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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyö käsittelee karakterisoivan dialogin ohjaamista ja kehittämistä elokuvan 

ennakkosuunnitteluvaiheessa. Ohjaamisen lähtökohtana on dialogin työstäminen 

yhdessä käsikirjoittajan ja näyttelijän kanssa. Omakohtaiset kokemukset 

epäuskottavasta elokuvadialogista johdattivat minut tutkimaan, että millaista on toimiva 

dialogi? 

 

Elokuvassa dialogilla voi olla useita funktioita, mutta sillä on aina merkitys. 

Dialogikohtaus sisältää henkilöhahmojen agendat ja konfliktin, jotka luovat 

tilanteeseen jännitteen. Dialogin ei tarvitse jäljitellä naturalismia, vaan sen tyyli voi 

muotoutua elokuvan maailmaan ja genreen sopivaksi.  

 

Pohdin käsikirjoittamisen näkökulmasta toimivan dialogin perusteita ja sen suhdetta 

näyteltävissä olevaan dialogitekstiin. Kirjoitettu puhe voi tuntua toimivalta paperilla, 

mutta muuttuukin radikaalisti, kun näyttelijä tulkitsee tekstin ääneen. Siksi painotan 

näyttelijäharjoitusten merkitystä ennakkosuunnitteluvaiheessa. Harjoituksissa dialogi 

kuullaan ääneen puhuttuna ja näyttelijöiden ollessa vuorovaikutuksessa, jonka jälkeen 

käsikirjoittaja voi tekstiä vielä muokata.  

 

Karakterisoiva dialogi luo henkilöhahmolle yksilöllisen puhetavan sekä kertoo 

huomattavan määrän informaatiota hahmon taustasta, statuksesta ja tunnetilasta.  

Puheella karakterisoinnin kanssa on oltava tarkkana, ettei sorru roolihenkilöiden 

stereotyypittelyyn. Viimeisessä luvussa avaan Judith Westonin ja Mihail Tsehovin 

ohjaamisen metodeja. Weston lähestyy näyttelijän ohjaamista intentioita ja 

toimintaverbejä hyödyntäen. Tsehovin metodi pohjautuu fyysisiin mielikuviin. Sovellan 

heidän teorioitaan dialogikohtauksen ohjaamiseen ja poimin kummankin opeista 

mieleiseni työkalut. 
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 JOHDANTO 

 

Käsittelen tässä opinnäytetyössä henkilöhahmon karakterisoinnissa toimivaa dialogia 

sekä miten kehitellään näyteltävää dialogia yhteistyössä käsikirjoittajan ja näyttelijän 

kanssa. Määrittelen dialogin käsikirjoittajan etukäteen kirjoittamana puheena, jonka 

näyttelijä replikoi roolissaan ääneen. Dialogi voi tapahtua kuvassa tai kuulua kuvan 

ulkopuolelta ja sen voi kohdistaa toisille henkilöhahmoille, itselleen tai katsojalle. 

Pääpaino on dialogin merkityksellä näyttelijäntyöhön ja karakterisointiin. Pohjustuksena 

aiheeseen määrittelen dialogin funktion elokuvassa ja jäsennän dialogikohtauksen 

rakenteen. Hipaisen hieman laveasti myös dialogin mahdollisia vaikutuksia ylipäätänsä 

elokuvan kerrontaan ja tyyliin. Pääasiallisesti olen rajannut tämän kirjallisen 

opinnäytetyön ohjaajan keinoihin vaikuttaa näyteltävissä olevan dialogin 

aikaansaamiseksi. Haluan koostaa tähän käsikirjamaisesti tärkeimpiä huomioitani 

dialogin analysoimisesta ja napakkaa työkalupakkia näyttelijäntyöllisistä ohjeista. 

 

Valikoin tutkielmani aiheeksi dialogin, koska olen itse elokuvaohjaajaopinnoissani 

törmännyt useasti dialogin tuottamiin haasteisiin: suomen kieli ei ollut scifigenre-

kohtauksessa uskottavaa, emotionaalisessa draamakohtauksessa ohjasin näyttelijän 

näyttelemään samaa tunnetta, kuin mitä hän puhuu ääneen, välityössäni kirjoittama 

dialogi oli informaation välittämisen kannalta liian vähäsanaista ja lopputyö-

elokuvassani taas päädyin leikkauspöydällä editoimaan lähes kaiken ääneen puhutun 

dialogin pois. Olen myös käynyt ammattinäyttelijöiden kanssa keskustelua heidän 

kokemuksestaan hetkestä kuvauspaikalla, jolloin näyttelijä menee puhumaan ohjaajalle 

toiveestaan muuttaa repliikkiä, koska se ei toimi. Tämä johtaa siihen, että ilman 

käsikirjoittajan konsultointia, ohjaaja ja näyttelijä tekevät pikaratkaisuja repliikkeihin 

juuri ennen ottoa. Haluaisin välttää jatkossa näitä dialogiin liittyviä kompastuskiviä ja 

päinvastoin rikastuttaa elokuvaa kielellisellä ilmaisulla ja kerronnalla. 
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Mistä sitten koostuu toimiva dialogi ja mitkä ovat sen vaikutukset näyttelijäntyöhön tai 

elokuvan kerrontaan? Väitän, että huolimattomasti kirjoitettu dialogi on useimmiten 

syynä epäuskottavaan näyttelijän ilmaisuun ja että leikkauspöydälle jää paljon turhia 

repliikkejä. Myös kuvauksissa aletaan tekemään hätäisiä repliikkien muutoksia, vaikka 

ne olisi voitu ennakoida. Huolimaton dialogi syntyy mahdollisesti, kun dialogi on 

käsikirjoituksen viimeinen kirjoitettava osio, ja sitä ei saada hiottua loppuun ennen 

tuotannon alkamista. Show don´t tell -ajatusmalli ja sanattoman kerronnan 

korostaminen voivat myös harhauttaa pätevän dialogin käytettävyyden ja 

merkittävyyden mahdollisuuksista. Dialogia tulisi lukea ääneen ja testata 

näyttelijäharjoituksissa ennen kuin käsikirjoitus on lopullinen. Pidän kuitenkin ohjaajan 

vastuulla huolehtia dialogin toimivuudesta, koska se on täysin sidoksissa 

roolihenkilöihin ja näyttelijänohjaukseen.  

 

Mielestäni ohjaajan on hyödyllistä tiedostaa, kuinka me ihmiset puhumme oikeassa 

elämässä, mitkä ovat dialogin käsikirjoittamisen rakennuspalikat ja dialogilla 

karakterisoinnin mahdollisuudet henkilöohjaamisessa. Kielen kulttuurillinen merkitys on 

myös kiinnostavaa tiedostaa. Kuinka suuri vaikutus suomen kielellä on lähtökohtaisesti 

elokuvan tyyliin ja ilmaisulliseen laatuun? 

 

Käsikirjoittaja luo dialogin, jonka näyttelijä henkilöhahmollaan ilmaisee. 

Dialogikohtauksen ohjaaminen on näyttelijän henkilöohjausta. Elokuvan tekoprosessin 

aikana ohjaajalla on kolme eri näyttelijän ohjauksellista vaihetta: 1. 

Ennakkosuunnitteluvaihe ja harjoitukset 2. Kuvausvaihe 3. Jälkityövaihe. Dialogi käy 

nämä vaiheet prosessin aikana läpi, ja ainoa seula minkä läpi se kulkee joka kerta, on 

ohjaaja. Niinpä ohjaajan vastuulla on, että dialogi on elokuvan tyyliä mukaillen toimiva, 

näyteltävissä olevaa ja kerronnan kannalta merkityksellistä. Kysynkin, millaisista 

käsikirjoituksellisista elementeistä syntyy näyteltävissä oleva dialogi ja kuinka ohjata 

dialogi toimivaksi? 
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 DIALOGI 
 

Perinteisesti määritellen draamallinen dialogi eli vuoropuhelu on vähintään kahden 

henkilön välillä käytävää verbaalista kommunikaatiota. Monologi taas on yksinpuhelu. 

Dialogin perusyksikkö on repliikki. Dialogue -teoksessaan Robert McKee toteaa, että 

kaikki puhe on dialogia. Henkilöhahmo voi käydä dialogia: 1. Toisen/ toisten kanssa 2. 

Itsensä kanssa 3. Yleisön kanssa. Puhe voi olla ulospäin suunnattua ja vokaalista 

keskustelua tai sisäinen ääni ja mentaalinen dialogi. Joka tapauksessa kaikki puhe 

heijastelee tarvetta, sisältää tarkoituksen ja tuottaa toiminnan. (McKee 2016, 3.) ”Ei 

väliä kuinka päällepäin pinnallista ja tyhjänpäiväistä puhe on, yksikään henkilöhahmo ei 

puhu kenellekään, ei edes itselleen, ilman syytä, tehdäkseen ei mitään.” (Vapaasti 

suomennettu McKee 2016, 3) Näin ollen, henkilöhahmon jokaisen ääneen puhutun 

repliikin alle käsikirjoittajan tulisi luoda halu, intentio ja toiminta. Tuosta toiminnasta 

tulee sitten verbaalinen taktiikka, jota kutsumme dialogiksi. 

 

Elokuvassa dialogi on ääneen puhuttua keskustelua henkilöhahmojen välillä, minkä 

yleensä käsikirjoittaja on valmiiksi kirjoittanut käsikirjoitukseen, ja näyttelijät tulkitsevat 

nämä repliikit ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti. Dialogilla on elokuvassa useimmiten 

funktio ja tarkoituksenmukainen kohta rakenteen sisällä. Näin vältetään turhaa puhetta 

ja fokusoidaan katsoja kuulemaan dialogi. Dialogin käyttötarkoitus on tarinan 

edistäminen ja informaation välittäminen. ”Dialogi ei ole puhetta vaan se esittää 

puhetta, jolle elävä elämä on vasta raaka-ainetta.” (Vacklin 2007, 131). Elokuvassa ei 

siis pyritä ilmentämään puhumista, kuten ihmiset oikeasti puhuvat, vaan tiivistetään 

olennainen ja viritetään sanottuihin asioihin jännite, näin tehdään keskustelusta 

mielenkiintoinen. (Vacklin 2007, 131.) 

 

Dialogi noudattaa yleensä tiettyä rakennetta, jossa se tähtää johonkin, kehittyy 

edetessään, sisältää konfliktin ja huipentuu kärkipisteeseen.  Elokuvassa dialogi on 
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toimintaa ja sisältää ääneen sanotun puheen lisäksi subtekstin eli ei-verbaalisen 

aladialogin. Ylädialogi sanotaan ääneen, mutta kätkee alleen sanattoman alatekstin, 

mikä on piilomerkityksellistä vihjeilmaisua. Subteksti voi paljastaa henkilöhahmon 

todelliset tarkoitusperät, ajatukset, mielipiteet, tunnetilat ja intentiot tai sitten sen avulla 

voidaan johdattaa harhaan ja valehdella katsojalle. (Vacklin 2007, 138–140.) 

 

2.1. Dialogin funktio elokuvassa 

 

Elokuvassa dialogilla on tiettyjä funktioita. Puhe on aina merkityksellistä sekä 

määrällisesti säännösteltyä. Se pyritään fokusoimaan niin, että tärkein informaatio 

välittyy katsojalle varmasti. Jouko Aaltosen Käsikirjoittajan työkalut -oppaassa 

esittelemät dialogin yleisimmät käyttötarkoitukset elokuvakerronnassa ovat: 

 

ELOKUVAN TARINAN EDISTÄMINEN 

Pääteeman, ajatuksen, sisällön ja merkityksen kuljettaminen ja kehittyminen. 

 

JUONEN ETEENPÄIN VIEMINEN 

Vaikuttaminen tapahtumien kulkuun ja toiminnan syntyyn. 

 

INFORMAATION VÄLITTÄMINEN 

Pala kerrallaan viitteiden antamista tai suoraa kerrontaa, jolla saadaan tarpeellinen tieto 

annettua katsojalle.  

 

HENKILÖHAHMOJEN KARAKTERISOINTI 

Elävien, kiehtovien ja yksilöllisten henkilöiden luonti. 

 

ILMAPIIRIN LUOMINEN 

Tunnelman, jännitteen ja konfliktin asettaminen. 

 

RYTMITTÄMINEN JA AJOITTAMINEN 

Kokonaisuuden jaksottamista, tempon vaihtelua ja määrittämistä, emootioiden manipulointia. 
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PIILOTTAMINEN, KÄTKEMINEN TAI PALJASTAMINEN 

Tiedon kontrollointi. 

 

SUBTEKSTI 

Todellisten agendojen ja merkitysten vihjailu. 

 

(Aaltonen 2018, 145.) 

 

Näistä funktioista nimenomaan karakterisointi on aihe, johon pureudun tässä 

opinnäytteessä tarkemmin. Minua kiinnostaa dialogin kytkös näyttelijäntyön 

ohjaamiseen ja kirjoitetun dialogin vaikutus näyttelijän ilmaisuun. Ohjaajan ja 

näyttelijän harjoitukset ennen kuvauksia voivat auttaa tarkentamaan 1) Mikä pitää 

ehdottomasti sanoa? 2) Mistä voidaan vain vihjailla? 3) Mitä ei tarvitse sanoa ollenkaan? 

Mielestäni dialogia olisi hyvä työstää ennen kuvauksia ohjaajan, käsikirjoittajan ja 

näyttelijän yhteistyönä, jotta dialogiin saadaan uskottava ja yksilöllinen karakterisointi. 

Pahimmillaan karakterisoinnin takia tehtävät pikaiset repliikkimuutokset kuvauspaikalla, 

ilman käsikirjoittajan läsnäoloa, voivat johtaa dialogiin sisällytettyjen muiden 

funktioiden katoamiseen. Tällaiset ratkaisut voivat vaikuttaa siten, että kyseinen kuvattu 

materiaali on turhaa ja näin ollen käyttökelvotonta lopullisessa versiossa. 

 

2.2. Dialogin rakenne 

 

Dialogikohtauksen rakenne noudattaa samaa kaavaa, kuin mikä tahansa aristoteelinen 

draaman kaari, eli siinä on alku, keskikohta ja loppu. Kohtauksissa on myös aina 

sisäinen käännekohta, mikä muuttaa tilannetta merkittävästi vähintään yhdelle 

henkilöhahmoista. Esimerkiksi toinen henkilö paljastaa jotain tms. Alla draamankaaren 

rakennemalli pohjautuen Gustav Freytagin ja Ola Olssonin dramaturgisiin kaavioihin 
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(Aaltonen 2016, 80–84.) Rakennemalli pätee koko elokuvan kaareen, mutta myös 

yksittäisen dialogikohtauksen draaman rakenteeseen. 

 

RAKENNEMALLI: 

 

ALKU: Esittely ja alkusykäys 

KÄÄNNE 1: Ongelma/este ilmenee edellyttäen uusien taktiikoiden käyttöönottoa 

KESKIKOHTA: Konfliktin syventäminen ja ristiriidan kärjistyminen 

KÄÄNNE 2: Kliimaksi tai kriisi 

LOPPU: Ratkaisu ja häivytys 

 

Henkilöhahmoilla on kohtauksissa jokin suunta, tavoite ja esteitä tavoitteen 

saavuttamiseksi. Tavoitteeseen päästäkseen he käyttävät eri taktiikoita. Nämä 

tahdonsuunnat, tavoitteet ja taktiikat ovat yleensä ristiriidassa vastahenkilön halujen ja 

intentioiden kanssa. Tällöin syntyy taktiikoiden vetoja ja vastavetoja, jotka luovat 

jännitteen ja konfliktin henkilöiden välille. Kohtaus voidaan jäsentää näiden vetojen ja 

iskujen mukaan biitteihin. 

 

BIITTI 

Kohtaus on hyvä jakaa osiin eli biitteihin, kun tilannetta vetävä/aktiivinen henkilöhahmo, 

henkilöhahmon status tai taktiikka kohtauksen sisällä vaihtuvat. (Aaltonen 2016, 138). 

 

HENKILÖHAHMON AGENDA  

Mitä henkilöhahmo haluaa keskustelulta? Agenda muodostuu hahmon tarpeista ja intohimosta. 

Agenda voi olla tietoinen tai tiedostamaton. ”Agenda toimii, kuin kokouksen esityslista. Henkilö 

nostaa esille itselleen tärkeitä asioita ja yrittää ajaa niitä.” (Vacklin 2007, 133.) 

 

HENKILÖHAHMON STATUS: 

 

Henkilöhahmon valta-asema suhteessa muihin ja heidän asenteensa häntä kohtaan. Statukseen 

voi vaikuttaa yhteiskuntaluokka, sukupuoli, etnisyys, raha/omaisuus, tieto (älykkyys, kokemus, 
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oppiarvo), ikä, miellyttävyys, rohkeus, huumorintaju, sijoitus hierarkiassa, 

suku/sukulaisuussuhde, tilan haltuunotto, herjaukset, elekieli ja valta. (Vacklin 2007, 133.) 

 

REAKTIO: Henkilöhahmojen suunnan lisäksi, dialogin tulee sisältää henkilöiden reaktiot. 

Henkilöhahmo reagoi saamaansa ärsykkeeseen joko paljastamalla tunteensa, asenteensa tai 

mielipiteensä. Reaktio voi olla ilme, toiminta tai repliikki. (Vacklin 2007, 138.) 

 

SUBTEKSTI: ”Subteksti asettaa katsojan samaan asemaan kuin elokuvan henkilön. Katsojalle 

tarjoutuu mahdollisuus kokea henkilön tunne suoraan eikä vain kirjoittajan kuvauksen kautta. 

Subteksti pakottaa katsojan päättelemään ja tulkitsemaan henkilöitä ja tilanteita, mikä lisää 

jännitystä ja ohjaa katsojan osallisuutta tilanteeseen.” (Vacklin 2007, 138–139) 

 

KONFLIKTI  

Konflikti on kohtauksen suola. Konflikti syntyy, kun henkilöhahmon päämäärän tielle tulee este. 

Konflikti voi olla sisäinen, ihmisten välinen, yhteiskunnallinen tai filosofinen. Henkilöhahmojen 

välille on luotava konflikti, joka synnyttää kohtaukseen kiinnostavan jännitteen. (Aaltonen 2017, 

77–78.) 

 

JÄNNITE  

Henkilöhahmojen välinen konflikti luo jännitteen kohtaukseen. Jännite kiihtyy kliimaksiin ja 

raukeaa ratkaisuun.  

 

Dialogikohtaus päättyy toki aina johonkin, mutta se ei tarvitse välttämättä ratkaisua. 

Kohtauksessa voidaan saada selvitettyä saako joku henkilöhahmoista tahdonsuuntansa 

läpi vai ei. 

 

Kun dialogin rakenne on tiedossa, se täytyy piilottaa katsojalta ja saada keskustelu 

elämään ja yllättämään. Kohtauksen tulisi tuntua siltä, kuin se tapahtuisi siinä hetkessä, 

kykenemättä ennakoimaan mitä toinen seuraavaksi sanoo tai tekee.  
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2.3. Elokuvan tyyli 

 

Elokuvilla on oma tyyli tai genre, joka määrittelee myös dialogin tyylin. Genre-elokuvilla 

on vakiintuneita kerronnankeinoja, joilla vihjataan katsojalle lukuohje. Genret ovat 

omaksuneet myös kielenkäytöllisiä konventioita. Esimerkiksi komediaa kirjoittaessa 

huomioidaan puheen rytmi ja leikitellään toistoilla. Epookkielokuvissa taas jäljitellään 

ajankohdalle tyypillisiä kielen ilmaisuja.  

 

Genrejä kuitenkin sekoitellaan keskenään ja luodaan tyyliteltyjä elokuvia. Tällöin myös 

keksitään erilaisia kielellisiä tyylejä, jolloin dialogin kirjoittamisen perusteista poiketaan. 

Luodaan elokuvalle oma kielellinen kulttuuri.  

 

Olen oppinut, että dialogia työstäessä on tärkeää selventää genre- ja tyylivalinnat 

työryhmäläisille. Kommunikointi varmistaa, että kaikki tekevät samaa elokuvaa. Onko 

kyseessä draama vai komedia? Tismalleen sama repliikki voikin saada eri merkityksen, 

riippuen tulkitseeko käsikirjoitusta komedian vai tragedian näkökulmasta. 

 

Elokuvan historiassa ennen äänielokuvien syntyä, lisättiin mykkäelokuviin repliikit 

tekstiplansseina, koska tuolloin ääneen puhuttua dialogia ei vielä osattu liittää kuvaan 

(Vacklin 2007, 130). Nykyisin tekstiplansseja käytetään elokuvissa informaation 

välittäjinä sijainti- tai aikahypyissä. Tämä on tehokasta, mutta mielikuvituksetonta 

kerrontaa, aivan kuten näkyvästi informaatiota kertova dialogi.  

 

Perinteisen draaman kaaren mallin ja toimivan dialogin rakenteiden hallitseminen, 

mahdollistaa tietenkin sääntöjen rikkomisen. Elokuvakerronnassa onkin nähty 

kohtauksia täynnä irrelevanttia puhetta, kohotettua realismia, improvisoitua dialogia tai 

täysin repliikittömiä elokuvia. Esimerkiksi Kaneto Shindon käsikirjoittamassa Alaston 
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Saari -elokuvassa ei ole laisinkaan repliikkejä. Martin Scorsesen Casino -elokuva taas 

sisältää hurjan määrän dialogia, josta osan näyttelijät ovat kuvauksissa improvisoineet.  

 

2.3.1. Suomen kieli 

 

Mielestäni englannin kielellä asiat ovat usein uskottavampia ja kornitkin lausahdukset 

jäävät elämään mieleenpainuvina leffarepliikkeinä. Tuntuu, että englannin kieli taipuu 

mihin genreen tahansa. Olen lapsesta saakka tottunut katsomaan elokuvia englannin 

kielellä, mutta se ei ole oma äidinkieleni, joten se tuottaa katseluun vieraannuttavan 

aspektin. Näin ollen omaksun sen kielellisen uskottavuuden helpommin. Suomen 

kielellä taas genrepuhe ja kielellinen kikkailu kuulostaa epäuskottavalta. 

Suomenkieliset genre-elokuvat tuntuvat vierailta, koska meillä ei ole sellaista 

genrehistoriaa, jossa olisi jo luotu esim. scifi-kieli suomeksi.  Pidän suomen kieltä 

erittäin rikkaana ja ilmaisukykyisenä. Olisikin hienoa, jos suomenkielisiä genre-elokuvia 

tehtäisiin enemmän, ja siten suomen kieli löytäisi oman tyylinsä genre-elokuvissa.  

Koska elokuvadialogi ei pyri täsmällisesti kopioimaan vaan vain heijastelee tosi elämän 

puhetta, niin kysynkin eikö dialogilla voisi leikkiä myös enemmän suomen kielellä? 

 

 TOIMIVA DIALOGI 

 

Minua kiinnostaa millainen on toimiva dialogi ja kuinka saada dialogi toimimaan jo 

ennen kuvauksia. Käsikirjoittamisen näkökulmasta löytyy perustavanlaatuisesti teoriaa, 

sääntöjä ja rakenteita, kuinka kirjoittaa dialogia. Mielestäni dialogi ei kuitenkaan ole 

niin yksioikoista, jonka voisi kaaviota mukaillen kirjoittaa ja näytellä. Jokainen näyttelijä, 

jonka mukaan henkilöhahmo herää eloon yksilöllisesti, on erilainen. Henkilöhahmo 

muuttuu aina, kun sen näyttelijä vaihtuu. Ilmaisussa on niin paljon tasoja, laatuja, sävyjä, 
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tapoja ja mahdollisuuksia, että kirjoitetun puheen toimivuuden näkee kunnolla vasta, 

kun näyttelijä ottaa sen omakseen.  

 

Anders Vacklin määrittelee Elokuvan runousoppia -teoksessa, että dialogin on suotavaa 

olla taloudellista, lyhyttä ja yksinkertaista. Mielenkiintoinen dialogi on merkityksellistä ja 

virittäytynyttä. Dialogi on toimintaa ja sen tulisi olla osa draamaa.  Kaikkea ei tarvitse tai 

pidä sanoa, sillä katsojana voi olla kiinnostavampaa seurata sitä kaikkea mikä jää 

sanomatta tai mitä sanoilla oikeasti tarkoitetaan. Hiljaisuus ja tauot ovat myös osa 

dialogia. (Vacklin 2007, 131.) 

 

Dialogin tulisi olla näyteltävissä olevaa ja leikkauspöydällä käytettävää materiaalia. 

Näyteltävissä oleva dialogi sisältää näyttelijälle suunnan mitä kohti näytellä. Dialogi on 

näyttelijän konkreettinen materiaali roolityölleen. Mitä henkilöhahmo haluaa 

sanoessaan tämän? Miten hän asian ilmaisee? Mitä hän oikeasti ajattelee? Mikä on 

hänen seuraava siirtonsa? Näitä kysymyksiä ohjaaja ja näyttelijä yhdessä ratkovat. 

Näihin kysymyksiin olisi hyvä löytyä vihjeitä kirjoitetusta dialogista. 

 

Toimivan ja vaikuttavan dialogin saavuttamiseksi on ohjaajan hyvä tiedostaa, kuinka 

puhumme oikeasti sekä mitkä dialogin käsikirjoitukselliset lainalaisuudet ja näyttelijän 

henkilöohjauksen tekniikat ovat. Ohjaaja kehittää itselleen sopivat metodit ja päättää 

käytettävän dialogin tyylin. Pidän itse ohjaajana tärkeänä, että minulla on ymmärrys 

karakterisoivan puhetyylin historiasta ja tyypittelystä, jotta voin dialogia ohjatessa tehdä 

tietoisia päätöksiä ja muun muassa välttää stereotyypittelyn, mahdollistaa 

monimuotoisuutta sekä rikkoa konventioita. Kielen kirjoittamisessa ja puhumisessa on 

eroja, mutta dialogi kirjoitetaan puhumista varten. Mielestäni dialogin 

kirjoittamisprosessiin olisi hyvä sisällyttää myös dialogin ääneen puhuminen sekä 

tekstin testaaminen näyttelijöiden kanssa harjoittelemalla.  
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3.1. Kielen puhuminen ja kirjoittaminen 

 

Kun kirjoitetaan dialogia, kirjoitetaan puhetta. Se on lähestulkoon aina fiktionaalista. 

Kuitenkin tyylistä ja tyylittelystä huolimatta, kirjoitettu dialogi yhdistyy siihen, kuinka 

ihmiset puhuvat tosielämässä. Puhuttu kieli eroaa kirjoitetusta kielestä, siksi on hyvä 

ymmärtää, kuinka puhuttu kieli toimii. (Davis 2008, 1.) Suurin ero realistisen 

keskustelun ja elokuvan dialogin välillä on sisältö. Elokuvadialogin sisällöllä on merkitys 

ja tarkoitus. (Mckee 2016, 98.) 

 

Puhuttu kieli on sekasotku verrattuna kirjoitettuun kieleen. Puhuessamme olemme 

spontaaneja, improvisoimme ja muutamme asioita samalla, kun puhumme. Kirjoitetusta 

puheesta tällaiset on pyyhitty pois, kun kirjoitusta luonnostellaan ja muovataan yhä 

uudestaan ja uudestaan. Tällöin lopputulos on kontrolloidumpi, oikeaoppisempi ja 

siistimpi, kuin puhuttu kieli. Keskustelussa puheen improvisointi johtaa yleensä 

lauseiden keskeyttämiseen ja uudelleen aloittamiseen, verbien, subjektien tai muiden 

osien puuttumiseen sekä turhien sanojen toistamiseen.  

 

Jokapäiväiset puhutut keskustelumme ovat sekavampia, kuin kirjoitettu dialogi ja 

pääsyy tähän on keskustelijoiden välinen vuorovaikutus. Keskustelut muiden kanssa 

sisältävät jatkuvaa toisen keskeyttämistä, päällekkäin puhumista ja simultaanisuutta 

dialogissa. Harvemmin keskustelussa yksi puhuu asiansa loppuun keskeytyksettä ja 

toinen odottaa vuoroaan vastata. Tämänkaltainen vuoropuhelu voi antaa vaikutelman 

haastattelusta tai että kuuntelijaa ei kiinnosta, hän ei ymmärrä, on tylsistynyt tai 

ärsyyntynyt. Päällekkäin puhuminen ja keskeyttäminen on luonnollista, koska näin 

osoitamme, että kuuntelemme ja ymmärrämme mitä toinen sanoo. (Davis 2008, 1–6.) 

Kanssakäymiseen kuuluu keskeytys ja päällekkäisyys, mutta elokuvadialogissa tämä voi 

tuoda teknisiä haasteita. Tarinan seuraamisen tai mielenkiinnon ylläpidon takia puheen 

realistisen poukkoilun ja toiston on oltava harkittua ja tarkoituksenmukaista. 
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Äänittämisen ja leikkaamisen kannalta, luonnollinen keskeyttäminen ja päällekkäin 

puhuminen olisi suunniteltava etukäteen, jotta se on teknisesti mahdollista toteuttaa. 

 

3.2. Dialogin ongelmakohdat 

 

Elokuvan katsojana olen kokenut hetkiä, jolloin olen ajatellut, ettei kukaan puhu noin ja 

että dialogi tuntuu teennäiseltä, päälle liimatulta, alleviivaavalta tai yksinkertaiselta. 

Puhe myötäilee hahmon sisäistä tunnetilaa ja pakollisten informaatioiden, kuten 

sukulaisuussuhteen tai nimien sanominen ponnahtaa esiin. Elokuvassa puhutun kielen 

ei tarvitse mukailla naturalistista puhettamme ollakseen uskottavaa ja dialogin tyyli 

tulisikin olla suhteessa elokuvan maailmaan. Mutta mitkä tekijät saavat dialogin 

kuulostamaan epäuskottavalta ja aiheuttavat haasteita dialogin kieleen?  

 

USKOTTAVUUS ONGELMAT:  KIELELLISET ONGELMAT: 

Epäuskottavuus   Kliseet  

Tyhjä puhe    Geneerinen kieli 

Yli-emotionaalinen puhe   Mahtaileva kieli 

Kaikkitietävä puhe   Kuiva kieli 

Liian tarkkanäköinen puhe  Abstrakti kieli 

Selitys motivaationa   Eksoottinen kieli 

Melodramaattisuus   Pitkät, monimutkaiset sanat 

 

(McKee 2016, 97-109.)  

 

Mielestäni tämä McKeen listaus dialogin ongelmakohdista on kattava ja osuva. Olen 

törmännyt juuri näihin ongelmiin omissa produktioissani sekä katsoessani muiden 

elokuvia. Nämä ongelmat eivät ole aina vain tekstissä ilmeneviä ongelmia, vaan saatan 

ohjata dialogia myös väärin. Jos dialogiin on kirjoitettu repliikki missä hahmo sanoittaa 

tunteitaan, tulee minun ohjata näyttelijän muu ilmaisu repliikkiä vastaan – näin vältytään 
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emootiota myötäilevältä puheelta. Tai kuvitellaan, että käsikirjoittaja on käyttänyt 

repliikeissä tietylle henkilölle monimutkaisia sanoja, sen sijaan että ne korvattaisiin 

yksinkertaisemmalla kielellä, voi sillä ollakin mielenkiintoinen vaikutus henkilöhahmon 

puhetyyliin. Mahdolliset ongelmakohdat on hyvä tiedostaa ja pohtia onko tämä 

tarkoituksellinen vai tahaton haaste. 

 

 DIALOGIN HARJOITTELU JA OHJAAMINEN 

 

Kuten johdannossa totesin, koen että dialogi on aina kytköksissä henkilöhahmoon, ja 

näin ollen näyttelijään. Tämä johtaa siihen, että dialogi on näyttelijän henkilöohjausta. 

Ohjaaja ohjaa näyttelijän ilmaisua kolme kertaa elokuvan tekoprosessin aikana 1. 

Ennakkosuunnitteluvaiheessa 2. Kuvauksissa ja 3. Jälkitöissä. Nämä kaikki kolme 

vaihetta mahdollistavat myös dialogin ohjaamisen ja muokkaamisen. Jousto- ja 

liikkumavara kuitenkin tiivistyvät prosessin edetessä, joten on tärkeää ottaa kaikki hyöty 

ajasta ja työskentelystä ennen kuvauksia. Harjoituksissa voidaan huomata, onko 

repliikki turha tai vaatiiko kohtaus lisäyksiä ja muutoksia repliikkeihin; esimerkiksi 

päätetäänkin paljastaa jotain muuta, ilmaista eri tunnetta, koettaa toista taktiikkaa.  Kun 

huomataan, että tilanne vaatii repliikin, niin siihen on silloin kehitettävä repliikki 

näyttelijälle. Ilman asiaankuuluvaa repliikkiä, tiettyjen asioiden ilmaisu voi turhaan tulla 

haastavaksi, informaatio jäädä tyhjäksi tai näytteleminen muuttua mimiikaksi. Sama 

koskee myös turhien repliikkien poistamista; miten näyttelijä voi näytellä repliikin, jolla 

ei ole merkitystä? - ei mitenkään. 

 

4.1. Ohjaajan, käsikirjoittajan ja näyttelijän yhteistyö 

 

”Se mitä sanotaan ei merkitse kaikkea - se miten sanotaan voi olla joskus tärkeämpää” 

(Aaltonen 2018, 145). Tämä lainaus on pohjustuksena sille, että kaikkea ei voida 
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kuitenkaan kirjoittaa etukäteen, vaan nimenomaan näyttelijä tuo dialogin seuraavalle 

tasolle sillä miten hän dialogin ilmaisee. Ohjaajan, käsikirjoittajan ja näyttelijän tiivis 

yhteistyö ennakkotyövaiheessa voisi toimia inspiroivana ja toimivana työkaluna 

käsikirjoittajalle hioa dialogia vielä ennen kuvauksia. Työskentelyyn voi ottaa vaikutteita 

devising-metodista, jonka tekotapana on ryhmälähtöinen prosessi. Yleensä devising-

metodilla kehitetään kokonainen käsikirjoitus, esitys tai elokuva ryhmän yhdessä 

tuottaen materiaalia. Poimisin tästä metodista lähtökohdan yhteistyöstä dialogin 

muovaamiseen ja tarkentamiseen yhdessä ääneen lukemisen sekä harjoittelun keinoin. 

Harjoitukset antavat ohjaajalle mahdollisuuden luoda työskentelysuhteen näyttelijään 

ennen kuvauksia, ja etumatkaa roolityöskentelyyn myös näyttelijälle. Tämän tyyppinen 

työskentelytapa ennakkovaiheessa perustaa vankan pohjatyön, jonka päälle lähteä 

rakentamaan kuvauksissa. Parhaimmillaan harjoittelu antaa kuvauksiin lisäaikaa 

varioida ja kokeilla, eikä repliikkien pikamuutoksillekaan tule tarvetta. 

 

Harjoittelu voi olla pelkästään käsikirjoituksen ääneen lukemista ja siitä yhdessä 

keskustelua. Näyttelijät voivat lukea istuen, mutta elävöittää ja olla vuorovaikutuksessa 

toisiinsa samalla. Pelkästään tästä voi jo nähdä, kuinka teksti toimii ja kuvitella millaisiksi 

hahmot vielä kehittyvät. Lukuharjoitusten lisäksi antoisaa on tehdä kohtausharjoituksia 

tai improvisaatioharjoituksia. Kohtausharjoituksissa voidaan käydä muutamat 

tärkeimmät kohtaukset näyttelijöiden kanssa läpi, niin että he jo seisovat ja näyttelevät 

kontaktissa toisiinsa. Näin näyttelijä pääsee testaamaan mikä toimii sekä hän saa 

impulsseja vastanäyttelijältä. Näyttelijöiden välinen vuorovaikutus ja kontakti 

paljastavat dialogin eri suuntavaihtoehdot. Improvisaatioharjoitteita voi käyttää 

luomaan muistoja/kohtauksia menneisyydestä, pohjustamaan henkilöhahmon historiaa 

tai suoranaisesti lähteä kokeilemaan ulkoisia ominaisuuksia, maneereita ja puhetyyliä 

hahmolle. Harjoittelu vapauttaa työskentelyä, koska mitään ei tarvitse vielä lyödä 

lukkoon, vaan on turvallista kokeilla ja etsiä suuntaa, jota lähteä työstämään.  
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4.2. Dialogilla karakterisointi 

 

Henkilöhahmoilla tulisi olla jokaisella yksilöllinen kielenkäyttö. Hahmoneutraali dialogi 

tasapäistää elokuvan henkilöhahmot ja jättää vastuun karakterisoinnista näyttelijälle. 

Työskentelytapana voisi olla hedelmällistä testata käsikirjoittajan kirjoittamaa dialogia 

näyttelijäharjoituksissa. Harjoituksiin tuotava dialogi voi olla neutraalia, jolloin kunkin 

henkilöhahmon dialogia voi lähteä kehittämään ja kirjoittamaan tiettyihin suuntiin 

harjoituksissa heränneiden ideoiden pohjalta. Tietty määrä karakterisointia olisi 

valmiissa tekstissä jo hyvä olla ennen harjoituksia, kuten henkilöhahmon taustoista 

kumpuavaa murretta tai puhetyyliä.  

 

4.2.1. Henkilöhahmon yksilöllinen kielenkäyttö 

 

Puhumme samaa kieltä, mutta puhumme eri tavoin ja käytämme kieltä yksilöllisesti. 

Dialogilla ja puhutulla kielellä on mahdollista paljastaa tai kertoa henkilöhahmoista 

seuraavia asioita: 

 

• syntymäpaikka 

• yhteiskuntaluokka 

• koulutus 

• ammatti 

• etablointi aikakauteen tai paikkaan, esim. murteet. 

• kulttuurit ja niiden yhteentörmäys 

• ryhmärooli/ status esim. puhuuko äidilleen, pomolleen vai parhaalle ystävälle 

• sukupuoli ja muiden keskustelijoiden sukupuoli 

• sosiaalinen konventio esim. palaveri, pikkujoulut, hautajaiset etc. 

• tunnetila esim. paljastuu yhtäkkisellä kiroilulla, sanojen toistamisella tai puherytmin 

muuttumisella 

(Davis 2008, 1–25.) 
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Nämä taustat voi tuoda puheeseen kehittämällä henkilöhahmoille yksilöllisiä 

kielenkäytön elementtejä, kuten erilaiset murteet, aksentit, sanastot, termistö, fraasit, 

sanonnat, lempinimet, täytesanat, hokemat ja lauserakenteet. Jokainen meistä käyttää 

kieltä eri tavoin. Kielenkäyttömme voi muuttua radikaalisti erilaisissa olosuhteissa. 

Henkilöhahmoista saadaan moniulotteisempia, kun dialogiin kirjoitetaan hahmon 

kielelliseen skaalaan muutoksia eri tilanteissa tai eri henkilöille puhuessa. 

Henkilöhahmot eivät myöskään ole yli-ihmisiä, jotka osaisivat aina mukautua sosiaalisen 

koodin mukaan. Henkilöhahmoa inhimillistetään puhenormien väärinkäytöllä. Tämä voi 

ilmetä epäsovinnaisena kielenkäyttönä, tilanteen lukutaidottomuutena tai virheellisenä 

lipsautuksena. (Davis 2008, 1–25.) 

 

Kielenkäyttöön ja puhetyyleihin liittyy myös mielikuvia, jotka johdattelevat tekemään 

ennakko-oletuksia henkilöistä. Tietyt puhetavat ovat vakiintuneet karrikoimaan 

henkilön luonteen piirteitä tai muita ominaisuuksia. Näin syntyvät stereotypiat, jotka 

aiheuttavat laiskaa ja epäkiinnostavaa karakterisointia. Esimerkiksi voimakasta Pohjois-

Karjalan murretta puhuva henkilö mielletään usein hassuksi ja vähän simppeliksi 

tyypiksi, kun taas erittäin arvovaltainen ja vaikutusvaltainen henkilöhahmo ilmennetään 

puhumalla varmasti ja hitaasti. Stereotypioiden ja konventioiden tiedostaminen 

mahdollistaa niillä leikkimisen ja niiden rikkomisen, mikä luo virkistäviä ja 

moniulotteisia henkilöhahmoja. 

 

Davisin Writing dialogue for scripts -kirjasta (Davis 2008, 1–25.) listasin kirjoittamisen ja 

puhumisen eroavaisuudet. Näitä puhumisen ominaisuuksia voidaan kokeilla 

harjoituksissa ja näyttelijäntyöllisin keinoin hyödyntää henkilöhahmon puheilmaisun 

rakentamisessa: 

 

Epäsäännönmukaisuus  Epäjohdonmukaisuus  Poukkoilu  

Uudelleen aloittaminen  Keskeyttäminen  Sekavuus 
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Katkonaisuus  Improvisointi  Päällekkäisyys 

Simultaanisuus  Ennakoiminen  Toisto 

 

Yksilöllisen puhetavan ja kielenkäytön lisäksi henkilöhahmolle dialogi on keino ajaa 

agendaansa. Kirjoitetun dialogin tulee sisältää henkilöiden tahdon suunnat. 

Henkilöhahmon intentio on tärkein ohje ja tieto näyttelijälle, ilman sitä ei ole suuntaa 

mitä kohti näytellä. Henkilöhahmon agenda ei ole kuitenkaan sama, kuin kohtauksen 

päätavoite.  

 

4.3. Ohjaamisen tekniikat 

 

Suomessa näyttelijäntyön opetus ja sitä kautta ohjaus pohjautuu pääasiassa Konstantin 

Stanislavskin teorioista juontuneisiin tekniikoihin. Robert Cohen kuuluu tähän 

koulukuntaan ja kirjoittaa Näyttelemisen mahti -teoksessaan superintentiosta ja sub-

intentiosta.  Intentio, agenda ja tahdonsuunta voidaan mieltää samaksi asiaksi. Cohenin 

mukaan intention tulisi olla aina positiivinen - näyttelijä ei voi näytellä negatiivista 

intentiota (Cohen 1986, 22.) Esimerkki: Henkilöhahmo on yksinäinen, joten 

negatiivinen intentio olisi, että henkilö ei halua olla yksin. Tämä on vaikea 

näyttelijäntyöllinen ohje, minkä näyttelijä todennäköisesti kääntäisi itse päässään 

positiiviseksi tahdonsuunnaksi: henkilö haluaa löytää seuraa, ystävystyä tms.  

 

Motivaatio ja intentio selittävät molemmat henkilön käyttäytymistä, vastakkaisista 

perspektiiveistä. Motivaatio kumpuaa menneisyydestä ja intentio juontuu 

tulevaisuuteen. (Cohen 1986, 31.) Näyttelijän tulisi kysyä omasta henkilöhahmonsa 

toiminnasta: Mitä varten? eikä Mistä syystä? Tulevaisuus vetää roolihenkilöä, 

menneisyys ei työnnä henkilöhahmoa. Intentio tulisi löytyä käsikirjoituksesta. 

Yksinkertaisimmillaan ohjaajan ei tarvitse henkilöohjauksessa antaa näyttelijälle muuta 

ohjetta, kuin roolihahmon tahdonsuunnan jokaiseen kohtaukseen.  
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Ohjaaja David Mametin mukaan näytteleminen on simppeli fyysinen toiminto. Jos 

jotain ei pysty näyttelemään, on se turhaa tietoa. Mamet välttää antamasta ylimääräisiä 

ohjeita näyttelijälle. Hänen mielestään vain ohjaajan tarvitsee tietää mikä kohtauksen 

tarkoitus on. Kuvauksissa ottojen lukumäärä kasvaa, jos ohjaaja ei tiedä mitä 

kohtaukselta haluaa. ”Jos et tiedä mitä haluat, miten voit tietää milloin olet valmis?” 

(Mamet 1992, 67). 

 

Ohjaustyylejä on erilaisia ja jokaisen on löydettävä itselleen sopiva. Keinoja lähestyä 

näyttelijän ohjaamista on useita, mutta olen huomannut yhden yhdistävän tekijän: 

ohjeistus pyritään pitämään mahdollisimman niukkana ja yksinkertaisena. Tarkka ja 

selkeä ohjaaminen on tavoitteeni, mutta mieluummin annan näyttelijälle enemmän 

tietoa, kuin jättäisin tämän pimentoon pyrkimyksestäni kohtauksen suhteen. Koen 

hyödyllisenä tutustua erilaisiin näyttelijäntyöllisiin ja ohjauksellisiin tekniikoihin ja 

teorioihin. Poimin niistä itselleni parhaat työkalut ohjaamiseen. Seuraavaksi käsittelen 

dialogiohjaamista Judith Westonin ja Mihail Tsehovin oppien perspektiivistä. Judith 

Weston on ammentanut pohjaa omaan ajatteluunsa Stanislavskin teorioista. Mihail 

Tsehov taas on ollut Stanislavskin oppilas, mutta muovannut lopulta omanlaisen 

ohjauksellisen ja näyttelijäntyöllisen metodin. Westonin ja Tsehovin tulokulmat 

näyttelijän ohjaamiseen ovat erilaiset, mutta olen löytänyt ohjaamiseeni vaikutteita 

kummankin teorioista.  

 

4.3.1. Judith Westonin opit 

 

Judith Weston ohjeistaa kirjassaan Näyttelijän ohjaaminen, että roolihenkilön sisäistä 

maailmaa koskevat kuvailut tulisi poistaa käsikirjoituksesta. ”Käsikirjoittajat saattavat 

kirjoittaa adjektiiveja, adverbejä, merkkejä siirtymistä, psykologisia selityksiä tai 

emotionaalisia karttoja, kuten ”hän ei voi irrottaa katsettaan” tai ”hän tekee päätöksen”. 
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” (Weston 1999, 203). Nämä eivät ole näyteltävissä olevia ohjeita. Käsikirjoittaja 

kirjoittaa johtolankoja eikä käskyjä.  

Tekstianalyysin työstämiseen Weston vinkkaa Kolmen mahdollisuuden -tekniikan 

(Weston 1999, 223). Joka kerta, kun ohjaaja löytää repliikin, josta hän ei pidä, hän voisi 

panna muistiin kolme vaihtoehtoa, joita se saattaisi tarkoittaa. Ei siis kannata yrittää 

löytää oikeaa vastausta, vaan mieluummin kirjoittaa ideat ylös arvioimatta niitä.   

Weston kannustaakin ohjaajia olemaan avoinna ajatukselle, että jokaisella 

käsikirjoituksen repliikillä saattaa olla enemmän kuin yksi merkitys. Eikä tarvitse 

hätääntyä, jos näyttelijä ei löydä yhteyttä ohjaajan mielestä vastustamattoman tärkeään, 

kauniiseen tai hauskaan, käsikirjoituksen kohtaan. Mielestäni näitä eri merkityksiä ja 

tulkintoja on hyvä tutkia ja skaalata näyttelijäharjoituksissa.  

 

Harjoituksissa Weston ei vaadi näyttelijöiltä täyttä emotionaalista panostusta, vaan 

testataan valintoja. Hän suosittelee käymään kohtauksen läpi muutaman kerran 

kokonaisuudessaan, jotta johtoajatus löytyy. Sen jälkeen voidaan siirtyä harjoittelemaan 

biitti kerrallaan. Näyttelijälle ei kannata antaa liikaa informaatiota kerralla, vaan tasoja 

lisätään vaihe vaiheelta. Kerroksittain työskenteleminen ja pala kerrallaan harjoittelu 

helpottaa näyttelijää omaksumaan annetut ohjeet. Biitti kerrallaan työskentelyllä voi ”- - 

tutkia hankalia repliikkejä, kehittää mielikuvia, purkaa subtekstiä, luoda emotionaalisia 

tapahtumia, valmistella siirtymiä, käsitellä esineitä, löytää toimintoja ja liikkeitä” 

(Weston 1999, 298).  

 

Ohjaajan on hyvä havaita, jos näyttelijä älyllistää tai tuomitsee roolihenkilönsä. Tämä 

voi esimerkiksi ilmetä niin, että näyttelijä vastustelee joitain henkilöhahmon repliikkejä. 

Tällöin näyttelijä katsoo roolihahmoa ulkoapäin. Ohjaajan on hyvä palauttaa näyttelijä 

henkilöhahmonsa puolelle kysymällä: ”Mitä roolihenkilö haluaa?”. Weston on listannut 

päämääriä ja toimintaverbejä, jotka ovat mielestäni tehokkaita näyttelijäntyöllisiä 

ohjeita. 
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JUDITH WESTONIN KOKOELMA YKSINKERTAISIA PÄÄMÄÄRIÄ: 

 

• Haluan saada sinut nauramaan. 

• Haluan saada sinut itkemään. 

• Haluan sinun kietovan käsivartesi ympärilleni. 

• Haluan, että pidät minusta huolta. 

• Haluat, että odotat minua. 

• Haluan, että säälit minua. 

• Haluan sinun polvistuvan eteeni. 

• Haluan, että lyöt minua. 

• Haluan, että poistut huoneesta. 

• Haluan, että suutelet minua. 

• Haluan, että leikit minun kanssani. 

• Haluan ottaa selville, kuinka paljon tiedät minusta. 

• Haluan ottaa selville, puhutko totta.  (Weston 1999, 348.) 

 

Henkilöhahmo pyrkii dialogissa eri taktiikoin pääsemään tähän päämäärään. 

Taktiikoiden ohjaamiseen soveltuu Näyttelijän ohjaaminen -kirjasta löytyvä kattava 

listaus toimintaverbeistä.  

 

Judith Weston toteaa, ettei päämäärän ja toimintaverbien näytteleminen toimi kaikille. 

Osa näyttelijöistä kokee nämä ohjeet liian psykologisina. Tällöin on hyödynnettävä 

toisenlaisia ohjausvaihtoehtoja, kuten metaforia, mielikuvia, epäselviä kysymyksiä tai 

subtekstiä. Seuraavassa luvussa tutustutaan Chekov-metodin ehdottamiin ohjauksen 

työkaluihin.  
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4.3.2. Chekhov-metodi 

 

Olen opintojeni aikana tutustunut myös Mihail Tsehovin kehittämään Chekhov-

metodiin. Tämän metodin tulokulmat ilmaisuun ovat mielikuvat ja kehollisuus. Mihail 

Tsehovin mukaan on vain kaksi näyteltävää asiaa: toiminta ja toiminnan laatu.  

 

TOIMINTA: Mitä teen saadakseni sen mitä haluan? 

TOIMINNAN LAATU: Miten teen sen mitä teen saadakseni sen mitä haluan? 

(Monday 2017, 62.) 

 

Directing with the Michael Chekhov technique -teoksessa Mark Monday esittelee 

Tsehovin työskentelytavat arkkityyppejä hyödyntäen. Arkkityyppi on henkilön sisäinen 

olemus, ydin. Henkilöhahmon tulisi sisältää enintään 3–5 arkkityypin ominaisuudet. 

Arkkityypit auttavat päättämään roolihenkilön fyysisyyden, tavat, statuksen, toiminnan 

ja toiminnan laadun. Monday suosittelee näyttelijöitä tunnistamaan oman 

arkkityyppinsä sekä huomioimaan omat yhteneväisyydet ja erot henkilöhahmonsa 

kanssa. Arkkityypeillä on valoisa ja varjoisa puoli. Esimerkiksi ”Rakastaja” voi olla 

intohimoinen ja omistautunut, tai sitten mustasukkainen ja dominoiva. (Monday 2017, 

20–21.) Käsikirjoitusta purkaessani voisin käyttää arkkityyppejä hahmoanalyyseissä. 

Arkkityypit ovat tunnistettavia ja voivat selventää yhteistä mielikuvaa henkilöhahmojen 

luonteenpiirteistä. Arkkityyppi-käsitteillä voin kommunikoida karakterisoinnista sekä 

käsikirjoittajan että näyttelijän kanssa.  

 

Tsehov puhui siitä, kuinka ohjaajan tulee olla luomassa henkilöhahmoa yhdessä 

näyttelijän kanssa. Henkilöhahmon karakterisointi ei ole vain sitä, että tyyppi-

roolitetaan näyttelijä esittämään itseään. Näyttelijät saattavat välillä vierastaa 

kirjoitettua dialogia aluksi. He tyrmäävät jotkut repliikit ja haluavat muuttaa ne 

paremmin ”suuhun sopivaksi”. Karakterisoivan dialogin ei tarvitse olla näyttelijälle 

henkilökohtaisesti luontevaa tekstiä.  
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Tsehovin tekniikkaan kuuluvat psykologiset eleet, jotka toimivat mielestäni oivana 

näyttelijäntyöllisenä ohjeena ohjatessani tahdonsuuntaa. Psykologiset eleet toimivat 

etenkin henkilöhahmon vaihtuvina strategioina suhteessa vastahenkilöön. Mielestäni 

psykologiset eleet toimivat näyttelijänohjauksessa, koska ne on sanoitettu selkeästi, 

mutta ne ovat joustavia ohjeita mukautuen näyttelijän omaan ilmaisun laatuun. 

Psykologiset eleet ovat psykofyysisiä liikkeitä, jotka muodostuvat toiminnan muodosta 

ja toiminnan laadusta. Muoto ilmaisee arkkityypin liikkeen kautta. Laatu on toiminnan 

psykologia. Psykologisen eleen psykofyysinen prosessi on tarve -> idea -> toiminto eli 

tunne synnyttää ajatuksen, joka johtaa tekoon. Kameranäyttelemisessä eleen voi jättää 

sisäiseksi mielikuvaksi repliikkiin, koko dialogiin, yhteen hetkeen tai eri kohtauksiin. 

(Monday 2017, 67–68.) 

 

Psykologiset eleet sisältävät alun, keskikohdan ja lopun – valmistautuminen, toteutus, 

ylläpito. Eleen tempo valitaan hitaan ja nopean väliltä.  

 

PSYKOLOGISET ELEET: 

 

• Avata  

• Repiä  

• Nostaa  

• Työntää  

• Heittää  

• Sulkea 

• Vääntää  

• Syleillä 

• Vetää  

• Murskata  

• Lävistää 
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(Monday 2017, 70.) 

 

Olen huomannut, että välillä ohjaaja ja näyttelijä voivat juuttua ylianalysoimaan dialogia 

ja ratkaisemaan epäolennaisuuksia. Se harvemmin tuottaa näyttelemiseen luonnollista 

virtaamista ja voi ilmentyä sekavana, usean ajatuksen päällekkäin näyttelemisenä. 

Monday puhuu myös tästä ilmiöstä, että näyttelijät ajattelevat liikaa ennemmin kuin 

tekevät. Kuitenkin hedelmällisempää voisi olla ajattelu vasta tekemisen jälkeen. ” Me 

ajattelemme miltä meistä tuntuu – emme tunne mitä ajattelemme.” (Monday 2017, 99.) 

Tällaisiin tilanteisiin psykologiset eleet toimivat mielestäni loistavasti, koska ne 

vapauttavat dialogin järkeistämisestä ja antavat mahdollisuuden lähteä tutkimaan 

kohtausta yksinkertaisen fyysisen tekemisen kautta.  

 

 YHTEENVETO 
 

Ohjaajana koen vastuullani tunnistaa epäuskottavat repliikit sekä työstää käsikirjoittajan 

ja näyttelijän kanssa dialogi toimivaksi. Tähän vastuuseen löysin työkaluja tutustumalla 

dialogin käsikirjoittamiseen sekä näyttelijäntyön metodeihin. Dialogin ohjaaminen 

alkaa käsikirjoituksen lukemisesta ja tekstianalyysin purkamisesta. Sen jälkeen työstän 

ohjaussuunnitelman ja henkilöhahmogalleriat. Roolituksen jälkeen, pääsen 

harjoittelemaan näyttelijöiden kanssa. Harjoituksissa saadaan dialogikohtaukset pois 

paperilta ja konkreettisesti näkyväksi sekä kuultavaksi. Harjoitukset antavat uusia 

suuntia ja vastauksia, joiden pohjalta jatkaa ohjaussuunnitelmaa ja kuvauksiin 

valmistautumista. Tekstianalyysiä tehdessä on hyvä kirjoittaa ylös kolme mahdollista 

merkitystä repliikeille, jotka eivät heti aukene minulle. Kohtaukset on hyvä jakaa 

biitteihin ja merkitä käännekohdat sekä henkilöhahmojen agendat. Tekstianalyysin 

pohjalta suunnittelen näyttelijäntyöllisiä ohjeita, joihin nojautua näyttelijäharjoituksissa. 

Harjoituksissa ilmenneet huomiot dialogista on mahdollista muokata vielä ennen 

kuvauksia. 
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Millainen dialogi toimii ja on uskottavaa? Lopputulemana koen, että dialogin ei tarvitse 

jäljitellä naturalismia, ollakseen vakuuttavaa. Dialogin tulee muovautua tyylin ja genren 

mukaan. Epäuskottavuus puheeseen tulee muun muassa tunnetta myötäilevästä, 

melodramaattisesta, kaikkitietävästä tai kliseisestä kielenkäytöstä. Dialogilla on 

tarkoitus elokuvassa ja repliikkien tulisi sisältää merkitys, jotta ne olisivat näyteltävissä. 

Parhaimmillaan dialogiteksti avaa ilmaisullisia mahdollisuuksia ja on oleellinen 

materiaali näyttelijälle henkilöhahmon syventämisessä. Hahmoneutraali puhe 

tasapäistää elokuvan henkilöt keskenään ja jättää dialogin potentiaalin hyödyntämättä. 

Karakterisoiva dialogi ja yksilöllinen puhetapa luovat mielenkiintoisia ja monitasoisia 

henkilöhahmoja.  

 

Ajattelin, että kehollisuus ja kielellisyys usein vuorottelevat näyttelijäntyössä. Ilmaistaan 

asiat joko sanallisesti tai fyysisesti. Joku on fyysisesti lahjakas ja toinen on verbaalinen 

taituri. Elokuvakerronnassa pyrkimyksenä on käyttää puhetta mahdollisimman vähän ja 

mieluummin näytellään sanattomasti ja tuetaan näyttelijänilmaisua muilla keinoilla, 

kuten musiikki, kuvakerronta tms. Teatterissa olen tottunut työstämään määrällisesti 

paljon dialogitekstiä sisältäviä käsikirjoituksia. Toivoisinkin, että puheen voimaa ja 

sanataidetta arvostettaisiin myös enemmän elokuvissa. Chekhov-metodin tekemisen 

kautta lähestyminen avaa mielestäni mahdollisuuden kokeilla kehollisen näyttelemisen 

ja puheilmaisun yhdistämistä harjoituksessa. Voidaan etsiä vastauksia tekstiin 

fyysisyyden ja toimintojen kautta, eikä lähestyä aina etukäteen ajattelun ja älyllistämisen 

tulokulmasta. 

 

Ohjaajantyön prosessi on monivaiheinen ja koen hyödylliseksi hahmottaa käsikirjoitusta 

sekä kirjoittajan että näyttelijän perspektiivistä. Jatkossa pyrin hyödyntämään tähän 

opinnäytteeseen koottuja toimivan dialogin perusteita, välttämään dialogin 

ongelmakohtia, testaamaan dialogikohtauksia näyttelijäharjoituksissa, 
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karakterisoimaan puheella ja löytämään uudenlaista suomen kielen käyttöä 

elokuvakerronnassa. 
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