• Pelin myyntiaika on vuosia ja roolipeleillä jopa kymmeniä vuosia. Tällöin 

meemit ovat auttamatta vanhentuneet jo ajat sitten.

• 3) Idean on kuitenkin jollain tasolla vastattava tämänpäivän tunteisiin, 
jotta se myy eli sen on otettava kiinni ajan henkeen (zeitgeist).
• Älä kysy mitä nyt tapahtuu vaan mieti miksi se tapahtuu. Tämä vaatii 

ymmärrystä ja empatiaa.



Teema

• Teema on kaiken yhdistävä laaja idea.

• Teema perustuu toistoon, koska saman asian toistuessa ihminen luo 
asiasta mielikuvamallin. Vastaavasti teema, jota ei käytetä (ei toisteta) 
ei toimi (kirjoittamisessa käytetään termiä dramaattinen konteksti):
• Tekniikka toimii niin hahmojen kuin paikkojenkin suhteen ja sill voidaan 

luoda”arkkityyppisiä” asioita (tuttuja mielikuvia, tapahtumapaikkoja ja 
hahmotyyppejä) nopeasti tarpeen vaatiessa.

• Arkkityypin ja kliseen ero on siinä, että klisee on tuttu ja turvallinen (ja siis 
loppuunkaluttu) arkkityyppi mutta hyvän tekijän käsissä arkkityypillä on eroa 
(tai suomalaisittain ”särmää”), joka erottaa hänet normaalista.



Teema

• Peleissä (ja fiktiossa) on tyypillisesti yksi pääasiallinen teema, jota 
nimitetään yläteemaksi.

• Muut teemat tunnetaan nimikkeellä alateemat, joita rakennetaan 
tämän yhdistävän astian ympärille niin, että alateemoja käsitellään 
yläteeman mukaisesti.

• Peleissä teemaa on käytettävä epäsuorasti, koska pelaajalla on vapaa 
tahto. Tyypillinen ratkaisu on tuoda teema esiin pelimaailman (ja sen 
toiminnan) eli pelimekaniikkojen kautta. Vaikutuskeinoja ovat mm:
• 1) Parhaiten toimivat toimintatavat seikkailujen ongelmien ratkaisemiseksi.

• 2) Pelin sisäiset palkitsemiskeinot



Teema

• Teema ei tarkasti ottaen ole pelin ”sanoma” vaan se muuttuu väitteeksi 
tekijän kädessä teeman käsittelyn kautta.

• Väite on siis teeman käsittelyssä lopputulokseksi valittu ”moraalinen 
argumentti” mutta sitä käytetään usein tiedostamatta, joten teemaa 
pidetään yleisesti moraalisena argumenttina

• Teema näkyy tarinoissa kolmessa asiassa:
• 1) Teema näkyy päähenkilöiden tekemissä tärkeissä päätöksissä.
• 2) Teema näkyy pelin hahmojen elämänkatsomuksessa ja sen kriiseissä.
• 3) Teema näkyy pelaajien ja hahmojen sekä vastapuolen (nemesis) 

maailmankatsomuksen eroissa.

• Hyvä teeman käsittely seuraa tekijän väitettä mutta monipuolisesti (ja 
ristiriitaisesti) ja usein metaforan kautta. Tämä vaatii erittäin suurta 
ammattitaitoa...



Teema roolipeleissä

• Roolipelissä pelimaailma toteutuu genren kautta. 

• Tällöin idea toimii niin että pelimaailman säännöt ja niiden kautta 
”kaikki” (eli käytännössä suuri osa) pelinjohtajan hahmoista toimii 
pelin genren eli pelimaailman mukaan. 
• Tekniikka perustuu opetuksen vahvistamiseen eli pelaajat toimivat 

pelimaailman sääntöjen mukaan nähdessään kuinka maailma toimii. 

• Tämän vuoksi aivan alussa (jo opetuksen vuoksi) kaikkien hahmojen tulisi olla 
”stereotyyppisesti” pelimaailman mukaisia ja poikkeuksilla tulisi olla hyvät 
syyt.



Teema

• Tehtävä 3: Mieti omaa peliäsi ja sen teemoja, jotka ovat siis 
pohjimmiltaan eettisiä ja moraalisia valintoja, jotka pelaaja joutuu 
tekemään pelin aikana.
• Mieti millainen hahmo tekisi ”tällaisia asioita” pelissäsi? Mikä olisi hänen 

luonteensa ”ideaalitapauksessa”?

• Mieti millaisia etuja ja haittoja oman pelisi ”ideaalisen hahmon” luonteesta 
olisi pelin kuluessa? Mitä hän ei koskaan tekisi? Mitä hän aina tekisi? 
• Mieti sitten millaisia ongelmia ja etuja tällaisista luonteenpiirteistä olisi?

• Mieti millaisia eettisiä ja moraalisia päätöksiä ”ideaalinen hahmosi” joutuisi 
tekemään pelin kuluessa (seikkailujen aikana)?





Idean arviointia

• Tehtävä 4: Mieti omaa peliäsi ja sen ideoita:
• 1) Onko ideassa alku ja loppu mutta ei sisältöä? Perustuvatko tarinat yhteen 

käänteeseen tai ideaan eli saako tästä yleensäkään monia seikkailuita?
• Kehitä puolentusinaa seikkailua nyt.

• 2) Onko ideassa liikaa liikkuvia osia? Rönsyileekö idea joka suuntaan, joten 
seikkailuja on niin paljon ettei pelillä ole selkeää ”luonnetta” eli teemaa?
• Mihin pelaajat käyttävät suurimman osan ajastaan pelatessaan?

• 3) Onko idea sellainen että se ratkeaa heti?
• Onko uudelleenpeliarvoa

• 4) Onko idea pelillisesti toimiva?
• Tekeekö pelaaja pelin aikana päätöksiä?



Idean arviointia

• 5) Onko idea liian lyhyt?
• Kestääkö idea enemmän kuin yhden seikkailun?

• 6) Onko idea liian pitkä?
• Onko tämän pakko olla loputon elämäntyö?

• 7) Onko idea looginen?
• Onko premissi sisäisesti looginen ja pelaajilla syy tehdä yhdessä jotain asialle?

• 8) Onko pelissä konfliktia?
• Onko pelaajilla syy yleensä tehdä asialle mitään?

• 9) Onko pelissä yleensäkään paikka hahmoille?
• Onko pelaajilla jotain tekemistä asialle?

• 10) Onko pelin idea dramaattinen eli aiheuttaako se pelaajissa tunteita?
• Suomeksi sanottuna kiinnostaako koko peli?



Synopsis

• Tässä vaiheessa pelin idea voidaan esittää lyhyenä synopsiksenä.

• Synopsis on siis kuvaus siitä mitä ollaan tekemässä. 
• Synopsiksen tai osia siitä voi esittää vaikkapa internetissä ja katsoa pidetäänkö 

siitä...

• Synopsiksen osien julkistaminen kun se on kunnossa mahdollistaa 
pelin kiinnostavuuden (eli kaupallisen potentiaalin) selvittämisen. 
• Samalla virheet ja sisäiset epäkohdat löytyvät ennen eteenpäin menoa. 



Summa Summarum

• Mitä jäi käteen?


