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Mitä roolipelit ovat? 

• Roolipelissä joukko pelaajia pyrkii yhdessä ratkaisemaan pelin heille 
asettaman ongelman. 
• Joukko pelaajia merkitsee, että kullakin pelaajalla on tyypillisesti hahmo, jolla 

hän pelaa. Hahmo on siis pelaajan avatar. 

• Ongelma merkitsee, että pelissä on aina tavoite, joka on tämän ongelman 
ratkaisu eli voittoehto.  

• Pelaajien yritykset ratkaista ongelma ovat seikkailu. Tämä voi onnistua tai 
epäonnistua mutta joka tapauksessa tapahtunutta seikkailua voidaan 
jälkikäteen nimittää pelin tarinaksi. Tämä eroaa merkittävästi videopeleistä, 
joissa on yleensä suoraviivainen tarina. 

• Roolipelit ovat siis pelejä siinä missä videopelitkin! 

 



Miksi roolipeleissä on säännöt? 

• Roolipelit ovat siis pelejä, joissa pelaajat pyrkivät selvittämään 
heille asetetun ongelman. 

• Roolipelin ”jutun juju” on sama kuin muissakin peleissä, eli pelaajat 
tekevät päätöksiä, joilla on seurauksia.  

• Päätösten seuraukset määritetään tyypillisesti sääntöjen avulla. 
Sääntöjä seuraamalla pelaajat oppivat miten kuvitteellinen ”maailma 
toimii”. Koska maailmat ovat erilaisia, ovat säännöt myös erilaisia. 

• Säännöt ja pelimaailmat ovat siis oleellisesti yhdessä! 



Miten roolipelejä pelataan? 

• Roolipelissä on tyypillisesti pelinjohtaja ja joukko pelaajia. 

• Pelaajat ratkaisevat ongelmaa tekemällä päätöksiä. 

• Pelinjohtaja puolestaan vastaa pelimaailmasta ja miten se vastaa 
pelaajien päätöksiin. Hän on siis videopelin ohjelmisto (ja tekoäly). 

• Roolipelien suuri etu on pelinjohtaja.  
• Ihminen on paljon monipuolisempi kuin paraskaan tietokone ja näin ollen 

hän pystyy luomaan uusia tilanteita lennosta, reagoimaan odottamattomiin 
tilanteisiin ja soveltamaan sääntöjä tilanteen vaatimalla tavalla! 

• Pelaajan toimintavapaus on samalla valtavan paljon suurempi kuin 
videopeleissä!   



Mitä pelinjohtaja tekee? 

• Pelinjohtaja on samalla pelisuunnittelija, joka voi rakentaa peliä 
uudelleen sitä pelattaessa eli työtä riittää... 

• Käytännössä pelinjohtajan päätehtävä on toimia seuraavasti: 
• 1) Kuvaile pelaajille mitä pelimaailmassa tapahtuu. 

• 2) Kysy pelaajilta mitä he tekevät. 

• 3) Ratkaise mitä ovat päätöksien seuraukset. 

• Tämän lisäksi pelinjohtaja vastaa pelimaailmasta eli hän päättää: 
• 1) Miettiä miten pelimaailman muut olennot toimivat. 

• 2) Keksiä lisää sisältöä tilanteen mukaan. 

 



Mikä on pelinjohtajan ja pelaajien suhde? 

• Roolipelien pelaamisessa pelinjohtaja ja pelaajat eivät ole 
yhteistyössä eivätkä myöskään kilpaile keskenään. 

• Pelinjohtajan tavoite on luoda haastava ongelma pelaajille. Tällöin peli 
ei saa olla liian helppo eikä vaikea. 
• Pelaajista tuntuu tällöin että he ovat ansainneet voittonsa ja tappio kirvelee 

sopivasti. 

• Pelinjohtaja ei siis saa yrittää voittaa pelaajia muttei myöskään pitää 
kädestä. Tämä on käytännössä vaikeaa ja pelinjohtajan on oltava 
monta asiaa yhtä aikaa... 

 

 

 



Miten lähdetään liikkeelle? 

• Roolipelien pelaamisessa on muutamia perusvalmisteluita, joita lähes joka 
pelissä on hyvä ottaa huomioon. 

• Ainakin seuraavat asiat on hyvä olla hallussa: 
• Pelissä on sääntökirja, joka on syytä lukea. Käytännössä koko kirjaa EI tarvitse osata mutta 

perussäännöt on hyvä ymmärtää. Sääntöjä voi sitten lisätä tarpeen ja halun mukaan kun 
kokemus tarttuu. 

• Pelissä tarvitaan tavallisesti noppia, joten niitä pitäisi olla. 
• Kynä ja paperia tarvitaan muistiinpanoihin. 
• Joukko pelaajia (yleensä kavereita). 
• Lapset, vammaiset yms voivat tarvita muutakin mutta ne riippuvat täysin tilanteesta. 

• Internetissä on paljon ”ammattitason” pelailuvideoita runsaine (ja kalliine) 
lisähärpäkkeineen mutta harrastuksessa kannattaa aluksi pitää jalat maassa. 
Käytännössä parasta on aina hankkia vain se mitä tarvitaan ja hifistellä sitten 
myöhemmin, jos halua riittää (ja lompakko kestää). 



Miten lähdetään liikkeelle? 

• Roolipelaaminen on samanlaista kuin muukin harrastustoiminta: ensiksi 
opetellaan pelaamaan ja vasta sitten mietitään lisää liikkuvia osia! 

• Aloittelevan ryhmän kannattaa lähteä siitä, että heillä on ennen peliä 
valmiina: 
• Hahmot, jotka pelinjohtaja voi tehdä itse tai sitten yhdessä pelaajien kanssa. 
• Yksinkertainen seikkailu, jonka pelinjohtaja on miettinyt tai ostanut. 

• Aloittelevan ryhmän toimintaa helpottaa oleellisesti: 
• Käytetään samoja hahmoja uudelleen seuraavissa seikkailuissa vaikka heille olisikin 

käynyt köpelösti. 
• Seikkailuja ei tarvitse ketjuttaa eikä maailmaa juurikaan miettiä, tärkeintä on pelata 

ja kokeilla onko pelaaminen yleensäkin hauskaa. Valitse toinen harrastus, jos 
roolipelaaminen ei ole kivaa… 

 



Miten roolipeliä pelataan? 

• Roolipelin pelaaminen on pelinjohtajan ja pelaajien välistä 
keskustelua. 

• Pelinjohtaja ja pelaajat toimivat käytännössä seuraavalla tavalla: 
• 1) Pelinjohtaja kuvailee tilanteen ja kysyy pelaajilta meitä he aikovat tehdä. 

• 2) Pelinjohtaja kuuntelee pelaajia ja pelaajat kertovat mitä he aikovat tehdä. 

• 3) Pelinjohtaja päättää pelaajien päätöksien seuraukset käyttämällä sääntöjä 
hyväkseen ja kertoo pelaajille mitä oikein tapahtui (siis kohta 1). 

• Pelinjohtajan olisi osattava pelin säännöt mutta kaikkia sääntöjä ei 
tarvitse osata. Yleisimpien sääntöjen osaaminen riittää aluksi (ja 
oikeastaan yllättävän pitkälle). 



Pelinjohtaja kuvailee tilanteen ja pelaajat 
päättävät miten toimitaan 
• Pelaajat tarvitsevat tietoa voidakseen tehdä fiksuja päätöksiä. Kaikki 

pelaajien ymmärrys pelimaailmasta tapahtuu pelinjohtajan kautta.  
• Tämän vuoksi kuvailun on palveltava peliä antamalla pelaajille oikeaa 

tietoa. Hyvä kuvailu on: 
• Lyhyt ja selkeä. Vältä typerää tekomurretta ja vaikeita turhia sanoja. Et ole 

teatterikoulussa. 
• Kertoo oleellisen. Tärkeiden asioiden piilottaminen hidastaa peliä oleellisesti, koska 

pelaajat hukkaavat mistä asiassa on kyse. Kerro pelaajille lisää, jos et ole varma 
kerroitko oleellisen. 

• Ei pakota pelaajia kyselemään. Tiedon esille kaivuu on hidasta ja usein turhauttavaa. 
Lisäksi pelaajat saattavat jättää oikeasti tärkeän tiedon huomiotta keskustelussa. 
Usein on helpompaa sanoa: ”hän miettii hieman ja kertoo X” kuin käydä pitkä ja 
merkityksetön keskustelu.  
• Kysely on hyvä tärkeässä kohdassa, mutta ei merkityksettömässä… 



Käytännössä tilanteen kuvailu voidaan jakaa 
muutamaan päätyyppiin 
• Tilanteen siirtyminen ajassa ja/tai paikassa eteenpäin, johon 

yleensä yhdistetään tilanteen kuvailu. 

•  Käytännössä tämä voisi olla: 
• ”Yö sujuu rauhallisesti ja nyt on uusi päivä. Kokoonnutte hotellin aamupalalle 

ja kerrotte toisillennen mitä eilen on tapahtunut ja muutenkin pääsette 
hollille asioista. Mitä ajattelitte tehdä tänään?” 

 



Käytännössä tilanteen kuvailu voidaan jakaa 
muutamaan päätyyppiin 
• Yleistilanteen kuvaus, jossa pelinjohtaja kertoo pelaajille tilanteen 

ja mitä heidän pitää tehdä eli mikä on heidän tavoitteensa.  

• Käytännössä tämä voisi olla: 
• ”2 kuukautta viime seikkailun jälkeen olette saaneet kutsun Herra X:n juhliin. 

Hän on vähän aikaa sitten kaupunkiin tullut tutkimusmatkailija, joka on 
löytänyt jokukon kiinnostavia aarteita. Lähdette juhliin, koska teillä ei ole 
oikeasti parempaakaan tekemistä. Ainakin siellä on kiinnostavia esineitä...” 



Käytännössä tilanteen kuvailu voidaan jakaa 
muutamaan päätyyppiin 
• Tilanteen kuvailu, jossa pelinjohtaja kertoo mitä he näkevät ja 

tuntevat sekä johtaa pelaajien toimintaan.  

• Käytännössä tämä voisi olla: 
• ”Herra X vaikuttaa hyvin pettyneeltä. Tuntuu että hän EI onnistunut 

aikeessaan. Hän pyytää ihmisiä lähtemään seanssinsa jälkeen. Hän jää vain 
tuijottamaan vihreää valoa loistavaa outoa kuutiota. Mitä teette?” 

• ”Ovella on poliisin etsivä, joka vaikuttaa yhtä aikaa tehokkaalta ja hyvin 
uhkaavalta. Hän haluaa keskustella kanssasi mitä tapahtui viime yönä Herra 
X:n juhlissa. Herra X on löydetty kuolleena ja te olitte viimeisiä jotka näitte 
hänet. Mitä haluat kertoa, kaiken vai jätätkö ehkä jotain yksityiskohtia 
huomioimatta? ” 

 



Käytännössä tilanteen kuvailu voidaan jakaa 
muutamaan päätyyppiin 
• Pelaajien päätöksen seurauksien kuvailu, johon yleensä yhdistetään 

tilanteen kuvailu. 

•  Käytännössä tämä voisi olla: 
• ”Sinä lähdet syöksymään päin tätä outoa itämaista mandariinia mutta 

pysähdyt näkymättömään lasiseen seinään ja tunnet kummallisen 
kumahduksen iskiessäsi siihen. Päässä vähän pyörii mutta ei käynyt huonosti. 
Edessäsi oleva seinä on kuin lasia mutta valtavan vahvaa. Mandariini taas 
painaa taulun takan olevaa nappia ja seinään avautuu salaovi. Mitä teet?” 

 



Tilanteen kuvailun on vietävä peliä eteenpäin 

• Pelinjohtajan kuvailun on johdettava pelaajien toimintaan eli 
käytännössä pelaajien tekemiin päätöksiin. 

• Käytännössä roolipelin kuvaus ei etene kellon vaan tilanteen 
etenemisen mukaisesti. 
• Vältä saman tilanteen toistoa pelaajille. Lähde ajatuksesta että pelaajat 

jatkavat edellistä toimintaansa kunnes jotain sellaista tapahtuu, johon heidän 
on reagoitava. Tämän vuoksi ei ole esimerkiksi syytä kuvailla matkantekoa per 
kilometri vaan per tilanne (eli kunnes jotain uutta tapahtuu). 

• Kuvaile aina tilanne, johon pelaajien on reagoitava. Tällöin pelaajat tottuvat 
ajatukseen että kuvailu johtaa johonkin kiinnostavaan asiaan. 

• Kuvailun tarkoitus on siis aina kuljettaa peliä eteenpäin!  

 

 



Miten pelaaja kertoo päätöksensä? 

• Pelaaja vastaa pelinjohtajan kuvaukseen tilanteesta ilmoittamalla 
mitä hän aikoo tehdä eli mikä on hänen päätöksensä. 

• Käytännössä pelaajan vastauksessa on oltava: 
• 1) Tavoite eli mikä on toiminnan tarkoitus. 

• Tämän vuoksi heitän ”X skilliä” tai ”mitä mä heitän” EIVÄT ole hyviä vastauksia. 

• 2) Lähestymistapa eli miten toiminta on tarkoitus saavuttaa. Tilanteen 
huomioonotto lähestymistavassa vaikuttaa siis mahdollisuuteen että toiminta 
onnistuu.  

• Vastauksen tarkkuudella ei sinänsä ole väliä kunhan ylläolevat kaksi 
asiaa on saatu täytettyä.  

 



Pelinjohtaja päättää pelaajien päätöksien 
seuraukset käyttämällä sääntöjä hyväkseen. 
• Pelinjohtaja arvioi pelaajan päätöksen seuraavaksi. 

• Pelinjohtaja miettii mitä tapahtuu seuraavasti: 
• 1) Mieti mitä hahmo oikein yrittää saada aikaan (tavoite). 
• 2) Mieti mitä tapahtuu, jos hahmo onnistuu. 
• 3) Mieti mitä tapahtuu, jos hahmo epäonnistuu.  
• 4) Mieti miten hahmo yrittää tehdä asian eli mikä on hänen 

lähestymistapansa. Pelaajat yleensä sanovat tämän automaattisesti mutta 
pelinjohtaja voi myös kysyä asiaa erikseen toiminnan selventämiseksi. 

• Moni pelaaja kehittää ja keksii ominpäin kaikenlaista lisää 
vastauksissaan. Pelinjohtaja saa ja voi ottaa tästä ideoita pelinsä 
päätöksiin tai muuten omaan peliinsä ryhmästä riippuen... 



Pelinjohtaja päättää pelaajien päätöksien 
seuraukset käyttämällä sääntöjä hyväkseen. 
• Pelinjohtaja kuuntelee pelaajia ja miettii mitkä ovat pelaajan 

päätöksen seuraukset. 

• Pelinjohtajan olisi oltava päätöksissään: 
• 1) Reilu eli tasapuolinen kaikille pelaajille. Tasapuolisuus pitää kaikki pelaajat 

tyytyväisenä ja se kuuluu hyvään pelitapaan. 
• 2) Päätöksien on oltava yhtenäisellä linjalla. Pelaajat muuttavat peliään 

pelinjohtajan suunnan mukaan automaattisesti ja yhtenäinen linja saa 
pelaajat tuntemaan että peli itsessään on reilu.  

• Päätöksenteossa on lisäksi otettava huomioon pelin (ja pelimaailman) 
sen hetkinen tilanne, koska samalla teolla on dramaattiset seuraukset 
eri tilanteissa! 



Pelinjohtaja päättää pelaajien päätöksien 
seuraukset käyttämällä sääntöjä hyväkseen. 
• Pelinjohtaja päättää seuraavaksi mitä sitten tapahtuu: 

• A) Voiko asia onnistua tällä lähestymistavalla? 

• B) Voiko asia epäonnistua tällä lähestymistavalla? 

• Tämän mukaan valitaan sopiva toimintatapa: 
• Jos A ja B eivät kumpikaan ole totta jatka asian funtsimista. Kysele pelaajalta! 

• Jos ainoastaan A on totta, onnistuu asia automaattisesti. 

• Jos ainoastaan B on totta, epäonnistuu asia automaattisesti. 

• Jos A ja B ovat kumpikin totta, on asian onnistuminen epävarma ja tällöin asia 
ratkaistaan tyypillisesti pelin omalla sääntömekaniikalla. Tällöin on tärkeää 
miettiä millaisia seurauksia epäonnistumisella on ja varsinkin voiko toimintaa 
toistaa. Huomioon on otettava myös tilanne. 

 

 



Pelaajien toiminnalla on aina seurauksensa 

• Sääntömekaniikan käyttöä mietittäessä on otettava huomioon millaisia 
seurauksia epäonnistumisella on sekä voiko toimintaa yrittää uudelleen. 

• Sääntömekaniikkaa ei tarvitse käyttää, jos toiminnalla ei ole oikeita 
seurauksia tai se voidaan loputtomasti toistaa onnistumisen takaamiseksi. 
• Tällöin epäonnistumisella ei ole oikeasti väliä. 

• Sääntömekaniikka on syytä käyttää, jos epäonnistumisella on oikeita 
seurauksia. Oikea seuraus on tyypillisesti jonkin kriittisen resurssin 
kuluminen. Tällaisia voivat olla vaikkapa aika, raha tai jokin tarvike.  
• Esimerkiksi ovi saadaan kyllä aina hakattua auki ajan kanssa (ja sitä ei heitetä jos ajan 

kululla ei ole väliä). Toisaalta oven hakkaamisella auki on kovasti kiirettä, jos samaan 
aikaan viivytetään käytävässä päälletulevaa örkkien sotajoukkoa... 

• Hyvä pelinjohtaja käyttää siis sääntömekaniikkoja vain, jos 
epäonnistumisella on todella väliä ja tällöin ”yleistilanteella” on väliä...  



Entä jos sääntömekaniikka ei toimi? 

• Pelinjohtaja improvisoi sääntömekaniikkaa tilanteen mukaan. 

• Säännöt eivät kata kaikkia tilanteita. Ne voivat olla ristiriitaisia tai 
sitten vaan niitä ei muista tai ei ole lukenut. 

• Nyrkkisääntönä on hyvä aluksi myöntää ”ettei tiedä ja/tai muista 
mutta nyt mennään näin...” ja improvisoida sääntö, koska 
sääntökirjan lukeminen keskeyttää pelin. 
• Pelaajat yleensä antavat tämän anteeksi kunhan mennään tällä tavalla tästä 

eteenpäin peli-illan loppuun eli pelinjohtajan päätös säilyttää yhtenäisen 
linjan. 

• Riitely ja keskustelu säännöstä on turhaa, koska se hidastaa peliä ja yleensä 
pelin ja pelimaailman parhaiten tunteva on pelinjohtaja, joten hänen 
arviointinsa on usein oikeasti paras. 



Pikatilanteiden hallinta 

• Roolipeleissä voi tulla pikatilanteita, joissa hahmon on toimittava 
salamannopeasti. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi taistelut ja 
yllätystilanteet. 

• Pikatilanteet voidaan mielestäni ratkotaan edellämainitulla tavalla mutta 
seuraavin muutoksin.  
• Kuvauksissa on pyrittävä dramaattisuuteen ja kuvatta tilannetta niin, että kuvaillaan 

se hahmojen tunteiden ja tuntemusten kautta. Tämä tehdään jokaiselle hahmolle 
heidän vuorollaan. 

• Stressiä luodaan jatkamalla: ”mitä sä teet” ja alkamalla laskea viidestä alaspäin. Jos 
pelaaja ei ole saanut suutaan auki nollaan mennessä on hän jäässä koko kierroksen. 
Muuten toimitaan hänen päätöksensä mukaan. 

• Menetelmä luo tiukoista paikoista ja yllätyksistä stressaavia ja jännittäviä... 



Miten hahmoja pelataan? 

• Roolipeleissä on tilanteita, joissa pelaajien hahmot ja pelinjohtajan 
hahmot keskustelevat keskenään. 

• Keskustelussa pelinjohtaja ja pelaaja päättävät omille hahmoilleen 
seuraavat asiat: 
• Millainen tilanne on? 

• Mikä on hahmon tavoite eli mitä hän haluaa saavuttaa/tehdä? 

• Miten hahmo yrittää saavuttaa tämän tavoitteen? 

• Ajan säästämiseksi roolipelissä voidaan tehdä perusoletus että 
pelinjohtajan hahmo yleensä auttavat jotenkin pelaajia, jotta peli 
liikkuu nopeasti! 



Miten hahmoja pelataan? 

• Keskustelujen oikea määrä riippuu pelaajista ja pelinjohtajasta. 

• Nyrkkisääntönä tällaiset tilanteet voidaan jakaa kahteen luokkaan 
niiden tärkeyden kannalta: 
• Taustalla olevat pelinjohtajan hahmot. Tällaiset hahmot auttavat pelaajia 

ja/tai heillä ei ole väliä seikkailun kannalta. Tällaisten hahmojen kanssa 
pelinjohtaja voi yksinkertaisesti sanoa mitä he tietävät ja/tai auttavat tai 
estävät pelaajaa. 
• Näillä hahmoilla voi myös olla jonkinlainen persoona, jos tilannetta halutaan värittää tai 

luoda kuva monista erilaisista hahmoista pelimaailmassa. Heille riittää yksinkertainen 
persoonan näyttely. 

• Tärkeät pelinjohtajan hahmot. Tällaiset hahmot ovat tärkeitä kohtausten 
kannalta. Heidän kohtaamisensa pitäisi aina roolipelata. 



Miten hahmoja pelataan? 

• Taustalla olevia pelinjohtajan hahmoja voidaan joko kuvailla tai 
pelata. 

• Käytännössä pelinjohtaja valitsee ajankäytön ja pelaajien 
kiinnostuksen mukaan: 
• Kuvailussa hahmoa kuvataan niukasti ja sanotaan mitä hän tekee. 

Esimerkiksi ”Vartija on vanha ukko, joka kuuntelee teitä ja kertoo teille mistä 
vanki löytyy.” 

• Pelaamisessa hahmoa kuvataan hieman enemmän ja hän puhuu pari 
lausetta, joilla luodaan tunnelmaa. Esimerkiksi ”Näette vanhan ukon 
tuijottajvan teitä. Hän on tyrmän vartija. Keitäs te oikein olette?” <Pelaajat 
puhuvat jotain roskaa> ”Se haltiakonna on kolmossellissä. Mädätköön siellä.” 

• Vältä turhaa roolipelausta, jotta peli pysyy liikkeessä! 

 
 



Miten hahmoja pelataan? 

• Tärkeät pelinjohtajan hahmot ovat tärkeitä kohtausten kannalta ja 
heidän kohtaamisensa pitäisi aina roolipelata. 

• Roolipeleissä perusoletuksena pelinjohtajan hahmot auttavat 
pelaajia, jotta peli pysyy liikkeessä. Kohtauksessa voi kuitekinkin olla 
tilanne, jossa pelaajien on vakuutettava pelinjohtajan hahamo 
auttamaan heitä. 

• Pelinjohtajan hahmolle on tällöin valittava kaksi ominaisuutta: 
• ”Puolesta” eli mitä asioita hahmot ovat tai ovat tehneet, joita hän arvostaa. 

Se voi myös olla jotain mitä he lupaavat tehdä. 

• ”Vastaan” eli mitkä asiat estävät häntä toimimasta.  



Miten hahmoja pelataan? 

• Esimerkiksi etsivä kuuntelee pelaajien pyyntöä tutkia erästä nuorta 
naista: 
• Puolesta: 

• Poliisilla on jo heikkoa todistusaineistoa että hän on ollut murhan tapahtumapaikalla. 

• Etsivällä on kovat paineet löytää murhaaja ja selvittää mitä on tapahtunut. 

• Vastaan: 
• Naisen vanhemmat ovat erittäin vaikutusvaltaisia, joten kuulustelu ilman kovia todisteita 

on hyvin epäviisasta. Pitäisi olla silminnäkijä. 

• Pelaajat ovat harrastelijasalapoliiseja, jotka ovat aiemmin työntäneet nokkansa asiaan. 

• Ratkaiseva tekijä on silminnäkijä ja/tai muu vahva todistusaineisto. 
Pelaajien aiempi tohelointi vaikeuttaa asiaa... 



Miten roolipelitaitoa parannetaan?  

• Roolipelien pelaaminen ja pelinjohtaminen ovat taitoja, joita voidaan 
oppia ja parantaa. 

• Seuraavia menetelmiä voidaan käyttää: 
• Roolipelien pelaaminen ja varsinkin pelinjohtaminen tyypillisesti paranee puhtaan 

kokemuksen myötä. Pelaamalla näkee ja oppii asioita mitkä asiat toimivat ja mitkä 
eivät toimi pelipöydässä. 

• Omaa pelinjohtamista voi miettiä kuuntelemalla pelaajia ja muita pelinjohtajia. 
Kokeneita ihmisiä kannattaa yleensä kuunnella mutta valitettavasti pelinjohtajissa on 
mukana skenepellejä, jotka opettavat vääriä asioita. 

• Tärkeintä on kuitenkin itse kokeilla, miettiä ja testata asioita omassa 
pelipöydässä. Osa neuvoista toimii ja osa ei toimi sinun porukassa. Jatka 
toimivien asioiden käyttämistä ja lopeta niiden asioiden käyttö, jotka 
eivät toimi sinulle! 



Miten pelaajien kiinnostusta ylläpidetään? 

• Roolipeleissä pelaajan jatkuvan kiinnostuksen kannalta tärkein asia 
on hänen toimintavapautensa eli vapaus tehdä mitä hän haluaa. 

• Roolipelin seikkailu eli ongelma ja sen ratkaiseminen eivät ole mikään 
pelinjohtajan ennalta määräämä tarina.  

• Toisaalta täysi toimintavapaus eli toiminta ilman päämäärää johtaa 
pelaajien passiivisuuten ja/tai ryhmän hajoamiseen. 

• Käytännössä pelinjohtajan on tehtävä valinta kuinka paljon pelaajille 
annetaan vapautta pelissä.  
• Tämä on tärkeää seikkailusuunnittelun kannalta. 

 



Miten pelaajien kiinnostusta ylläpidetään? 

• Tyypillisesti käytössä on kolme lähestymistapaa vapauden suhteen: 
• Pelinjohtaja asettaa tavoitteen ja pelaajien on pakko toteuttaa se pelinjohtajan 

määräämällä tavalla. Pelaajat hyväksyvät tämän, jos se kuuluu pelimaailman genreen eli 
”tyyliin”. Esimerkiksi pahis ei antaudu vaan taistelee aina loppuun asti. Kuningatar on kaunis 
ja viisas ja kuuntelee hyvää puhujaa jne.  
• Pelaajat eivät yleensä pidä siitä että heidän on ”pakko toimia tietyllä tavalla”. 

• Pelinjohtaja asettaa tavoitteen ja pelaajat voivat toteuttaa sen haluamallaan tavalla. 
Pelaajat hyväksyvät tämän, jos se on ”realistista” pelimaailman ehdoilla. Esimerkiksi 
poliisejen työhön kuuluu rikosten selvittäminen, joten murhatutkimus on uskottava tavoite. 
Samoin seudulla riehuvan pedon metsästys kuuluu hirviönmetsästäjän työhön. 
• Tämä on yleensä pelaajille paras taso ja se perustuu yksittäisiin seikkailuihin. 

• Pelinjohtaja ei aseta tavoitetta vaan pelaajat asettavat omat tavoitteensa ja toteuttavat ne 
haluamallaan tavalla. Pelaajat hyväksyvät että peli on hiekkalaatikko, jossa he voivat tehdä 
mitä haluavat.  
• Tämä sopii joillekin. Käytännössä monet pelaajat eivät pysty päättämään mitä he haluavat tehdä, joten 

he ovat passiivisia tai kyllästyvät nopeasti. 



Roolipeliseikkailun yleinen tavoite 

• Pelaajien on aina ymmärrettävä mitä pelissä tehdään ja  mitä siinä on 
tarkoitus saada aikaan.  

• Käytännössä pelillä on aina jokin genre eli tyyli, joka riippuu säännöistä ja 
pelinjohtajasta. Esimerkiksi avaruusoopperaan kuuluu, että pelaajien tason 
yläpuolella juonitellaan koko ajan, joten yksinkertaisessa keikassa on 
isompaa mukana… 

• Tässä vaiheessa selvennetään seuraavat asiat: 
• 1) mikä on pelin säännöistä tuleva idea eli genre eli millaisia asioita siihen kuuluu? 

Selkeä genre auttaa pelaajia hahmottamaan miten ”pelimaailma toimii”. 
• 2) Mitä hahmojen on tarkoitus tehdä pelissä eli millainen tyypillisen seikkailun pitäisi 

olla? Tämä on yleensä sovittu pelin alussa ja se riippuu genrestä. 

• Roolipeli ei etene, jos pelaajat eivät ymmärrä mitä heidän on tarkoitus 
tehdä. 
 



Roolipeliseikkailun liikkeellelähtö 

• Roolipelissä jokaisella pelaajalla on oma hahmo (tai pari), joten 
hahmon liikkeellelähtö seikkailuun on pelin tärkein asia. 

• Mieti seuraavat asiat: 
• 1) Miksi hahmot ovat yhdessä eli miksi he yleensäkin seikkailevat? Mieti mitä 

ryhmä tekee ja miksi he tekevät sitä? Tämä muodostaa hyvän motiivin toimia. 
• 2) Millaisia hahmoja pelataan eli millaiset hahmot tekevät näitä seikkailuita? 

Tämä vahvistaa motiivia entisestään. 
• 3) Miksi hahmot pysyvät yhdessä seikkailuitten välillä eli miksi pelimaailma 

näkee hahmojen toiminnan niin että seikkailuja tulee jatkossa lisää. 

• Pelin hahmojen on päätettävä lähtevänsä seikkailemaan ja 
pystyttävä toimimaan yhdessä seikkailun ajan sillä muuten peli 
hajoaa alkuasetelmaansa! 

 



Roolipeli tapahtuu pelimaailman säännöillä 

• Roolipelissä hahmot toimivat kuvitteellisessa pelimaailmassa, jonka 
on tuettava peliä. 

• Mieti seuraavat asiat: 
• 1) Miksi maailmassa tarvitaan pelaajia eli miksi tällaisia seikkailuita voi yleensä 

tapahtua? 

• 2) Miten pelaajien toiminta vaikuttaa maailmaan ja toisinpäin eli mitä 
seurauksia pelaajien toiminnalla on? 

• Pelaajien pelikokemusta parantaa oleellisesti se, että he hyväksyvät 
pelin alkuasetelman ja siten alkavat vaistomaisesti toimia 
pelimaailman ”säännöillä”. 

 



Seikkailun alun rakenne 

• Pelinjohtajan miettimät seikkailut rakentuvat siis etukäteen mietittyihin 
ongelmiin (eli konflikti), joiden ratkaisu on itse seikkailu. 

• Seikkailun rakenteelliset rakenteelliset osat ovat:  
• Tehtävä (”mission” tai ”task”), joka asettaa tavoitteen ja joka syntyy taustatarinasta.  
• Taustatarina (”background story”), joka kertoo miksi tehtävä pitää suorittaa. Pelaajat 

eivät välttämättä tiedä kaikkia syitä ja taustalla pyöriviä rattaita mutta pelinjohtajan 
on ymmärrettävä nämä asiat, jotta hän voi reagoida pelaajien tehdessä jotain 
yllättävää. 

• Tavoite (”goal”) eli seikkailun voittoehto (”victory condition”), joka asettaa tehtävän 
onnistumisen ja epäonnistumisen seuraukset. Näin seikkailu täyttää myös pelaajien 
päätöksille asetetun onnistumisen ja/tai epäonnistumisen vaatimuksen. 

• Seikkailun suunnittelu lähtee näiden kolmen asian miettimisestä 
etukäteen. 



Seikkailun alun rakenne 

• Esimerkiksi: 
• Taustatarina: 

• Murhattu on hankkinut tutkimusmatkallaan salaperäisen kuution, jolla on mystisiä voimia. 
Kuutio kiinnostaa myös hullua kulttipomoa, joka yksin ymmärtää sen arvon. Hän tarvitsee sitä 
maailmantuhoamissuunnitelmaansa varten. Riita kuutiosta tuli veriseksi ja kulttipomon kätyri 
vei kuution haavoittuen samalla. Nyt kätyri piileskelee haavojaan nuollen ja samaan aikaan 
kulttipomo etsii kadonnutta kätyriään.  

• Konflikti: 
• Pelaajat ovat viktoriaanisen Englannin harrasteliasalapoliiseja, jotka tykkäävät työntää 

nokkansa asioihin jotka eivät heille kuulu. He myös ovat viimeisiä ihmisiä, jotka ovat nähneet 
murhatun, joten erästä heistä epäillään rikoksesta. Tämä luo vahvan syyn selvittää asia. 

• Tavoite:  
• Seikkailun tavoite on osoittaa itsensä viattomiksi ja löytää kuutio ja jos konnat saadaan 

käpälälautaan niin sen parempi. Tämä on seikkailun voittoehto.  

 
 



Seikkailun rakenne 

• Seikkailu rakentuu joukosta etukäteen valmisteltuja kohtauksia 
(”scene”) ja yllättäviä tapahtumia (”encounter”). 

• Kohtaukset rakentuvat pelaajien aikaisempien tekojen seurauksiin (jos 
seikkailut on linkitetty) tai edellisiin kohtauksiin. 

• Tapahtumat rakentuvat hahmojen toimille, jotka luovat etukäteen 
suunnittelemattomia tilanteita, joihin pelaajat reagoivat. 

• Seikkailu muodostuu siis joukosta kohtauksia, jotka ovat pelaajien 
edessä olevia yksittäisiä ongelmia, jotka heidän on kohdattava 
päästäkseen eteenpäin. Pelaajat sitten tekevät päätöksiä, joilla he 
selvittävät jotenkin kohtauksessa olevan ongelman. 

 



Seikkailun rakenne 

• Käytännössä seikkailu on helminauha ja/tai verkko, jossa siirrytään 
kohtauksesta toiseen.  

• Seikkailun on pyrittävä työntämään ja/tai vetämään pelaajia 
seuraavaan kohtaukseen: 
• Seikkailu työntää pelaajia eteenpäin, jos pelaajien on pakko tehdä jotain. 

Tämä perustuu yleensä siihen, että pelaajilla on joko ylemmän esimiehen 
antama tehtävä tai heidän on rangaistuksen uhan vuoksi pakko tehdä jokin 
asia.  
• Toinen vaihtoehto on antaa pelaajille jotain tietoa, joka saa heidät omien 

motivaatioidensa vuoksi toimimaan asiassa eli ”tarttis tehdä jotain, koska…”.  

• Seikkailu vetää pelaajia eteenpäin, jos pelaajat haluavat tehdä jotain. Tämä 
perustuu yleensä johonkin palkkioon, jonka pelaajat haluavat saada.  
• Toinen yleinen tilanne on mysteeri, jonka pelaajat haluavat selvittää.  



Kohtauksien suunnittelu 

• Pelaajilla on täysi toimintavapaus, joten seikkailun juonen kuljetus 
ei voi perustua etukäteen määritettyyn tapahtumaketjuun 
(tunnetaan myös termillä ”railroading”). 

• Pelinjohtajan rakentamat kohtaukset ovatkin juonenkäänteitä eli 
sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä seikkailun ongelman ratkomisen 
kannalta. 

• Kohtaus siis paljastaa jotain, jota pelaajien on tehtävä (seuraavaksi). 

 

 



Kohtauksien suunnittelu 

• Esimerkkejä juonenkäänteistä, jotka sopivat kohtauksiksi: 
• Murhapaikalla on silminnäkijöitä, joiden avulla saadaan tietoa kätyristä ja tämän 

autosta. 
• Kätyri on hotellissa, jonne hän meni autolla, jolla kävi rikospaikalla. Hotellissa 

kummasteltiin outoa vierasta ja tämän käytöstä ja he auttavat, jos heidät 
vakuutetaan. Hän myös paljastaa vahingossa kuka oli silminnäkijä. 

• Kätyrillä on kuutio ja hän kuulustelussa tietää kuka on kulttipomo. 
• Kuutiosta paljastuu tutkimuksessa outoja voimia (ja samalla voi paljastua että 

kulttipomo on aiemmin kysellyt/etsinyt asiaa). 
• Kulttipomolla on suuri suunnitelma, josta hän on puhunut kätyrille. 
• Murhalla on silminnäkijä, joka voi todistaa pelaajat viattomiksi. Hän todistaa, jos 

hänet vakuutetaan asiasta. Hän on myös nähnyt kätyrin ja tämän auton. 

• Juonenkäänteet eivät ole näyttäviä huippukohtauksia vaan loogisesti 
uutta paljastavia asioita, jotka muodostavat ketjuja ja verkkoja seikkailun 
eri tekijöiden välillä. 



Kohtauksen suunnittelu 

• Pelaajat tarvitsevat jatkuvasti tietoa (tai päätelmiä) miten edetä.  

• Seikkailun suunnittelussa kunkin ongelman ratkaisun pitäisi siis luoda 
päätelmiä, mihin pitäisi mennä seuraavaksi. Pelinjohtajan tulisikin 
esittää tutkinnan tulokset kootusti päätelminä (siis tietona) pelaajille.  

• Pelaajat eivät siis löydä johtolankoja, joita he miettivät porukalla 
(”puzzle”) vaan he saavat selkeitä todisteita mitä on aiemmin 
tapahtunut ja miksi! 



Kohtauksen suunnittelu 

• Kohtauksessa on aina jokin ongelma (”problem”), joka pakottaa 
pelaajat tekemään päätöksiä sen ratkaisemiseksi.  

• Ongelmalla on aina joku hyvä syy tai motiivi (”motive”) 
vastustaa/hidastaa tai kieltää pelaajien toimintaa.  

• Ongelmaa mietittäessä on siis aina mietittävä: 
• Ongelma eli miksi pelaajien toiminta pysähtyy tai sitä vastustetaan 

• Syy eli motiivi eli miksi pelaajia vastustetaan. 

 

 



Kohtauksen suunnittelu 

• Pelaajien tehtävänä on keksiä ongelmaan ratkaisu, joka voi olla mitä 
tahansa…  

• Järkevän päätöksen tekeminen vaatii kontekstin eli tilanteen 
ymmärryksen. Pelaajan on siis ymmärrettävä tilanne, jossa hän toimii.  
• Pelinjohtajan kuvailtava selkeästi kohtauksessa oleva ongelmatilanne ja 

pelaaja tekee päätöksiä sen ratkaisemiseksi. 

• Hyvä ongelma on seikkailun teemaan sopiva ja dramaattinen. 
• Esimerkiksi pelaajilla on tolkuton kiire ylittää joki mutta sää on todella kehno 

ja lautta ei ole liikenteessä. Lautturi kieltäytyy riskeeraamasta omaisuuttaan 
(ja henkeään). 

 

 



Millainen rakenne roolipeleillä on? 

• Erilaiset hahmojen väliset konfliktit voidaan myös kuvata samantapaisella 
rakenteella. 

• Konflikti on sellainen kohtaus/kohtaaminen, jossa pelaajien ja muiden hahmojen 
tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa eli pelaajat ja vastus haluavat vastakkaista 
asiaa. 
• Pelistä riippuen konflikti voi olla nokkapokkaa tai jopa väkivaltaa. 

• Kohtauksen suunnittelussa mietitään siksi: 
• Mitä pelaajat yrittävät saavuttaa eli mikä on heidän tavoitteensa? Kohtaus päättyy kun 

pelaajat ovat saavuttaneet tavoitteensa tai epäonnistuneet siinä. 
• Miksi vastustaja yrittää estää sen? Tästä käytetään joskus termiä mikä on antagonistin aie. 

Motiivi on tärkeä, koska se kertoo milloin vastustaja lopettaa vastustuksen (ja kohtaus 
päättyy). 

• Miten vastustaja yrittää toimia yleensä? Tämä auttaa päättämään kuinka hyvin pelaajien 
suunnitelma (jos sellainen on) toimii ja auttaa miettimään toimintaa odottamattomassa 
tilanteessa. 

 

 

 



Kohtauksen suunnittelu 

• Pelaajat voivat aina epäonnistua yksittäisessä kohtauksessa.  

• Pelinjohtajasta ja seikkailusta riippuen voidaan toimia kahdella 
tavalla: 
• 1) Pelaajat voivat jatkaa eteenpäin toisella lähestymistavalla tai toista kautta, 

koska tietoa ja etenemistapoja saadaan monesta lähteestä. 

• 2) seikkailu voi päättyä siihen ja sitten se on epäonnistunut. 

• Seikkailun epäonnistuessa ”pahis voittaa”. Tällöin voidaan edetä 
seikkailun taustatarinan mukaisesti (tai ainakin osittain) niin, että 
antagonisti saa tavoitteensa läpi (tai ainakin osittain) pelaajien 
tähänastisten toimien mukaan.. 

 



Miten seikkailu rakennetaan? 

• Seikkailu on yksi selkeä kokonaisuus, jossa on alku ja loppu. 

• Seikkailun päätyttyä hyvässä tai pahassa tulee siitä tarina: 
• Aloitus on kohtaus, jossa pelaajat saavat tietää tehtävänsä ja seikkailu lähtee 

liikkeelle taustatarinan mukaan kohti tavoitetta. 

• Kehitys on joukko kohtauksia, jotka vievät juonta eteenpäin. Näissä 
kohtauksissa oli ongelma ja motiivi, ja pelaajat keksivät niihin ratkaisun. 

• Lopetus on kohtaus, johon seikkailu päättyi lopullisesti hyvässä ja pahassa. 

• Roolipeli EI siis ole tarina mutta sitä pelattaessa syntyy klassinen 
kolmen näytöksen tarina (jonka tasosta voidaan olla montaa mieltä)… 



Summa summarum 

• Se oli tässä, onko kysymyksiä? 


