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Tiivistelmä 

Tämä opinnäyte käsittelee tunteiden esille tuomista Joker-elokuvan käsikirjoituksessa. Se lähtee 
oletuksesta, että tunne, jonkin tuntemuksen sävyttämä tietoinen elämys, on välttämätön osa 
onnistunutta käsikirjoitusta. Opinnäyte sai alkunsa halusta tutkia käsikirjoittajan keinoja välittää 
tunteita. Sen tarkoituksena on pohtia tunteiden käsikirjoittamista ja löytää dramaturgisia työkaluja 
tunteiden välittämiseen tekstissä, yhden käsikirjoituksen, siihen perustuvan elokuvan sekä 
kirjallisen lähdemateriaalin tarkastelun kautta. Mistä tunteet koostuvat ja miten ne kirjoitetaan 
näkyviksi?  

Olen valinnut kirjallisen työni metodiksi dramaturgisen analyysin ja lähiluvun. Tarkastelua on 
rajattu, suuntaamalla huomio henkilöhahmoihin ja heidän ominaisuuksiinsa suhteessa tunteiden 
kirjoittamiseen. Muita näkökulmia ei silti ole kokonaan jätetty pois. Kokoan ensin, mitä tunteiden 
käsikirjoittamisesta ja tunteista on kirjoitettu. Sen jälkeen esittelen Todd Phillipsin ja Scott 
Silverin käsikirjoittaman elokuvan, Joker (2019), käsikirjoituksen ja päähenkilön. Etenen 
havainnollistamaan Karl Iglesiaksen (2005) dramaturgisia työkaluja liittyen henkilöhahmon 
paljastamiseen, muutaman valitun kohtauksen kautta. Tämän jälkeen poimin minussa 
voimakkaimpia tunteita herättäneet kohtaukset, yhteensä kolme (3), joista toteutan 
kohtausanalyysit. Vastaan kysymyksiin: miltä kohtaukset tuntuvat itsestäni lukijana ja katsojana 
sekä miten käsikirjoittajat ovat saaneet kohtaukset rakentumaan niin, että nuo tunteet välittyvät 
lukijalle? Näiden pohjalta teen yhteenvedot, jotka näyttävät mistä tunteet mielestäni kohtauksiin 
rakentuvat. 

Opinnäytteen lopputuloksena voidaan todeta, että tunteet liittyvät lähtemättömästi 
henkilöhahmoihin, heissä tapahtuvaan muutokseen ja sen näyttämiseen tarinan edetessä. 
Käsikirjoittajan on työstettävä taitojaan liittyen päähenkilön ja muiden henkilöhahmojen 
yksityiskohtiin ja miten näitä paljastetaan vähitellen. Toisin sanoen, miten henkilöhahmon 
ominaisuuksia, taustaa tai sisäisiä tuntemuksia tuodaan ilmi ja milloin. Oleellista on, että 
päähenkilö tavoittelee jotain ja hänellä on vaikeuksia saada haluamaansa. Tunne tulee näkyväksi 
suhteessa johonkin tai johonkuhun. Henkilöhahmojen lisäksi aika, miten käytämme 
käsikirjoittajina elokuvan keston, on yhtä merkittävä työkalu. Yksityiskohdat rakentuvat kohtaus 
kohtaukselta toistensa päälle, johtaen tunnekokemukseen.
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”Reading is a personal activity. It’s just between the reader and the page, one individual 

connecting with words. A reader will only experience emotions from your words and how you string 

them    together on the page. You’re the only person responsible for the reader’s emotional 

response.”  

Karl Iglesias. Writing for Emotional Impact (2005:12).  

               



1. JOHDANTO 

Käsikirjoituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on välittää tunteita. Siitä lähtien kun kirjoitin 

ensimmäisiä tekstejäni tunteiden synnyttäminen on ollut haaste, johon suhtaudun sekä vakavuudella 

että yhä uudelleen ajankohtaiseksi nousevalla uteliaisuudella. Kirjoittajan tulee tutkia tekstinsä 

synnyttämiä tunteita jatkuvasti. Ilman niitä käsikirjoitus jää lukijalle pinnalliseksi. Sitä voi olla 

vaikeaa tulkita ja toteuttaa muiden elokuvanteon prosessien kautta valmiiksi elokuvaksi. Tunteilla, 

emootioilla, tarkoitan tässä opinnäytteessä jonkin tuntemuksen, kuten onnen, vihan tai mielihyvän 

sävyttämää tietoista elämystä (Kotimaisten kielten keskus 2020).  

Karl Iglesias kirjoittaa teoksessaan Writing for Emotional Impact (2005:11-12), että katsojan suurin 

kannustin lähteä elokuvateatteriin on tunteiden kokeminen. Me katsomme elokuvia ja luemme 

kirjoja ennen kaikkea siksi, että haluamme tuntea. Huono elokuva voi tuntua viideltä tunnilta ja 

hyvä elokuva puolelta tunnilta, riippuen tarinan tunteen välittymisen tasosta. Se taas kumpuaa 

elokuvan perustasta, käsikirjoituksesta. Iglesias kiteyttää, että tunteiden vaihtelun voimakkuudesta 

johtuen psykologit sanovat elokuvia tunnekoneiksi.  

Mikäli elokuvan perusta, käsikirjoitus, ei toimi eli käsikirjoittaja ei pysty kommunikoimaan tunteita 

tekstin välityksellä, elokuva ei pääse täyteen potentiaaliinsa. Iglesias toteaa, että tunteeton 

käsikirjoitus ei yksinkertaisesti kiinnosta ketään. Tunteita ei voi myöskään täysin jälkikäteen 

rakentaa. Käsikirjoituksen pohjalta suunniteltu ja toteutettu kuva tekee elokuvan tietysti eläväksi ja 

kokonaiseksi. Elokuva ei muotona voi olla pelkästään sen käsikirjoitus. Toteutus voi lisäksi 

täydentää ja korjata monia käsikirjoituksen puutteita. Silti mikäli kuvan sisältö, joka on lopulta 

valinta käsikirjoituksen tasolla, on täysin tyhjä, ei katsojalle muodostu elokuvasta syvempää  
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kokemusta. Voidaan sanoa, että käsikirjoitus ei ole valmis, mikäli se ei herätä lukijassa riittävästi 

tunteita lukukokemuksen tasolla. (Iglesias 2017; 2005:11-13.) 

”Emotional contact with the reader is the only strategy for success.” 

Karl Iglesias (2005:12). 

Iglesias (2005:12-14) jatkaa niihin syihin, joiden vuoksi hän koki tunteiden käsikirjoittamisen 

tutkimisen tärkeäksi. Hän nimittäin havaitsi toistuvasti, että tunteet ja niiden draamallinen 

rakentaminen on aliarvostettu osa-alue käsikirjoitusprosessissa. Siihen pitäisi kiinnittää enemmän 

huomiota ja sen merkitys tulisi ymmärtää dramaturgisesti. Näin pääsisimme lähemmäs 

käsikirjoitusten, ja sitä kautta valmiiden elokuvien, täyttä potentiaalia. Olen Iglesiaksen kanssa 

samaa mieltä. Jo nyt olen lukenut monia käsikirjoituksia, jotka eivät välitä lukijalle muuta kuin 

joukon tapahtumia ja yksiulotteisia henkilöhahmoja. Valitettavasti tähän joukkoon lukeutuu myös 

omia tekstejäni.  

Olen huomannut palaavani käsikirjoitustyössä jatkuvasti tunteisiin ja innostuvani kun tarkastelen 

aihetta laajemmin. Siksi haluan tutkia käsikirjoittajan keinoja välittää tunteita. Tämän opinnäytteen 

tarkoituksena on pohtia tunteiden käsikirjoittamista ja löytää dramaturgisia työkaluja tunteiden 

välittämiseen tekstissä. Lähestyn aihetta kirjalliseen lähdemateriaaliin perehtymällä sekä 

tarkastelemalla valitsemaani käsikirjoitusta sekä siihen perustuvaa elokuvaa. Mistä tunteet tarinassa 

koostuvat ja miten ne kirjoitetaan näkyviksi? 
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Olen valinnut kirjallisen työni metodiksi dramaturgisen analyysin ja lähiluvun. Tässä 

opinnäytteessä kokoan ensin, mitä tunteiden käsikirjoittamisesta ja tunteiden merkityksestä on 

kirjoitettu. Sen jälkeen esittelen Todd Phillipsin ja Scott Silverin käsikirjoittaman elokuvan Joker 

(2019) käsikirjoituksen ja päähenkilön. Etenen havainnollistamaan dramaturgisia työkaluja, liittyen 

henkilöhahmon paljastamiseen muutaman valitun kohtauksen kautta. Tämän jälkeen esittelen ja 

analysoin käsikirjoituksen sekä elokuvan kohtauksia tunteiden välittämisen näkökulmasta. Työtä on 

rajattu siten, että en analysoi koko elokuvan tunteita vaan keskityn kolmeen (3) minussa erityisen 

voimakkaita tunteita herättäneeseen kohtaukseen. Puran kohtauksia analyysin muodossa, vastaten 

kysymyksiin: miltä kohtaukset tuntuvat itsestäni lukijana ja katsojana sekä miten käsikirjoittajat 

ovat saaneet kohtaukset rakentumaan niin, että nuo tunteet välittyvät lukijalle? Näiden pohjalta 

toteutan yhteenvedot ranskalaisin viivoin, jotka näyttävät mistä tunteet mielestäni kohtauksiin 

rakentuvat. Opinnäytteen päätteeksi kokoan oivallukset löydöistäni ja siitä, mitä tunteiden 

kirjoittaminen vaatii käsikirjoittajalta.  

Tunteiden välittäminen käsikirjoituksessa on aiheena niin laaja, että on mahdotonta tavoittaa 

kaikkea tunteiden luomiseen liittyvää näin suppeassa opinnäytteessä. Valitsin kokonaisuuden ja 

analyysin keskeisimmäksi painopisteeksi käsikirjoituksen tärkeimmän dramaturgisen työkalun, joka 

kykenee välittämään tunteita; henkilöhahmon (Iglesias 2005:49). Tarkastelua on siis rajattu, 

suuntaamalla huomio henkilöhahmoon ja hänen ominaisuuksiinsa. Muita näkökulmia ei silti ole 

kokonaan jätetty pois, vaikka ne jäävätkin vähemmälle huomiolle. Lisäksi opinnäyte lähestyy 

aihetta sillä ennakko-oletuksella, että hyvä elokuva on seurausta hyvän käsikirjoituksen tarkasta 

noudattamisesta. En ota työssäni huomioon käsikirjoituksesta poikkeamista, enkä analysoi tämän 

mahdollisia vaikutuksia tunteiden välittämiseen tarinassa. Opinnäytteen perustana on ajatukseni, 

että käsikirjoituksesta ei tule poiketa siinä määrin, että jätetään suuria draamallisia yksityiskohtia 

pois, muutetaan dialogin sisältöä tai lisätään kohtauksia. Tällainen työskentely kertoo mielestäni  
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joko siitä, ettei käsikirjoitus ole ollut valmis, kun sitä on lähdetty toteuttamaan, tai itse toteutuksen 

ongelmista, joita pyritään ratkaisemaan jälkikäteen tarinaan puuttumalla.  

Valitsin analysoitavaksi elokuvaksi Jokerin siksi, että tarina herätti minussa vahvoja tunteita, mutta 

myös siksi, että se on rakenteeltaan yksinkertainen. Tarkoitan yksinkertaisuudella sekä elokuvan 

kronologisesti etenevää selkeää juonta että sen minimalistista tapaa viedä tarinaa eteenpäin. Kaikki 

yksityiskohdat ja muut henkilöhahmot peilaavat vahvaa päähenkilöä, jonka näkökulmasta koko 

tarina on kerrottu. Elokuvassa on lisäksi moraalista ristiriitaa ja synkkiä teemoja, jotka eivät 

kuitenkaan tunnu luotaantyöntäviltä. Nimenomaan tunteiden analysoinnin näkökulmasta tässä 

tarinassa on mielenkiintoista esimerkiksi päähenkilön ”pahaksi” kasvaminen sekä väkivalta, joka on 

mahdollista kokea jopa oikeudenmukaisena. Elokuva palkittiin vuonna 2019 Venetsian 

elokuvajuhlilla Kultaisella Leijonalla, elokuvajuhlien merkittävimmällä palkinnolla. Lisäksi se sai 

11 Oscar -ehdokkuutta ja voitti parhaan miespääosan sekä musiikin kategorian. Tekstin lisäksi 

tunteen kuljetuksessa koen vaikuttavimpina elementteinä elokuvan vahvan visuaalisen ilmaisun, 

näyttelijäntyön sekä musiikin luoman tunnelman.  

2. TARINOIDEN TARKOITUS   

Italialaiset neurotieteilijät Parman yliopistossa havaitsivat, etteivät aivot erota totuutta ja niin 

kutsuttua mielikuvitusta toisistaan. Toisin sanoen sitä, mitä minä itse teen, siitä, kun minä seuraan 

vierestä, kun joku toinen tekee saman asian. Esimerkkinä heillä oli apina. Apina tarttui 

ensimmäisessä kokeessa itse rusinaan ja seuraavassa kokeessa sama apina seurasi vierestä ihmistä, 

joka tarttui rusinaan. Apinan aivoissa aktivoituivat molemmissa kokeissa samat alueet. Löydettiin 

peilisolut, joita tajuttiin olevan myös ihmisillä, eli hermosolut, jotka auttavat meitä ymmärtämään  
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muita. (Kinnarinen 2005.) Niitä kutsutaan myös nimellä empatianeuronit. Kun seuraamme vierestä 

suutelevaa pariskuntaa ja kun itse suutelemme, aivojen aktivaatioalueet ovat samat. Tämä selittää 

osaksi ihmisten vahvaa tarvetta tarinoille ja pyrkimystämme kertoa sekä kuulla niitä. (Iglesias 

2017.) Kun me katsomme elokuvaa, aivomme käsittelevät näkemäänsä niin kuin me itse kokisimme 

elokuvan tapahtumia. Katsoja kokee sen, mitä elokuvan henkilöhahmot kokevat tarinassa. Muun 

muassa siksi elokuva on niin voimakas tarinan kertomisen väline ja ihmisiä yhdistävä voima. 

(Iglesias 2017.) Jo Aristoteleen Runousopissa (2012:77-78) todetaan, että ihminen saa luontaista 

nautintoa jäljittelemisestä sekä kokee oppimisen iloa, kun hän tunnistaa samankaltaisuutta asioiden 

välillä. Tarinat ja niistä heränneet tunteet sekä niiden kertominen ovat osa ihmisyyttä ja ne erottavat 

meidät muista eläimistä. Tarinoiden avulla pystymme käsittelemään muun muassa sitä miten toimia 

arjen ongelmissa, miten kehittyä, miten olla ihminen ylipäätään tai miten olla vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa. Tarinat opettavat meitä ja se on niiden tärkein tehtävä. (Iglesias 2017.)

Käsikirjoitukset, jotka eivät ymmärrä tarinan tarkoitusta, tätä perimmäistä ihmisen oppimisen 

kaipuuta, epäonnistuvat. Käsikirjoittajan tehtävä on luoda uskottavasti käsikirjoitukseen kerroksia, 

joita lukija haluaa seurata ja ymmärtää oppiakseen jotain uutta. (Iglesias 2017.) Voidaan sanoa, että 

hyvän käsikirjoituksen kautta tekstistä heränneet tunteet on mahdollista välittää edelleen katsojille 

valmiissa elokuvassa, mikäli elokuvanteon prosessit onnistuvat jäljittelemään käsikirjoitusta 

vaaditulla tarkkuudella. Hyvän käsikirjoituksen päälle rakennetaan toinen taso, audiovisuaalinen 

kuva, joka syventää käsikirjoituksessa jo olemassa olevia dramaturgisia elementtejä sekä tarinan 

sanomaa.  

Tarinan tarkoituksen ymmärtämisen lisäksi käsikirjoittajan on hallittava erinäisiä dramaturgisia 

työkaluja, joiden avulla hän saa välitettyä lukijalle käsikirjoituksessa kaiken sen, mitä hän tarinalla  
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tavoittelee. Voimme puhua työkaluista, joiden avulla lukija saadaan sitoutumaan tekstiin. 

Sitoutuneena lukija pääsee tilaan, jossa aivot pysyvät keskittyneinä, jotta tarina voi välittyä. 

(Iglesias 2005.) Sitoutumisen ja kiinnostuksen kautta lukijalla on mahdollisuus kokea kiintymystä 

elokuvan henkilöhahmoihin, erityisesti päähenkilöön. Kun puhumme tunteiden synnyttämisestä 

tekstissä, on hyvin tärkeää, että käsikirjoittaja näkee eron lukijan tunteiden sekä henkilöhahmojen 

kokemien tunteiden välillä. (Iglesias 2017; 2005:56.) Käsikirjoitusprosessissa on hyödyllistä pyrkiä 

näkemään tarinan tunteiden kuljetus kahdessa tasossa. Ensimmäisessä työstetään sitä, miten tunteet 

etenevät tarinan henkilöhahmoissa. Toisessa sitä, miten tunteet etenevät lukijassa. Kirjoittaminen 

itseä varten on helppoa, mutta kirjoittaminen lukijalle on vaikeaa, koska teksti on analysoitava aina 

uudelleen lukijan näkökulmasta. (Iglesias 2005:19.) 

3. TUNTEIDEN LUOMISESTA KÄSIKIRJOITUKSEEN 

  
”Tunteet lähtevät henkilöistä. Haluamme lähtökohtaisesti kuulua muiden joukkoon.” 

Angela Ackerman & Becca Puglisi. The Emotion Thesaurus (2019:4).

Käsikirjoittamisessa kaikki alkaa ja päättyy perusasioihin, myös tunteiden rakentaminen tarinaan. 

Aluksi on esitettävä tärkein peruskysymys: mistä tämä elokuva kertoo? Tämän ytimen ympärille 

rakennetaan kaikki se, mikä tekee elokuvasta katsomisen arvoisen, olivatpa valitut elementit sitten 

kauhu- tai taide-elokuvan rakennusaineita. Oleellista kaikissa tarinoissa on, että joku käy niissä läpi 

sen, mitä meidän on tarkoitus tarinan avulla oivaltaa. Kun tiedämme mistä elokuva kertoo, 

henkilöhahmot ja heidän ongelmansa tukevat tätä. (Iglesias 2005; Howard 2004.)  

Angela Ackerman ja Becca Puglisi kirjoittavat kirjassaan The Emotion Thesaurus (2019), että 

henkilöhahmoissa asuvat tunteet, sen vuoksi huomio tulee kohdistaa niiden kehittämiseen ja ennen  
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kaikkea siihen miten näytämme lukijalle henkilöhahmon läpikäymät tunnetilat. Lukijan on 

pystyttävä lukemaan tekstistä vihjeet, jotka avaavat henkilöiden sisäistä maailmaa. Tunteet ovat 

haastavimpia asioita tavoittaa käsikirjoituksessa. (Ackerman, Puglisi 2019:2-5.) Tragedian 

osatekijöistä tärkeimpänä, juonen jälkeen, myös Aristoteles piti luonteita. Henkilöhahmo määrittyy 

tekojensa seurauksena. Sellaiset, jotka tuovat teoillaan mukanaan onnen tai onnettomuuden ovat 

kaikkein toimivimpia. (Aristoteles 2012:133-134.) Howard ja Iglesias ovat myös yhtä mieltä siitä, 

että henkilöhahmot toimivat parhaiten silloin, kun ne synnyttävät vahvoja tunteita lukijassa. 

Henkilöhahmojen tulee reagoida tilanteisiin ja tapahtumiin. Tapahtumat riippuvat käsikirjoittajan 

valinnoista liittyen koko elokuvan aiheeseen, synnyttäen tunnekoneiston, jossa katsoja kokee 

henkilöhahmon kautta tunteita. Henkilöhahmot ovat Iglesiaksen mukaan tärkein asia 

tarinankerronnassa. Yhdelläkään käsikirjoittajalla ei tulisi olla epäilyksiä tästä perusasiasta ja siihen 

on syytä palata yhä uudelleen. Henkilöhahmot saavat meidät nauramaan tai itkemään, ei juoni. 

(Iglesias 2005:50-76.) 

Ackerman ja Puglisi (2019:2-3,10-11,15) esittävät käsikirjoittajalle viisi (5) dramaturgista työkalua 

tunteiden kirjoittamiseen. Näiden avulla henkilöhahmoista voi työstää paremmin tunteita välittäviä. 

Nämä työkalut ovat dialogi, äänelliset vihjeet, kehonkieli, ajatukset ja sisäiset reaktiot. 

- Dialogilla ilmaistaan ideoita, ajatuksia, uskomuksia ja tarpeita, jotka ovat kaikki lähtöisin 

henkilöhahmon sen hetkisistä tunteista. Käsikirjoittajan tulee kehittää jokaiselle henkilöhahmolle 

omat tyylit puhua. Millaisia sanoja he käyttävät? Puhuvatko he aina asiallisesti? Dialogin lisäksi 

on ehdotonta käyttää ei-verbaalista kommunikaatiota rikkaan tunneskaalan aikaansaamiseksi. 

Dialogi on todistetusti tehokas tapa tunteiden ilmaisuun, mutta sen tulisi harvoin olla ainoa keino 

näyttää henkilöhahmojen tunteita. Tunteiden käsikirjoittamisen hienous ja käsikirjoittajan  
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- ammattitaito koostuvat, Ackermanin ja Puglisin mukaan, siitä, että työkaluja osataan yhdistellä 

taitavasti. 

- Äänelliset vihjeet ovat muutoksia äänessä. Henkilöhahmo saattaa valita sanansa (dialogiin) 

huolella, mutta tilanteen keskellä hän ei ehdi miettimään analyyttisesti omia tunteitaan, kuten me 

emme ehdi oikeassa maailmassa ja sen tilanteissa. Muutokset äänensävyssä, muun muassa 

epäröinti, äänen korottaminen, äkillinen nopeasti puhuminen tai änkyttäminen, kertovat meille, 

että pinnan alla on muutakin kuin sanotut sanat.  

Äänellisten vihjeiden osuus korostuu näyttelijäntyössä ja ne ovatkin henkilöhahmon luomisessa 

keskeisimpiä osa-alueita. Käsikirjoittajan tulee tekstin tasolla antaa lukuohjeita, silloin kun ne 

ovat dramaturgisesti merkittäviä. Tätä voi olla muun muassa lauseiden kesken jättäminen, 

yskiminen tai aiheen vaihtaminen. Joker-elokuvassa yksi äänellinen vihje on nauraminen, joka 

kertoo meille päähenkilön ahdistuksesta.  

- Kehonkieli toimii samalla tavoin välittäen moninaisempaa subtekstiä henkilöhahmon sisäisestä 

maailmasta. Kehomme reagoi ja näyttää ulos meissä heränneitä ajatuksia ja tunteita: käsi puristuu 

nyrkkiin tai suljemme silmämme, kun meitä ahdistaa.  

Henkilöhahmon uniikki kehonkieli ja sen rakentaminen, on myös selkeästi näyttelijäntyön osa-

alue, johon voidaan antaa tekstissä vain rakennusaineita. Näyttelijä tulkitsee, miten kyseisen 

hahmon keho ilmaisee tunteita tietyssä tilanteessa. Käsikirjoitukseen voi kirjoittaa esimerkiksi 

vihjeitä asennon muutoksista tai siitä, miten päähenkilö hiipii, jännittyy tai ei pysty olemaan 

räpyttelemättä silmiään. Pieni yksityiskohta saattaa olla, että joku siirtyy kauemmaksi penkillä 

juuri kun toinen henkilöhahmo istuutuu viereen.  
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- Henkilöhahmon ajatusten välittämisessä voidaan käyttää muun muassa hahmon ajatusääntä, 

voice overia, jonka lukija lukee voice overin (V.O.) merkitsemisen avulla tekstistä. Hahmon 

sisäinen monologi ei usein ole rationaalista ja luo siksi mielenkiintoisia sävyjä hahmon matkalle. 

Kyse voi olla myös näkökulmakuvista, tekstin tasolla kuvauksesta siitä, mitä henkilöhahmo 

katsoo. Kuvauksen avulla käsikirjoittaja antaa vihjeitä hahmon todellisista ajatuksista. 

Näkökulmakuva voi olla hetki, jossa päähenkilö esimerkiksi katsoo jotakin ilman, että muut 

henkilöt ovat siitä tietoisia. Näkökulmakuva kohti ikkunaa voi kertoa lukijalle siitä, että henkilö 

suunnittelee pakoa sen kautta. 

- Sisäiset reaktiot ovat vahvin ei-verbaalinen työkalu näyttää tunteita. Ne ovat raakoja ja 

kontrolloimattomia (sydämen sykkeen nousu, hengityksen kiihtyminen tai adrenaliinipiikit). Ne 

käynnistävät henkilöhahmossa pakene, taistele tai jäädy -reaktion. Ne ovatkin primitiivisiä, 

meillä kaikilla on niitä, ja niihin on katsojan erityisen helppo samaistua. Näihin ei kuitenkaan voi 

perustaa liikaa henkilöhahmon tunteiden välittämistä. Liiallinen sisäisiin reaktioihin nojaaminen 

voi synnyttää turhaa melodramaattisuutta.  

Ackerman ja Puglisi (2019:4-6,9) jatkavat, että oleellista on myös henkilöhahmojen taustojen 

kartoittaminen. Jokainen henkilö on menneisyytensä tulos. Kirjoittajan pyrkimyksenä on oltava 

mahdollisimman realistinen henkilökuvaus, joka huomioi sekä henkilöhahmon taustatarinan että 

hänen kykynsä ilmaista tunteitaan. Mistä hän tulee, mitkä ovat hänen heikkoutensa ja 

persoonallisimmat piirteensä? Onko hänelle helppoa, keskivaikeaa vai vaikeaa ilmaista omia 

tunteitaan? Tämän miettiminen myös yksityisesti vs. julkisesti ja tilannekohtaisesti auttaa hahmon 

vahvistamisessa.  
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Ackerman ja Puglisi nostavat dramaturgisiksi työkaluiksi kysymykset; 

- Ketkä ovat henkilöhahmon läheiset ihmiset? 

- Millaisia vaikutuksen tehneitä kokemuksia henkilöhahmolla on näiden ihmisten kanssa?  

Ihmisillä kun on taipumus realistisessa tilanteessa, oikeassa elämässä, peilata omia kokemuksiaan ja 

tunteitaan muihin ihmisiin. Miten tämä näkyy käsikirjoituksessa henkilöhahmon kautta? 

Taustatarina ulottuu henkilöhahmon puhetapaan ja ei-verbaalisiin kommunikaation tapoihin 

ilmaista itseään ja reagoida erilaisiin tilanteisiin.  

“The whole thing is you’ve got to make them care about somebody.”  

Frank Capra  

Iglesias (2005:50-55) kiteyttää viisi (5) perustavaa avainkysymystä, joilla kehittää tunnerikas 

päähenkilö. Näiden päälle rakentuvat syvemmät vaiheet tunteiden kuljetukseen;  

1. Kuka on päähenkilö? Minkä tyyppinen hän on? Mitkä ovat hänen heikkoutensa, vahvuutensa 

ja luonteenpiirteensä? Tyyppi voi olla sankari, perustyyppi, altavastaaja tai kadotettu sielu / 

antisankari.   

2. Mitä hän haluaa? Mikä on henkilöhahmon haave, päämäärää (want)? Tämä on koko 

elokuvan moottori.  

3. Miksi hän haluaa sitä? Mikä on henkilöhahmon tarve, motivaatio (need)?  

4. Mitä tapahtuu jos hän epäonnistuu? Määritä panokset.  

5. Miten hän muuttuu tai ei muutu? Alku vs. loppu. 

Henkilöhahmot eivät kuitenkaan pelkkinä hahmoina tee tai välitä mitään, heidän huolellisesta 

suunnittelustaan lähdetään kohti tarinan kokonaisvaltaista tunteiden kirjoa. Kyse on taidosta osata  
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paljastaa henkilöhahmo tarinan edetessä oikein: revealing character. (Iglesias 2005:55). 

Paljastamisesta on Iglesiaksen mukaan nimenomaan käsikirjoittamisen taiteessa kyse. Miten 

henkilöhahmot voi kirjoittaa ”hyppäämään” ulos paperilta. Paljastaminen toimii näytä älä kerro 

-säännön avulla. Kirjoittajan tehtävä on kehittää henkilöhahmon ympärille tapahtumia ja dialogia, 

joiden kautta lukija voi kokea tunteita, koska henkilöhahmot reagoivat näihin tapahtumiin ja 

dialogiin. Käsikirjoittaja ei kerro lukijalle mitä tämän kuuluu tuntea, vaan tekee valintoja, jotka 

näyttävät henkilöhahmojen sisäistä maailmaa. Juju on siinä, että käsikirjoittaja näyttää 

henkilöhahmosta lukijalle asioita, jotka ovat tärkeitä tarinalle. Tätä voi harjoitella esimerkiksi 

kirjoittamalla taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen ”mitä tiedän henkilöhahmosta” ja toiseen 

”miten näytän sen kohtauksessa”. (Iglesias 2005:55-56.) 

Iglesias (2005:56-61) kokoaa dramaturgisia työkaluja kuusi (6), liittyen henkilöhahmon 

paljastamiseen. Hän erittelee ne seuraavasti;  

1. Nimeämällä tarkasti, esittelemällä ja hahmon kuvauksella. Nimellä, joka henkilöhahmolle 

annetaan, on väliä. Samoin sillä, miten häntä kuvaillaan ja miten hänet esitellään. Onko nimi 

Roope vai Robertson? Kuvaillaanko häntä ”vahvana” vai seuraavasti: ”Kantaa itseään, kuten 

todellinen uranainen kantaa. Silmien alla on tummat piirrot merkkinä valvotuista öistä.” 

Jäljempi elävöittää henkilöhahmoa lukijalle enemmän ja tuo hahmoa näkyvämmäksi paperilta. 

Hahmon esittelyä voi olla sen näyttäminen: Miten henkilöhahmo toimii yksin kotona tai 

kohtelee muita arjessaan. Onko hänellä outoja tapoja? 

2. Kontrastin avulla. Kahden asian vertailu nähdäksemme eroavaisuuksia. Esimerkiksi 

henkilöhahmon ajatusten voidaan näyttää poikkeavan merkittävästi muiden ajatuksista. Muun 

muassa seuraavan tilanteen / kontrastin rakentaminen käsikirjoitukseen: pikaruokaravintolan 

perustaja inhoa pikaruokaa. Muut työntekijät syövät ranskalaisia ja hampurilaisia aina 

lounaaksi. 
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3. Muiden hahmojen kautta. Miten muut reagoivat tähän henkilöhahmoon? Mitä he puhuvat 

tästä tai miten he käyttäytyvät tämän seurassa? Aina kun pikaruokaravintolan perustaja saapuu, 

muut nopeuttavat työtahtiaan maanisesti ja tarkistavat, että tukka on siististi hatun sisällä.  

4. Dialogilla. Hyvä dialogi on vaikein työkalu hallita. Dialogilla voidaan taidokkaasti kertoa 

taustasta, toiveista, peloista tai aikeista. Dialogi antaa henkilöhahmolle tietynlaisen äänen. Se 

voi myös kertoa muun muassa valheista tai manipuloinnista. 

5. Toiminnan, reaktioiden ja päätösten kautta. Muun muassa sen näyttäminen, miten 

henkilöhahmo toimii paineen alla, on voimakas tapa paljastaa henkilöhahmosta ja tämän 

tunteista. Esimerkkejä: päähenkilö pesee kätensä viisi kertaa aina kun pääsee kotiin. Hän 

piiloutuu joka kerta, kun hän kuulee naapurin lähestyvän. Työntekijöiden puhuessa 

pikaruokaravintolan perustajasta hän jää aina salakuuntelemaan.  

6. Maneerien, symbolien ja rekvisiitan avulla. Maneereja voi olla pään heilutus, hiljentyminen 

tai vaikka jalan vispaaminen. Symboleja voivat olla esimerkiksi värit ja rekvisiittaa muun 

muassa Indiana Jonesin hattu tai Thorin kirves.  

Käytän edellä mainittuja Iglesiaksen työkaluja myöhemmin, kun puran Joker-elokuvan päähenkilön 

paljastamista käsikirjoituksessa tunteiden välittämiseksi lukijalle.  

Tunne siis kiteytyy henkilöhahmoihin, joita seuraamme elokuvassa. Mikäli lukijan palaute 

käsikirjoituksesta on, ettei tarinassa ole yhtään samaistuttavaa hahmoa, se voi tarkoittaa, ettei häntä 

kiinnosta mitä hahmoille tapahtuu. Tämä on yleensä seurausta puutteellisesta paljastamisesta tai 

turhista, tarinan ytimeen (mistä tämä elokuva kertoo) kuulumattomista tapahtumista. Hahmon 

paljastamisen lisäksi vahvaan tunnekokemukseen vaikuttaa lukijan sitouttaminen hahmoihin. 

(Iglesias. 2005:61-62.) 
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Iglesias (2005:61-67) tunnistaa kolme (3) dramaturgista työkalua, joilla sitouttaa, eli muodostaa 

yhteys lukijan ja henkilöhahmojen välille;  

1. Recognition. Synnytä ymmärrystä ja empatiaa. Lukijan ei kuitenkaan tarvitse pitää 

henkilöhahmosta, jotta voi kokea empatiaa tai ymmärrystä. Empatian ja sympatian erottaminen 

toisistaan on oleellista. Me koemme yhteyttä hahmoihin, kun hahmon paljastamisen kautta 

tunnistamme heidän motiivejaan, reaktioitaan, asenteitaan ja tunteitaan. Esimerkki: päähenkilö 

ei uskalla auttaa hädässä olevaa, koska tilanne on uhkaava. Hän palaa kuitenkin myöhemmin 

paikalle auttamaan, koska jäi potemaan huonoa omaatuntoa valinnastaan.  

Jo Aristoteles (2012:113-115) puhuu Runousopissa tragediassa tapahtuvasta tunnistamisesta. Hän 

käyttää termiä anagnorisis. Siirtymistä tietämättömyydestä tietämiseen. Tunnistaminen herättää 

joko rakastavia tai vihamielisiä tunteita henkilöhahmoissa. Esimerkiksi arpi paljastaa pojan 

kuninkaaksi tai päähenkilö lukee asiakirjasta, että hänen oma äitinsä on syypää hänen 

aivovammaansa. Aristoteleen mukaan paras tunnistamisen laji on suoraan tapahtumiin liittyvä 

tunnistaminen. Kun tunnistaminen saadaan aikaan tapahtumiin liittyvällä yllätyksellä. Etenkin, jos 

siihen liittyy peripeteia, käänne. Kohtauksen sisälle rakennetaan käänne, joka johtaa tapahtumien 

muutokseen vastakkaiseen suuntaan. Tämän käänteen on johduttava juonen rakenteesta niin, että se 

on joko välttämätön tai todennäköinen seuraus siitä, mitä on aiemmin tapahtunut. Tämä on 

nähtävillä Joker-elokuvasta analysoitaviksi valituissa kohtauksissa yksi (1) ja kolme (3).  

2. Fascination. Synnytä kiinnostusta. Meillä on taipumus kiinnostua erilaisesta ja uniikista. Siksi 

voimakas sitouttamisen metodi on tehdä henkilöhahmosta kiehtova. Tämä tarkoittaa 

keskittymistä hahmon arvojen määrittelyyn, asenteeseen ja hallitsevaan intohimoon. Kiehtovan  
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3. hahmon luomiseen voi käyttää muun muassa ristiriitaisia piirteitä, esimerkiksi pohjattoman 

ilkeään hahmoon voi rakentaa hyvin rakastettavia piirteitä. 

4. Mystery. Synnytä uteliaisuutta ja odotuksia. Mysteerin sanotaan aina tekevän henkilöhahmosta 

mielenkiintoisemman. Sen luominen tekstiin on voimakas keino sitouttaa lukija. Iglesias puhuu 

mysteerin jakamisesta kolmeen osaan; menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Kunkin 

kohdalla lukijan mieleen muodostuu kysymys. Menneisyys: Mitä hahmolle on tapahtunut? 

Nykyisyys: Miksi hahmo reagoi aina tietyllä tavalla? Tulevaisuus: Mitä hahmo tulee tekemään 

tämän seurauksena? Käsikirjoittaja istuttaa tekstiin osia mysteerin rakentamiseksi. Esimerkki: 

päähenkilö kieltää toistuvasta yhden perheenjäsenensä olemassaolon. Lukijalle muodostuva 

kysymys: Mitä heidän välillään on tapahtunut?  

Viimeisenä dramaturgisena työkaluna tunteen rakentamiseen, mainitsen Iglesiaksen keinot tuottaa 

välitöntä empatiaa ja viehätystä lukijassa;  

1. We care about victims - characters we feel sorry for - uhrit 

2. We care about characters with humanistic virtues - hyveelliset   

3. We like characters with desirable qualities - ihailtavat ominaisuudet  

Aristoteleen (2012:128-129) mukaan keskeinen juonta rakentava työkalu on päähenkilön erehdys, 

hamartia. Aristoteles määrittelee toimivan juonen yhdeksi elementiksi erehdyksen käänteen ja 

tunnistamisen lisäksi. Hänen mukaansa juoni rakennetaan tunnistamisista, käännekohdista ja 

kärsimyksestä, pathos (Aristoteles 2012:113). Pathos sopii Iglesiaksen kohtaan 1, jonka mukaan 

välitämme hahmoista, joiden kärsimyksestä olemme tietoisia. Voidaan puhua myös altavastaajasta. 

Henkilöhahmosta, joka on heikompi kuin muut. 
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Hyvin rakennetut henkilöhahmot ovat tunteikkaan käsikirjoituksen ydin, tunteiden lähde. He 

tarvitsevat kuitenkin ympärille tapahtumia ja muita hahmoja tai elementtejä, esimerkiksi 

konkreettisia esteitä, jotka heijastavat heidän matkaansa sekä sysäävät heitä eteenpäin. (Iglesias 

2017: Aristoteles 2012.) Joker-elokuvan päähenkilössä on kokonaisuutena vahvan ja monipuolisen 

henkilöhahmon ominaisuudet, joiden dramaturgiseen rakentamiseen on käytetty aikaa ja taitoa. 

Juoni punoutuu häneen, hänen ominaisuuksiinsa ja valintoihinsa. Tarkasti, ajan kanssa, lukijalle 

avataan yksityiskohtia, joista jokainen liittyy edellä mainittuihin työkaluihin. Käsikirjoituksessa 

paljastetaan ja sitoutetaan. Sen edetessä tapahtuu toistuvaa tunnistamista ja syntyy halu tietää mitä 

seuraavaksi tapahtuu. Seuraavaksi lähden käyttämään edellä esiteltyjä työkaluja käsikirjoituksen ja 

elokuvan analysoinnissa. Ennen sitä kerron Jokerin tarinan. 

4. ELOKUVAN KÄSIKIRJOITUKSEN ESITTELY    

 

(2019) on Todd Phillipsin ohjaama psykologinen rikoselokuva, joka kertoo 
DC Comic:sin sarjakuvahahmoihin perustuvan tarinan Batmanin 

arkkivihollisen, Jokerin, synnystä.  

Elokuvan päähenkilö, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), on masentunut antisankari, Iglesiaken (2005) 
termein; kadotettu sielu. Hän on päähenkilö, joka tekee vääriä valintoja ja kääntyy väärälle polulle. 
Arthur on ensimmäisestä kohtauksesta lähtien tarkka henkilöhahmo. Se, miten hän on läsnä ja 
puhuu, välittyy tekstistä. Arthur koittaa kärvistellä arjessaan mielenterveysongelmiensa ja 
epämenestyksekkään koomikon uransa, tai haaveen siitä, parissa. Haave heijastaa Arthurin tarvetta 
tulla nähdyksi ja kulkee mukana läpi elokuvan.  

Hän asuu apua tarvitsevan äitinsä, Penny Fleckin (Frances Conroy) kanssa, joka puhuu vain siitä, 
miten Thomas Wayne, jonka luona hän on työskennellyt 30 vuotta sitten, vielä jonain päivänä 
varmasti vastaa hänen kirjeisiinsä ja auttaa heitä. Arthur työskentelee HAHA Talent -toimistossa 
klovnina, joka vuokraa erilaisten tilausten pohjalta esiintyjiä (klovneja, käsikirjoituksessa mainitaan 
myös taikurit ja miesstripparit). Maailma, jossa olemme, rakennetaan selkeästi. Apua tarvitsevat 
yksilöt jätetään yhteiskunnassa oman onnensa nojaan, vain vahvat tai rikkaat selviytyvät. Gotham 
Cityssä kukoistaa rikollisuus ja rappeuma. Ne, joille on annettu vähän, saavat vähän. Kaikki, mitä 
Arthurin ympärille on kirjoitettu, liittyy siihen mitä tulee tapahtumaan.  
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Elokuva koostuu oikeasta maailmasta, joka punoutuu yhteen Arthurin oman todellisuuden kanssa. 
Alussa emme tiedä, että tietyt tapahtumat ovat vain päähenkilön mielikuvitusta, mutta käsikirjoitus 
avaa hyvin pian, että Arthurin turvapaikka on hänen fantasiamaailmansa. Tulevaa varten pedataan 
myös kohtaukset, jotka toimivat käänteenä lukijalle myöhemmin, sellaiset, jotka eivät ole totta. 

Arthurilla on haave, hänestä tulee jonain päivänä menestyvä stand-up koomikko. Jonain päivänä 
hänet nähdään. Haave tulee näkyväksi Arthurin fanittaman ja Murray Franklinin (Robert De Niro) 
juontaman talk shown kautta. Mikä unelma olisikaan päästä joskus itse ohjelmaan. Arthurilla on 
kuitenkin isoja ristiriitoja omien kykyjensä käsittämisessä. Perustavanlaatuisesti piirteiltään ja 
ajatuksiltaan erilainen, uniikki päähenkilö (Iglesias 2005) Arthur käy terveyskeskuksessa 
puhumassa olostaan sosiaalityöntekijän kanssa. Yhteiskunnan tukemana hän saa sieltä seitsemää eri 
lääkettä. Mutta nekään eivät tunnu auttavan. 

Erilaisuuteen syvennytään voimakkaammin, kun selviää, että Arthurilla on neurologinen häiriö. Hän 
alkaa nauramaan pakonomaisesti, kun kokee tilanteen ahdistavana. Tämä luo ristiriitoja ja 
konflikteja arkisissa tilanteissa. Lukijalle esitellään, että Arthurin epätyypillinen piirre tuottaa 
hänelle sisäistä kärsimystä: yleensä nauru viestii aivan päinvastaista, iloa. Onneksi Arthurilla on 
kortti, jonka hän voi tilanteen lauetessa näyttää muille. Kortissa lukee selitys naurulle, neurologinen 
häiriö, jotta ulkopuolinen voi ymmärtää sosiaalisesti outoa käytöstä. Kenties neurologisesta 
poikkeamastaan johtuen Arthur käsittää myös huumorin päinvastoin, kuin muut. Lapsenomaisuus 
on hänessä hallitseva piirre, joka viestii kesken jäänyttä kasvua. Tätä tukee kotona hoidettavana 
oleva taantunut äiti, joka kutsuu poikaansa ”Happyksi” ikään kuin tämä olisi edelleen seitsemän 
vuotias. Muiden hahmojen kautta meille kerrotaan monia muitakin yksityiskohtia. Arthur koetaan 
outona, jopa friikkinä ja pelottavana. Hän on siksi pohjattoman yksinäinen. Koomikon urasta, 
Arthurin iloisesta haaveesta, puhuminen on alusta asti tragedia. Lukijalle on selvää, ettei Arthur 
koskaan tule olemaan siinä hyvä. On vain ajan kysymys, milloin se selviää hänelle itselleen.  

Elokuvan alussa nuoret pojat hakkaavat Arthurin, kun hän on töissä, tanssimassa ihmisille kadulla. 
Tarinan kantava teema onkin erilaisuus, joka on pahasta samoin kuin se, että yrittää olla muita 
varten, ilahduttaa toisia. Kaikkien kannattaa painaa eteenpäin yksin. Käsikirjoitus kuljettaa meidät 
kurjaan arkeen. Kaikki menee säännönmukaisesti ankeasti, mutta Arthur pitää kiinni 
tsemppihengestä. Hänelle on aina sanottu, että hän tuo naurua maailmaan.  

Saadessaan työkaveriltaan Randallilta käsiaseen, jotta voisi jatkossa suojella itseään, alkaa Arthurin 
ensimmäinen sykli kohti huonoja valintoja. Kykenemättömänä näkemään omaa parastaan, Arthur 
ensin laukaisee aseen vahingossa kotonaan ja jostain syystä kantaa sen mukanaan klovni-keikalle 
lastensairaalaan. Ase tippuu vahingossa lattialle lasten keskelle. Arthur saa potkut töistä ja kuulee, 
että Randall on valehdellut hänestä edesauttaen potkuja. Pettymys on valtava. Arthur on kaikin 
tavoin uhri. 

Illalla metrossa surun murtama Arthur ei pysty pidättelemään pakonomaista nauruaan ahdistavassa 
tilanteessa. Hän saa kolme Wall Street -miestä kimppuunsa, vaikka koettaa viimeiseen asti välttää 
konfliktia kertomalla muun muassa neurologisesta vaivastaan. Arthur pahoinpidellään ensin 
verbaalisesti sitten fyysisesti ennen kun hän, tilanteen eskaloimana, päätyy ampumaan kaksi miestä. 
Kolmannen perään Arthur lähtee, kun metro on pysähtynyt, ja ampuu tämän laiturille. Kyseinen 
toiseen näytökseen kuljettava kohtaus on ensimmäinen tässä opinnäytteessä analysoitavaksi 
valituista kolmesta tunteikkaimmasta kohtauksesta. Kohtaus on mielestäni elokuvan voimakkain,  
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mikäli olisi valittava yksi. Tapahtumaa seuraa Arthurin voimaantuminen, kun hän huomaa, että teko 
toi hänelle hyvän olon. Hän puolusti itseään. 

”My hole life I didn't know if I even existed. But I do.”  
Arthur Fleck 

Toinen näytös käsittelee Arthurin muutosta kun hän pikkuhiljaa huomaa, että hänet nähdään. 
Julkisuudessa puhutaan Wall Street -miesten murhista ja peilataan hyväosaisten ja vähäosaisten 
eroja. Tuntuu siltä, että vähäosaiset asettuvat Arthurin, vielä mysteeriksi jääneen klovni-murhaajan, 
puolelle. Keulahahmona julkisuudessa, edustamassa rikkaita, esiintyy Thomas Wayne. Penny, 
Arthurin äiti, luonnollisesti asettuu tämän puolelle katsoessaan uutisia kotona. 

Arthur alkaa muuttaa toimintaansa. Hän sanoo suorat sanat töissä Randalille, mikä tuntuu hyvältä, 
vaikkakin näyttäytyy muille outona, jopa pelottavana. Terveyskeskuksessa hän asettuu 
sosiaalityöntekijää vastaan, joka ei koskaan ole aidosti kuunnellut häntä. Sosiaalityöntekijä 
pahoittelee, että hänellä on huonoja uutisia. Heidän palvelunsa lakkautetaan. Ketään eivät kiinnosta 
Arthurin kaltaiset ihmiset. Arthur tajuaa, ettei hänelle jatkossa turvata apua tai lääkkeitä, eikä ole 
tulossa uutta paikkaa, josta hän niitä saisi. Arthur hylätään yhteiskunnan toimesta lopullisesti ja hän 
alkaa lipua sille puolelle missä hänen on helppo olla. Omiin harhoihinsa. Hän haluaa edistää 
unelmaansa ja saa rohkeuden ilmoittautua open mic -iltaan. Arthur vetää ensimmäisen oman stand 
up -keikkansa, joka on hyvin kiusallinen kaikille muille, paitsi Arthurille. Onneksi naapurin Sophie 
istuu yleisössä jakamassa hetkeä. Arthur on kohdannut Sophien kerran hississä ykkösnäytöksessä ja 
toisen kerran kakkosnäytöksen alussa, mentyään heti metromurhan jälkeen voimaantuneena 
suutelemaan Sophieta tämän kotiovelle. Treffeillä Sophie ylistää Wall Street -miehet tappanutta 
mysteeriklovnia sankariksi.  

Arthur kokee onnellisia hetkiä Sophien kanssa mutta kotona tunnelma äidin kanssa tiivistyy. Arthur 
lukee salaa Pennyn kirjoittaman, Thomas Waynelle osoitetun, kirjeen. Penny haluaa apua hänelle 
sekä Thomaksen ja Pennyn yhteiselle pojalle, Arthurille. Arthur uskoo välittömästi, että Thomas on 
hänen isänsä ja riideltyään äitinsä kanssa, totuuden pihtaamisesta, hänellä on uusi suunta. Arthurin 
ensimmäinen Thomaksen lähestymisyritys epäonnistuu, mutta hän tapaa sen sijaan Thomaksen 
pojan, 10-vuotiaan Brucen (tuleva Batman), ja Alfredin. Alfred estää Brucea puhumasta Arthurille 
ja nauraa tämän väittäessä olevansa Thomaksen poika. Alfred kertoo, että Penny Fleck on sairas 
nainen, ei muuta. Arthur ei usko Alfredia ja meinaa kuristaa tämän, mutta tulee katumapäälle. 
Kotiin päästyään Arthur näkee, miten Pennyä viedään sairaskohtauksen takia ambulanssiin. 
Sairaalassa Arthurilla on ensimmäinen kohtaaminen kahden etsivän kanssa, jotka haluavat kysellä 
metromurhista. Arthur pääsee puhumalla pois tilanteesta ja luisuu pidemmälle synkkyyteen, kun 
Murray Franklin on taas televisiossa. Murray näyttää yllättäen showssaan videon Arthurin pieleen 
menneestä stand up -esityksestä. Arthurin istuessa toipuvan äitinsä sairaalasängyn vierellä hän 
tajuaa, että hänelle nauretaan julkisesti televisiossa.  

Gotham Cityn levottomuudet kasvavat samaa tahtia, kun Arthurin sisäinen kärsimys saa lisää 
vääntöä. Mielenosoittajat kaduilla klovneiksi pukeutuneina on voimakas symboli sille, miten Arthur 
tulee yhä enemmän nähdyksi. Arthur päättää murtautua teatteriin, johon tietää Thomas Waynen 
olevan menossa. Arthur kohtaa operaation jälkeen ”isänsä” miesten vessassa saaden vahvistusta 
sille, että Penny Fleck on hullu. Thomas kertoo tämän adoptoineen Arthurin vasta sen jälkeen, kun 
tämä lopetti työt Waynin palveluksesta. Arthurin ollessa neljä, Penny pidätettiin ja sijoitettiin  
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hoitoon Arkhamiin valtion sairaalaan. Arthur saa Thomakselta turpaan, koska alkaa pakonomaisesti 
nauraa kesken kaiken ja Thomas luulee tämän pilkkaavan häntä ivallisesti.  

Kotona lannistunut Arthur uskoo edelleen omaan totuuteensa, vaikka ahdistus vain kasvaa. 
Yllättäen puhelin soi ja Arthur kutsutaan vieraaksi Murrayn showhun koska stand up -videoklippi 
on ollut niin suuri menestys. Hämmentynyt Arthur suostuu, onhan vieraaksi pääseminen ollut aina 
hänen unelmansa. Arthur seuraa johtolankoja saadakseen tietää totuuden äidistään ja menee 
Arkhamiin. Arthur varastaa äitinsä potilaspaperit ja saa tietää totuuden, hänet on adoptoitu. Arthurin 
neurologinen tila on seurausta pään vammasta, äidin laiminlyötyä häntä pienenä. Totuus on liikaa 
Arthurille ja hänen mielikuvansa murtuvat. Paljastuu, ettei hän ole koskaan tapaillut naapurin 
Sophieta, eikä tämä ollut Arthurin tukena Pennyn vierellä sairaalassa tai missään muuallakaan. Sen 
sijaan Sophie on kauhuissaan kohdatessaan tuntemattoman Arthurin asunnossaan, keskellä yötä. 
Siirrymme kolmanteen näytökseen, kun Arthur kertoo sairaalassa makaavalle Pennylle, että tämä oli 
väärässä, kun kutsui häntä kaikki nämä vuodet ”Happyksi”. Arthur ei koskaan ole ollut onnellinen. 
Ei päivääkään. Arthur tappaa oman äitinsä tukehduttamalla tämän sairaalan tyynyllä.  

”I used to think my life was nothing but a tragedy, but now, I realize it's all just a comedy.”  
Arthur Fleck 

Arthur on päästänyt irti. Hän harjoittelee kotonaan tulevaa Murray showta varten. Meille selviää, 
että hän suunnittelee tappavansa itsensä suorassa TV-lähetyksessä ampumalla itseään päähän. 
Arthur kuuntelee musiikkia ja tanssii kotonaan. Värjää hiuksensa vihreiksi ja peittää kasvonsa 
klovni -meikin alle. Kun työkaverit tulevat katsomaan miten hän voi, Arthur tekee kolmannen 
murhansa. Hän tappaa Randallin iskemällä tätä saksilla silmään. Shokissa oleva Gary ei voi uskoa 
asiaa todeksi, mutta hänet Arthur yllättäen päästää pakoon, koska: ”Gary on aina ollut mukava 
hänelle.” Jokeri syntyy ja Arthur pukee tämän lookin ensimmäistä kertaa. Hän on voimaantunut. 
Jokerin näkeminen ensi kerran on toinen tässä opinnäytteessä analysoitavaksi valituista kolmesta 
tunteikkaimmasta kohtauksesta. 

Etsivät tavoittavat klovni-asuisen Arthurin ulkona ja jahtaavat häntä metroon, jossa hän onnistuu 
katoamaan satojen klovni-mielenosoittajien sekaan sekä karistamaan etsivät. Ennen suoraa lähetystä 
Jokeri tapaa Murrayn pukuhuoneessa ja tuottaja kyseenalaistaa klovni-naamioisen vieraan ottamista 
showhun ylipäätään. Itsevarma Murray on eri mieltä. Hän haluaa Arthurin mukaan juuri siksi, että 
tämä on niin sekopää, se on hauskaa. Arthur pyytää Murrayta esittelemään itsensä Jokerina showssa 
ja Murray suostuu. Elokuvan loppuhuipennus on todellinen sodanjulistus, kun Jokeri kertoo 
avoimesti tappaneensa Wall Street -miehet. Järkyttynyt kansa jää kuuntelemaan Jokerin ja Murrayn 
dialogia, jossa Murray yrittää saada Jokerin ymmärtämään miten hirveä teko on kyseessä. 

 
”What do you get when you cross a mentally-ill loner with a system that abandons him and treats 

him like trash?! I'll tell you what you get. You get what you fucking deserve,--”  
Joker  

Jokeri ampuu Murrayn suorassa TV-lähetyksessä. Kyseinen kohtaus on kolmas tässä opinnäytteessä 
analysoitavaksi valituista kolmesta tunteikkaimmasta kohtauksesta, koska se oli todella vaikuttava 
lukukokemus.  

Lopulta kaupunki on kaaoksessa, taloja palaa ja mielenosoittajat rettelöivät. Bruce Wayne pakenee 
vanhempiensa kanssa teatterista. Vanhemmat ammutaan yhden mielenosoittajan toimesta  
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sivukujalla. Arthur on pidätettynä poliisiautossa, mutta hänet vapautetaan kapinoivan, ja kaupunkia 
tuhoavan kansan toimesta ja nostetaan esiin johtajana. Ensimmäistä kertaa Arthur on täysi. Hänet 
nähdään. Elokuva päättyy siihen, kun hyppäämme ajassa eteenpäin. Arthur on joutunut samaan 
mielisairaalaan, jossa hänen äitiään hoidettiin, ja keskustelee lääkärin kanssa muistiinpanoistaan. 
Arthur on kuitenkin muuttunut, hän toteaa lääkärille, ettei hän halua kertoa vitsiään ääneen, koska 
lääkäri ei tajuaisi sitä. 

5. VALITUT KOHTAUKSET ANALYYSIIN 

Joker-käsikirjoituksessa on paljon hienoja kohtauksia, mutta selkeästi voimakkaimpia tunteita 

minussa herättäneet pystyi erottamaan joukosta yllättävän helposti. Tätä opinnäytettä varten 

tarkoitus oli valita lukukokemuksen tunteikkaimmat kohtaukset Jokerin käsikirjoituksesta ja 

erikseen katsomiskokemuksen tunteikkaimmat kohtaukset elokuvasta. Luin ensin käsikirjoituksen 

ja sen jälkeen katsoin elokuvan tehden molemmista kokemuksista muistiinpanot. Havaitsin, että 

käsikirjoituksesta ja elokuvasta erottui kaikista eniten tunteita herättävinä samat kohtaukset.  

Päätin ottaa yhteiseen tunteiden välittämisen analyysiin kaksi kohtausta, jäljempänä kohtaukset yksi 

(1) ja kolme (3). Valitut kohtaukset 1 ja 3 analysoidaan käsikirjoituksen ja elokuvan näkökulmista 

yhdessä. Lisäksi vain elokuvasta valitsin kolmannen kohtauksen omaan analyysiin, jäljempänä 

kohtaus kaksi (2).  Kyseinen kohtaus 2 ei nostanut lukukokemuksessa yhtä voimakkaita tunteita, 

kuin valmiissa elokuvassa. Musiikin, näyttelijäntyön ja ohjauksellisten valintojen yhteistyö sekä 

kohtausta edeltävät tapahtumat, synnyttivät suuren tyydytyksen ja puhdistumisen tunteen, 

katharsiksen (Aristoteles 2012:158). Käsikirjoituksessa voimakkaita tunteita välitti lisäksi 

kokonaisuus, jossa Arthur saa tietää potilaspapereiden kautta totuuden äidistään. Tämä Arthurille 

hyvin henkilökohtainen ja intiimi vaihe erottui todella koskettavana käsikirjoituksesta. Uskon tämän 

liittyvän hiljaisuuteen, joka vallitsee lukukokemuksessa. Henkilökohtaisuus ja Arthurin hauraus 

voimistuvat, kun niillä on rauha ympärillä. En ota tätä kokonaisuutta analyysiin, koska kyseessä on  
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monta kohtausta sisältävä jatkumo, johon päti lopulta samat havainnot, mitä tuon esiin valittujen 

kohtausten analyyseissa.  

Valitut kohtaukset:  

KOHTAUS 1 - käsikirjoituksesta ja elokuvasta: Arthur ampuu Wall Street -miehet metrossa. 

KOHTAUS 2 - elokuvasta: Arthurin näkeminen ensi kertaa Jokerina. 

KOHTAUS 3 - käsikirjoituksesta ja elokuvasta: Arthur ampuu Murrayn Talk Showssa. 

Osasin ennakkoon odottaa, että väkivalta liittyy vahvasti tämän käsikirjoituksen ja elokuvan 

synnyttämiin tunteisiin. Jo elokuvan genre viittaa väkivaltaan kuin myös se, että päähenkilönä 

toimii tuleva psykopaatti-rikollinen. Jätän kuitenkin käytettyjen dramaturgisten keinojen moraalisen 

analysoinnin tämän työn ulkopuolelle. Löysin ja käyn suppeasti läpi syitä sille, miksi väkivalta 

toimii tässä elokuvassa poikkeuksellisen hyvin ja käsittelen asiaa tunteiden välittämisen 

dramaturgisista työkaluista käsin. Kiinnostavaa tämän käsikirjoituksen väkivallassa on se, että siitä 

tulee lukijalle - mikä on moraalisesta näkökulmasta hämmentävää - voimaantunut olo. Väkivallan 

yhdistäminen heikkouden puolustamiseen sekä vääryyden korjaamiseen on yhdistelmä, jolla 

käsikirjoittajat dramaturgisesti pelaavat. Tämä yhdistelmä tekee väkivallasta merkittävää.  

6.  HENKILÖHAHMO TUNNEKOKEMUKSEN RAKENTAJANA 

Haluan ennen laajempia analyysejä tunteiden välittämisestä käydä läpi tarinan päähenkilöä ja hänen 

paljastamistaan (Iglesias 2005) käsikirjoituksessa. Arthurin taustan ja häneen rakennettujen 

ominaisuuksien kautta pääsemme hieman syvemmin käsiksi henkilöhahmoon tunteiden välittäjänä. 

Tämän luvun tarkoitus on lisäksi havainnollistaa konkreettisesti paljastamisen työkaluja  
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käsikirjoituksessa. Tätä varten olen valinnut analyyseista erilliset kohtaukset, joihin sovellan 

Iglesiaksen työkaluja.  

Tästä eteenpäin selvennykseksi puhun kokijasta, kun käsittelen tarinaa ja sen välittämiä tunteita 

lukijan ja katsojan näkökulmista yhdessä sekä erikseen lukijasta tai katsojasta, kun käsittelen 

käsikirjoituksen tai elokuvan näkökulmaa erikseen. Pyrin pitämään ilmaisun tältä osin selkeänä. 

Ennen analyyseja siis hetkeksi Joker-elokuvan päähenkilöön: tämän taustaan ja ominaisuuksiin 

tunteiden välittäjänä.    

6.1.  TAUSTA  

Mikäli Jokeri on meille ennestään sarjakuvista tai useista elokuvista tuttu hahmo tiedämme, että 

kyseessä on antisankarin tarina. Lisäksi voimme olettaa, että tulemme seuraamaan Gotham Cityn 

maailmaa. Uskon, että lukijan sitouttaminen tarinaan voi olla, ennalta tiedetyn informaation 

johdosta, helpompaa tai vaikeampaa. Riippuen onko lukijalla innostunut vai kriittinen 

ennakkoasenne tarinaa tai Jokeria kohtaan. Tausta on merkittävä työkalu, kun tarkastellaan 

tunteiden välittämistä käsikirjoituksessa. 

Koen, että Joker-elokuvan kohdalla näkökulma tarinaan on niin poikkeava siitä, millaisena olemme 

aiemmin tottuneet näkemään Jokerin, että taustan merkitys tunteiden syntymiseen jää pieneksi. 

Ensinnäkin muissa elokuva tai sarjakuva -versioissa päähenkilönä on ollut Batman. Jokeri on ollut 

vihollinen, melko mystiseksi jäävä hullu. Toiseksi Joker-elokuvassa Arthur ei vielä ole paha. Me 

seuraamme erikoista miestä, jolla on mielenterveysongelmia. Hän on tavallinen kansalainen omine 

persoonallisine ongelmineen. En tästä johtuen ajattele, että taustatarina tai mahdollinen 

fanittaminen vaikuttaisivat tämän yksittäisen elokuvan sisäisen tunnekuljetuksen kokemiseen sen  
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suuremmin. Uskon kuitenkin, että taustan tunteminen edesauttaa kokijaa hyväksymään päähenkilön 

väkivaltaisuuden. Se on jopa suotavaa, kun näkökulmana on Jokeri. Lisäksi analyysiin valittu 

kohtaus 2, Jokerin näkeminen ensi kertaa, on mahdollisesti tunteiltaan voimakkaampi, kun 

tiedämme taustan. Päähenkilön muutokseen ja matkaan liittyy ennalta tiedetyt faktat: Jokeri tulee 

syntymään ja Jokeri on todella paha. Batmanin arkkivihollinen.  

6.2.  ARTHURISTA  

Joker-elokuvan rakennusaineet ovat selkeät. Yksityiskohtia Arthurista paljastetaan lukijalle tarinan 

edetessä vähitellen. Ne värittävät yhtenevästi vastausta kysymykseen, mistä elokuva kertoo: 

ulkopuolisuudesta. Arthut Fleck on antisankari. Yksinäinen ihminen, joka haluaisi tulla nähdyksi. 

Hän on uhri, joka ei kuulu minnekään. Hänet koetaan luotaantyöntävänä, outona ja erilaisena. 

Käsikirjoitus vahvistavaa tätä. Erilaisuus näkyy niin dialogissa, Arthurin lapsellisessa tavassa puhua 

ja ymmärtää muita kuin unelmissa, jotka ovat selvästi epärealistisia. Kaikki tallovat hänet alleen, 

vaikka hän yrittää parhaansa. Arthur on auttamattomasti muiden armoilla lääkkeiden, 

sosiaalityöntekijän, työkavereiden, pomon, äidin ja yhteiskunnan. Hän on rakentanut oman 

mielikuvitusmaailman turvakseen. 

Hahmo synnyttää alusta asti voimakasta empatiaa. Uskon, että tämä liittyy Iglesiaksen (2005) 

esittämiin keinoihin tuottaa välitöntä empatiaa. Me asetumme sellaisen henkilön puolelle, jonka 

kirjoittaja laittaa uhrin asemaan. Tätä Arthur on loppuun asti. Lisäksi hänen virheensä vievät tarinaa 

eteenpäin. Virheet perustuvat Arthurin uhrin rooliin, jossa hän ei ymmärrä parastaan eikä 

normaaleja tapoja toimia. Tälle on rakennettu käsikirjoitukseen yksinkertainen syy: Arthur on 

mielenterveyspotilas. Tämä perustelee lukijalle Arthurin epäloogiset tavat ratkaista tilanteita.  

22



Päähenkilön näkökulma asettaa lukijan kokemaan Arthurin toivottoman tuntuisen maailmaan. 

Arthur tarvitsisi ensi sijaisesti ammattiapua.  

Iglesiaksen fascination tulee näkyväksi Arthurissa. Työkalu, jolla sitouttaa katsojaa 

henkilöhahmoon. Arthur on uniikki päähenkilö, johon sisältyy paradoksi. Hän on täysin lahjaton 

koomikko, joka itse vilpittömästi uskoo menestykseensä stanp up -lavoilla. Lisäksi lapsekkuuden 

ominaisuuden lisääminen väkivaltaiseen päähenkilöön on taitava yksityiskohta, joka luo fascination 

työkalun mukaista kontrastia. Hänessä on paljon muitakin ristiriitaisia piirteitä, kuten 

pakonomainen nauraminen ahdistavissa tilanteissa. Tämä piirre tekee pahasta inhimillisen, Arthur 

kärsii.  

Lapsekkuus on rakennettu käsikirjoitukseen Arthurin piirteiden, taustan, tarinan tapahtumien ja jopa 

paikkojen tasolle. Arthur on ammatiltaan klovni, joka viihdyttää noudattaen universaalin naiiveja 

maneereja, jotka aikuiseen verrattuna näyttäytyvät lapsellisina. Arthur käy keikalla lastensairaalassa 

ja heittää lapsenomaisia vitsejä sekä huomioita maailmasta. Hänellä on neurologinen vamma, joka 

vaikuttaa todennäköisesti hänen käsityskykyynsä sekä ongelmanratkaisuun. Kohtauksissa on 

yksityiskohtia, jotka ovat lapsenomaisia tai lapsille viihdyttäviä: taikurin kukkakimppu, pellen nenä, 

peruukit, isot kengät, vettä ruikkiva kukka, lasten naurattaminen, oman suun venyttäminen sekä 

muu ilmeily ja pakonomainen nauraminen, jollaista lapsi voisi harrastaa, kun ei osaa käsitellä omia 

tunteitaan. Arthur uskoo kaiken mitä hänelle sanotaan ja antaa muiden määrittää itsensä. Lapset 

eivät vielä tiedä miten säännöt toimivat. Säännöistä Arthur, Jokeriksi kasvaneena, puhuu myös 

loppukohtauksessa. Hän ei ole koskaan ymmärtänyt niitä. Maailma on täynnä sääntöjä, joiden 

järkevyyttä itse kukin pohtii. Jokeri tekee nyt omat sääntönsä, koska ei ymmärrä muiden sääntöjä. 

Näkökulma onkin yksi elokuvan kantava voima. Miten todellisuuden kokee, riippuu siitä, kenen 

silmin sitä katsoo. Näkökulma ja lapsekkaat ratkaisut laajennetaan koskemaan myös Arthurin  
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moraalia. Toisten vahingoittaminen, jonka hän huomaa tuottavan mielihyvää, on oikein, jos se 

tuntuu hyvältä. 

Aluksi Arthur ei tee konkreettisesti mitään pahaa muille. Muutos lähtee käyntiin, kun hän ei enää 

kestä painetta siitä, ettei hän saa tarpeilleen tyydytystä. Lisäksi uudet haasteet painavat häntä alas. 

Arthurin näkökulmasta liikaa pahaa kaadetaan hänen niskaansa siitä huolimatta, että hän vain 

yrittää parhaansa. Lukijan näkökulmasta hän kohtaa esteitä, epäreiluja vastoinkäymisiä ja häneltä 

puuttuu tukiverkosto sekä kyvyt käsitellä omia tunteitaan ja hakea apua. Arthurin selviytymiskeino 

on ollut alistuminen, mutta lopulta se ei enää riitä ja hänen sietokykynsä raja tulee vastaan. Alamme 

seuraamaan päähenkilön muutosta hyvästä pahaan, jossa paha tuo päähenkilölle viimein sen, mitä 

hän kaipasi. Erityistä ovat käsikirjoittajien keinot, joilla tämä toteutetaan niin, että kaikki pahat teot 

tuntuvat oikeutetuilta. Uskon syyn tiivistyvän hahmoon rakennettuihin ominaisuuksiin: uhri, sairas, 

ymmärtämätön ja lapsellinen. On tyydyttävää, kun joku näin voimaton hahmo nousee vaikeuksien 

kautta voittajaksi.  

6.3.  PÄÄHENKILÖN PALJASTAMINEN KÄSIKIRJOITUKSESSA 

Kaikki Joker-elokuvassa tapahtuvat päähenkilön paljastamiseen liittyvät yksityiskohdat ovat 

löydettävissä Iglesiaksen aiemmin mainituista dramaturgisista työkaluista näyttää henkilöhahmon 

sisäistä maailmaa. Näiden tunnistamisen kautta lukijassa voi syntyä tunteita. Alle on koottu 

Iglesiaksen työkalut ja niiden perään muistiinpanoja käsikirjoituksesta liittyen  Arthurin 

paljastamiseen per työkalu; 
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Nimeämällä tarkasti, esittelemällä ja hahmon kuvauksella: Arthur - sympaattinen nimi. Häntä 

kuvaillaan epäsiistinä. Polttaa tupakkaa. Painaa päänsä usein alas, kun pelkää katsetta. Joker - 

tunnistettava pahis. Kävelee itsevarmasti ja tanssii muiden katseista välittämättä. Ei pelkää katsoa 

kohti. 

Kontrastin avulla: Kahden asian vertailu keskenään. Arthurin kokemus poikkeaa radikaalisti 

muiden kokemuksesta: Muut nauravat stand up -keikalla ja Arthur on tästä ihmeissään, hän 

nauraa eri kohdissa.

Muiden hahmojen kautta: Muut pitävät Arthuria outona ja tallovat hänen ylitseen: Pomo ei usko 

Arthuria, vaikka tämä kertoo totuuden. Pomo mainitsee, ettei edes tiedä miksi pitää Arthurista, 

ehkä se on se Arthurin hirveä nauru. Randall antaa Arthurille aseen, vaikka Arthur kertoo, ettei 

hänellä saisi olla asetta. Työkaverit kertovat ääneen, että Arthur on outo. Tuntemattomat kokevat 

pakonomaisen nauramisen hyvin erikoisena tai provosoituvat siitä. Oma äiti kyseenalaistaa 

Arthurin koomikon uran ”eikö silloin pitäisi olla hauska”. Murray nauraa Arthurin noloudelle 

stand up -keikalla. 

Dialogilla: Arthurin tapa puhua on lapsenomaisen. Hän on naiivi ja kertoo ääneen epärealistisia 

tavoitteitaan kuin ne voisivat käydä toteen minä hetkenä hyvänsä. Arthur vastailee oudosti ja 

suoraan. Dialogilla elokuvassa väritetään hienosti myös hulluutta, jolloin ihmisen ajatus ei ole 

normaalin looginen.

Toiminnan, reaktioiden ja päätösten kautta: Arthurin valinnat ja reaktiot tilanteissa. Alussa hän 

välttelee, jäätyy, ei puolustaudu. Sitten hän pakenee, tappaa ja etsii henkilöä sekä vastauksia. 

Lopussa kertoo totuuden, näyttää itsensä, haastaa muita ja ottaa paikkansa kaaoksesta. 

Maneerien, symbolien ja rekvisiitan avulla: Neurologinen vamma tuottaa maneerin, kun 

Arthuria ahdistaa häntä alkaa naurattaa. Symboleina toimivat klovni-kasvomaalaukset ja tukan 

värjääminen vihreäksi. Lisäksi teksti välittää ankeaa tunnelmaa arjessa ja ihmisten yleistä 

huonovointisuutta (ei suoraan vihreä väri, mikä on tuotu elokuvatoteutukseen mukaan 

laajemmin). Rekvisiittana ovat muun muassa Arthurin diagnoosi -kortti ja klovni-naamarit, jotka 

leviävät mielenosoittajille.
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Jokerin käsikirjoituksesta on ja poimittavissa usein näkymättömämmiksi jääviä asioita 

päähenkilöstä. Muun muassa dialogin sekä puhetavan erikoisuus. Nämä usein jäävät selkeämmin 

näyttelijäntyön ja ohjauksen tontille. Jokerin käsikirjoituksesta nämä yksityiskohdat ovat luettavissa 

ja ne taidokkaasti paljastavat hahmoa. Tämä tulee ilmi Arthurin erikoisen ajatuskulun taidokkaassa 

kirjoittamisessa dialogiin. Lisäksi kuvailu liittyen olemiseen, kehonkieleen sekä reaktioihin on 

monipuolista sekä tarkkaa. Arthur piirtyy lukijan mieleen syvänä hahmona. Tietysti elokuva lyö 

lukkoon tietynlaiset valinnat, myös sellaiset, joita lukiessa ei ole voinut kuvitella. Esimerkiksi 

näyttelijän kasvojen ilmeet, vaatteiden ja kehon asennon tarkkuuden sekä katseen ja muun 

elekielen. Näiden lisääminen käsikirjoituksen päälle voimistaa paikoin subtekstiä ja kasvattaa 

kohtausten tunteiden välittämisen voimakkuutta. Joker käsikirjoituksen ehdoton kantava voima on 

sen loistavasti rakennettu päähenkilö, kaikkine yksityiskohtineen. Arthur on hämmästyttävän 

todentuntuinen. Seuraavaksi havainnollistan Jokerin käsikirjoituksesta poimittujen analyyseista 

erillisten kohtausesimerkkien kautta päähenkilön paljastamista lukijalle. Ne on koottu samoja 

Iglesiaksen (2005) työkaluja käyttäen. Olen merkannut kohtauksiin väreillä, miten käsikirjoittaja 

konkreettisesti paljastaa henkilöhahmoa. Valituissa kohtauksissa tai pätkässä pidemmästä 

kohtauksesta voi lisäksi olla muitakin Iglesiaksen paljastamisen keinoja. Olen kuitenkin keskittynyt 

otsikossa ilmoitettuihin paljastamisen keinoihin per valittu esimerkki.

6.3.1. PALJASTAMINEN: NIMEÄMÄLLÄ TARKASTI, ESITTELEMÄLLÄ JA HAHMON 
KUVAUKSELLA 

Nimeämällä tarkasti, esittelemällä ja hahmon kuvauksella. Käsikirjoituksen sivu: 1.  
Elokuva alkaa tällä.  

            OVER BLACK:  
HEAR LAUGHTER. 
The sound of a man totally cracking up.  
           FADE IN:   
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INT. DEPT. OF HEALTH, OFFICE - MORNING  

CLOSE ON ARTHUR (30's), tears in his eyes from laughing so hard. 
He's trying to get it under control. His greasy, black hair 
hanging down over his forehead. He's wearing an old, faded green 
cardigan sweater, a threadbare gray scarf, thin from years of use, 
hangs loosely around his neck.  

He's sitting across from an overworked SOCIAL WORKER (50's), 
African American. Her office is cramped and run-down in a cramped 
and run-down building. Stacks of folders piled high in front of 
her.  

She just sits behind her desk, waiting for his laughing fit to 
end, she's been through this before. Finally it subsides.  
Arthur takes a deep breath, pauses to see if it's over. Beat.  

ARTHUR 
--is it just me, or is it getting  

crazier out there? 

… loppu poistettu. 

6.3.2. PALJASTAMINEN: MUIDEN HAHMOJEN KAUTTA SEKÄ MANEERIEN, 
SYMBOLIEN JA REKVISIITAN AVULLA 

Muiden hahmojen kautta sekä 
maneerien, symbolien ja rekvisiitan avulla. Käsikirjoituksen sivut: 6-7. 

INT. CITY BUS (MOVING) - HEADING UPTOWN - LATE AFTERNOON  

Arthur sitting in the back of a crowded bus, looking out the 
window at the city passing him by... his make-up's washed off, 
still see some white grease-paint smudged on the sides of his 
face.  

He feels somebody staring, turns to see a sad-eyed THREE-YEAR-OLD 
BOY, face puffy from crying, sitting on his knees looking back at 
him. His mother's facing forward, but even from behind you can 
tell she's angry. 

Arthur doesn't know where to look, feeling self-conscious and 
small. He gets back into "character" smiling like a clown and 
covers his face with his hands-- Starts playing the peek-a- boo 
game with him.  

The boy stares back at him for a moment then giggles--  
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WOMAN ON BUS (turns back to Arthur;  
already annoyed) 

Can you please stop bothering my kid?  

ARTHUR 
I wasn't bothering him, I was--  

WOMAN ON BUS (interrupts)  
Just stop.  

AND SUDDENLY ARTHUR STARTS TO LAUGH. LOUD. He covers his mouth 
trying to hide it-- Shakes his head, laughter pausing for a 
moment, but then it comes on stronger. His eyes are sad. It 
actually looks like the laughter causes him pain.  

People on the bus are staring. The little boy looks like he's 
going to cry again.  

WOMAN ON BUS  
You think that's funny? 

  
Arthur shakes his head no, but he can't stop laughing. He reaches 
in his pocket and pulls out a small card. Hands it to the woman.  

THE CARD, it reads: "Forgive my laughter. I have a condition (more 
on back)"  

She turns the card over and there is a bunch of information in 
small writing--  

"It's a medical condition causing sudden, frequent, uncontrollable 
laughter that doesn’t match how you feel. It can happen in people 
with a brain injury or certain neurological conditions."  

She doesn't read it. She just shakes her head annoyed and throws 
the card on the ground.  

Arthur laughs harder. Tears running down his face. Not wanting to 
attract any more attention to himself, he covers his mouth with 
his threadbare scarf, trying to muffle the laughter--  

6.3.3. PALJASTAMINEN: DIALOGILLA 

Dialogilla sekä 
toiminnan, reaktioiden ja päätösten kautta. Käsikirjoituksen sivut: 15-16. 
Arthur on töissä ja vaihtaa vaatteita, kun työkaveri tulee juttelemaan. 

… Alku poistettu. 
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RANDALL 
I heard about the beat down you took. Fucking savages.  

ARTHUR 
It was just a bunch of kids. I should have left it alone.  

Randall searches through his messy locker, going through all the 
bags inside--  

RANDALL 
No, they'll take everything from you if you do that, all the crazy 

shit out there, they're animals,--  

ARTHUR (nods)  
My mother says that people nowadays lack empathy.  

  
RANDALL  

What's empathy?  

ARTHUR 
It means like "feeling for other people."  

RANDALL  
Like sympathy?  

ARTHUR 
Kind of. But different.  

Randall comes over, hands Arthur a brown paper bag-- Arthur looks 
inside, sees a GUN, a .38 SNUB-NOSED REVOLVER. Arthur looks back 
up at Randall, confused--  

RANDALL 
Take it. You gotta protect yourself out there. Or you're gonna get 

fucked.  

As Arthur stares at the gun--  

ARTHUR (whispering)  
Randall, I'm not supposed to have a gun.  

RANDALL 
Don't sweat it, Art. No one has to know. And you can pay me back 

some other time. You know you're my boy. 

That lands with Arthur, he smiles to himself. Stuffs the brown 
paper bag into his locker and continues dressed.  

… loppu poistettu. 
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6.3.4. PALJASTAMINEN: KONTRASTIN AVULLA  

Kontrastin avulla. Kahden asian vertailu keskenään. Tässä tapauksessa köyhä Arthur ja rikas 
Bruce. Arthur menee etsimään ”isäänsä” mutta tapaa Bruce Waynen hienon kartanon pihassa. 
Käsikirjoituksen sivu: 48.  

EXT. WAYNE MANOR, FRONT LAWN - SUNSET  
Arthur walks down a small hill alongside an intimidating brick 
wall, surrounding the estate like a prison. From this angle he's 
able to peer over the wall, catching a glimpse of an innocent 
looking TEN-YEAR-OLD BOY tracking him from behind the trees, 
hiding as he follows.  

Arthur comes to the front. A giant, wrought iron gate. We see a 
long driveway that leads to the big house, surrounded by beautiful 
trees and plush, green grounds.  

Arthur stops. He sees the boy approach, but not get too close. 
 
… loppu poistettu.  

Iglesiaksen työkalujen upottaminen valmiin käsikirjoituksen kohtauksiin avaa hyvin työkalujen 

tarvetta. Usein hyvä käsikirjoitus vie lukijan mennessään ja tekstiin uppoutuu niin, ettei keskity sen 

dramaturgisiin yksityiskohtiin. Tämä on tietysti myös jokaisen käsikirjoittajan ja käsikirjoituksen 

tavoite. Kun tekstiä lähtee tarkastelemaan selvittääkseen sen rakenteellisia yksityiskohtia, on 

hyödyllistä tehdä se jonkin olemassa olevan ja hyväksi havaitun työkalun kautta. Näin ollen voi 

havaita lähietäisyydeltä ja konkreettisesti käsikirjoituksen sisältämät lukuisat dramaturgiset 

valinnat.  

7. KOHTAUSTEN ESITTELY  

Vien opinnäytteen seuraavaksi laajempiin kohtausanalyyseihin. Vastaan niissä kysymyksiin: miltä 

kohtaukset tuntuvat itsestäni lukijana ja katsojana sekä miten käsikirjoittajat ovat saaneet 

kohtaukset rakentumaan niin, että nuo tunteet välittyvät lukijalle? Kuten edellä mainittu kohtausten 

1 ja 3 analyysit on toteutettu tarkastelemalla käsikirjoituksen ja elokuvan synnyttämiä  
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tunnekokemuksia yhdessä. Kohtauksen 2 analyysi on puolestaan toteutettu vain elokuvan 

synnyttämien tunteiden näkökulmasta. Loppuun on koottu jokaisen kohtauksen kohdalle oma 

yhteenveto siitä, mistä mielestäni kohtauksen tunteet koostuvat. Alkuun esittelen lyhyesti 

kohtausten 1-3 tapahtumat. 

7.1. KOHTAUS 1 - TUNTEIKAS KÄSIKIRJOITUKSESSA JA ELOKUVASSA: ARTHUR 
TAPPAA WALL STREET -MIEHET METROSSA 

Arthur on nolannut itsensä töissä, saanut potkut ja kuullut, että työkaveri Randall petti hänet. 

Metrossa hän koittaa matkata rauhassa, edelleen pukeutuneena klovni-vaatteisiin keikan jäljiltä. 

Sisään saapuu kolme miestä, jotka alkavat ahdistella nuorta naista samassa vaunussa. Arthur koittaa 

olla välittämättä ahdistavasta tilanteesta, muttei lopulta pysty pidättämään naurua. Nuori nainen 

pääsee karkuun, kun Arthurin nauru vie huomion. Miehet ottavat pakonomaisesti nauravan Arthurin 

verbaalisen väkivallan kohteeksi. He provosoituvat Arthurin naurusta ja kyselevät mikä on niin 

hauskaa. Arthur ei naurultaan pysty selittämään ja miehet pilkkaavat tätä laulamalla. Arthur yrittää 

näyttää diagnoosi-korttiaan selittääkseen, että hänellä on neurologinen vaiva. Korttia ei ehditä saada 

esille. Arthuria aletaan pahoinpidellä fyysisesti. Lopulta Arthurille riittää. Tilanteen eskaloimana 

hän ottaa esiin aseen ja ampuu kaksi miestä. Kolmas pakenee shokissa ja Arthur lähtee perään. 

Metro pysähtyy seuraavalle asemalle. Arthur ampuu viimeisen miehen metrolaiturin portaisiin, 

ilman todistajia, ja pakenee. Arthur käsittelee tapahtunutta ja siitä heränneitä tunteita tanssimalla 

yksin julkisessa vessassa. 

7.2. KOHTAUS 2 - TUNTEIKAS ELOKUVASSA: ARTHURIN NÄKEMINEN ENSI KERTAA 
JOKERINA  

Arthur on juuri tappanut työkaverinsa Randallin ja värjännyt hiuksensa vihreiksi sekä meikannut 

Jokerin klovni-maskin kasvoilleen. Hän tulee ulos asunnostaan, kävelee rappukäytävässä ja astuu  
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hissiin. Lopulta Arthur, nyt Jokeri, tanssii ulkona portaissa musiikin soidessa. Hän antaa mennä 

täysillä, kunnes etsivät saapuvat ja kertovat haluavansa jutella Arthurille, joka lähtee pakoon. 

7.3. KOHTAUS 3 - TUNTEIKAS KÄSIKIRJOITUKSESSA JA ELOKUVASSA: ARTHUR 
AMPUU MURRAYN TALK SHOWSSA  

Arthur on vieraana Talk Showssa, jossa hänet esitellään uudella nimellään: Jokerina. Murray pyytää 

tätä kertomaan vitsin ja Jokeri kaivaa muistivihkonsa esiin. Murraysta on hauskaa, että Jokerin pitää 

lukea vitsi muistivihosta. Jokeri kertoo ”vitsin”, jossa hauskuus on se, että henkilölle kerrotaan 

hänen poikansa kuolleen. Muut shown vieraat toteavat, ettei vitsi ole lainkaan hauska. Tilanne 

kääntyy, kun Jokeri tunnustaa live-lähetyksessä tappaneensa kolme Wall Street -miestä metrossa. 

Hän on klovni-murhaaja. Murray lähtee haastamaan Jokeria. Teko on hirveä. Murray yrittää saada 

Jokerista irti myötätuntoa ja kykyä ymmärtää tekonsa vääryys. Jokeri ei kuitenkaan ole enää 

samalla aallonpituudella tavallisen empatian kanssa. Hän toteaa, että komedia on subjektiivista, 

eikö olekin? Kaikki muut ihmiset, systeemi, joka tietää niin paljon, päättää mikä on oikein ja väärin. 

Mikä on totta ja mikä ei. Samalla tavalla kuin ihmiset päättävät mikä on hauskaa. Hän kieltää 

perustaneensa mitään poliittista liikettä, kuten Murray ääneen epäilee. Jokeri on vain nähnyt miten 

ikäviä ihmiset ovat. Siksi hän teki mitä teki, koska kukaan ei osaa enää asettua toisen asemaan. 

Murraylle alkaa riittää: Jokeri aiheuttaa vain pahaa oloa ja on selvästi hullu. Jokeria ollaan 

heittämässä ulos, mutta hän ei ole lopettanut. Hän vaihtaa omaa sisäistä suunnitelmaansa: ”Mitä 

kaikki odottivat saavansa yhdistäessään yksinäisen mielenterveyspotilaan ja systeemin, joka hylkää 

hänet? Sen mitä ansaitsette!” Jokeri ampuu Murrayta päähän. Syntyy kaaos.  

32



8. KOHTAUSANALYYSIT  

Syy siihen, että käsikirjoituksesta ja elokuvasta valikoitui lopulta kaksi samaa kohtausta, on 

mielestäni selkeä. Ne sijoittuvat elokuvan kaaressa merkittäviin kohtiin. Kohtaus 1 siirtää kokijan 

ensimmäisestä näytöksestä toiseen näytökseen. Kohtaus 3 on elokuvan suurin kliimaksi, 

loppuhuipennus, johon kulminoituu koko tarina. Lisäksi elokuva seuraa uskollisesti käsikirjoitusta, 

yhtä poikkeusta lukuunottamatta: analyysiin elokuvan näkökulmasta valittua kohtausta 2. 

Elokuvasta on poistettu tästä kohtauksesta käsikirjoituksen osuus, jossa Arthur käy Sophien ovella 

jättämässä sinne kirjeen ja taikasauvan, josta tulee kukkia. Tämä tekee kohtauksesta yksityisemmän 

ja mielestäni poisto on hyväksi kokonaisuudelle. Sophie tuntui ylimääräiseltä tähän kohtaukseen 

käsikirjoituksessa. Kenties se ei ollut tekstissä tunteiltaan niin voimakas juuri tästä syystä. Se sisälsi 

tarinalle turhia elementtejä. 

Käsikirjoituksesta toki puuttuu musiikki ja näyttelijäntyö sekä ohjaukselliset kuvakulmat ja muut 

rikkaudet, mutta teksti on taidokasta ja samat tunteet välittyvät jo sieltä. Yksi huomioni 

kohtauksista on, että käsikirjoituksen välityksellä syntyvät tunteet ovat samanlaisia kuin 

elokuvassa, mutta oman kokemukseni mukaan elokuvassa ne olivat voimakkaampia. 

Käsikirjoittajan näkökulmasta, tämä on mielenkiintoinen huomio, jota voisi pohtia enemmän. Ehkä 

tämä johtuu siitä, että käsikirjoitusta luettaessa lukijan täytyy nojata vain omaan 

mielikuvitukseensa. Näyttelijäntyö ja ohjaus syventävät merkittävästi olemassa olevia 

rakennusaineita ja luovat täysin uuttakin esimerkiksi henkilön äänensävyn, kävely- ja juoksutyylit 

sekä tavan nauraa. 
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8.1. KOHTAUS 1 - ARTHUR TAPPAA WALL STREET -MIEHET METROSSA  

Kohtaus 1, jossa Arthur tappaa Wall Street -miehet metrossa, herättää kokijassa voimakasta surua, 

vihaa, toivoa, järkytystä ja mielihyvää. Hallitsevin tunne on järkytys. Koko tarinan kaarta 

katsottaessa Arthurin suunta muuttuu peruuttamattomasti tämän kohtauksen lopussa. Tässä 

ensimmäisen näytöksen päättävässä kohtauksessa tapahtuu merkittävä muutos päähenkilössä, kun 

hän päättää puolustaa itseään. Tämän kohtauksen seuraksena Arthur saa kokemuksen, että hänen 

teoillaan on väliä. 

Arthur on metrossa sureva antisankari, joka on saanut osakseen rutkasti epäonnea. Tätä surua ja 

epäoikeudenmukaisuutta on kasvatettu elokuvan alusta asti isommalle. Arthur on 

mielenterveyspotilas, joka ei kykene pitämään puoliaan saatikka tekemään järkeviä päätöksiä. 

Kokijalle on luotu etukäteen asetelma: Arthur on uhri. Tarina on saanut lukijan useasti aiemmin 

tunnistamaan Arthurin kokemia tunteita: ahdistusta, toivottomuutta, pelkoa ja yksinäisyyttä. 

Metrossa, ennen kun kohtaus alkaa, toivomme päähenkilölle viimein onnistumista.  

Kohtaus lähtee liikkeelle Wall Street -miesten astuessa metroon. Arthurin haluttomuus puuttua 

tilanteeseen, kun naista ahdistellaan, on väärin, mutta ymmärrettävää. Se on primitiivistä jäätymistä 

pelottavassa tilanteessa tai valinta olla puuttumatta, koska ei halua olla osa ahdistavaa 

vuorovaikutusta. Ikävät ihmiset ovat kaikkien mielestä inhottavia, tämä on hyvin tunnistettavaa. 

Naisen puolesta herää tarve mennä väliin ja puolustaa. Toisaalta olla niin kuin Arthur, sulkea 

silmänsä. Wall Street -miehet on piirretty selkeiksi uhkakuviksi. Heistä huokuu aito vaara, joka 

näkyy siinä, että he haastavat riitaa. He ovat vastavoima Arthurille ja naiselle, jotka haluavat olla 

rauhassa. Miesten ulosanti, puhe ja kehonkieli, ei ole ketään toista huomioonottavaa. Miehet  
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toimivat koko ajan itsekkäästi. Muun muassa menemällä muiden tilaan ilman lupaa. He herättävät 

inhoa ja pelkoa.  

Arthur alkaa pakonomaisesti nauraa, mikä on ensimmäinen käänne. Pelkäämme, että hänelle käy 

huonosti, koska tiedämme aiemmin opitusti, etteivät muut ympärillä lähtökohtaisesti ymmärrä 

hänen vaivaansa. Lisäksi nauru herättää surun, koska se viestii kokijalle, että Arthuria ahdistaa. Wall 

Street -miehet provosoituvat erityisesti nyt kun saavat ulkoisen syyn kiusaamiselleen. Kolme miestä 

lähestyy Arthuria. He ovat nyt paitsi iholla myös määrällisesti ylivoimaisia. Nainen pääsee pakoon, 

kun huomio menee muualle, ja Arthur jää täysin yksin.  

Miehet haluavat tietää, mikä on niin hauskaa. Arthur ei pysty kertomaan vaivastaan, koska nauru 

estää selkeän puheen, hän on lisäksi pelon kangistama. Syntyy voimakkain tunne, viha. Kaikki palat 

on rakennettu niin, että tilanne on kaikin puolin väärin. Wall Street -miehet alkavat laulaa Arthurille. 

Se on viimeinen pala sietämättömyydelle. Lapsenomaisen laulun liittäminen aikuisten kiusaamiseen 

muodostaa hullun vaikutelman. Hulluus on pelottavinta, koska sitä ei voi ennustaa. Siihen liittyy 

arvaamattomuus: mitä tahansa voi tapahtua. 

Kokija on jo alkanut pelätä pahinta, kun yksi miehistä ottaa fyysistä kontaktia riisumalla Arthurin 

peruukin. Viha muuttuu nopeasti surun kautta toivoon, kun Arthur yrittää näyttää diagnoosi-

korttiaan selittääkseen nauruaan. Samalla hetkellä toivo riistetään kokijalta, miehet käyvät Arthuriin 

fyysisesti käsiksi. Tunteen korkein kohta on tässä kohtaa kohtausta. Se on järkytyksen värittämä. 

Miehet pahoinpitelevät Arthuria. Syntyneet tunteet käyvät jopa epätoivossa. Kunnes Arthur ampuu. 

Kohtauksen toinen käänne on tässä. Kokijalla menee hetki tajuta, mitä tapahtuu. Muistamme aseen,  
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jota ei ole nähty hetkeen. Kokija on unohtanut sen olemassaolon. Kokonaisuutena kohtauksessa on 

selkeä alku, keskikohta ja loppu sekä kaksi käännettä, jotka muuttavat kohtauksen suunnan täysin 

päinvastaiseksi mihin se oli ensin menossa.  

Kokijan pelko vaihtuu mielihyvään. On tyydyttävää, että Arthur puolustaa itseään, mutta olemme 

myös järkyttyneitä. Hän ampui kaksi miestä. Ajatuksemme virtaa kysymykseen: päästääkö Arthur 

viimeisen menemään? Toivomme sitä, koska moraalinen omatunto herää. Arthur lähtee 

tunnekuohuissa viimeisen perään. Arthurin sisäinen maailma, sen sekavuus ja primitiivisyys, näkyy 

eritoten kehon kielessä, hengityksen tihentymisenä ja tavassa pidellä asetta, kuin lapsi, joka ei osaa 

päästää irti. Arthur ampuu kolmannen miehen portaisiin, emmekä ole ihan varmoja tajuaako hän 

itsekään mitä teki. Meille paljastetaan Arthurin sekavuutta lisäksi sillä, että hän ampuu kolmatta 

miestä useasti. Kuin purkaakseen sisällä olevaa oloa ampumisen kohteeseen. Hetki, jossa 

kuvainnollisesti lapsi on tehnyt murhan itsesuojeluksi, jatkuu edelleen, kun Arthur lähtee pakoon. 

Tunnelmallinen yksityiskohta, joka voimistuttaa tätä kohtausta entisestään, on se mihin Arthur 

kaiken tämän jälkeen päätyy. Arthur pakenee julkiseen vessaan ja käsittelee tunteitaan tanssimalla 

musiikin tahtiin. Tunnevyöryn jälkeen, laskeutuminen toiseen ääripäähän, korostaa edellisen 

kohtauksen tunnekokemusta. Uppoamme rauhaan ja tunnelmointiin, jonka tuottaa näyttelijän tanssi 

Arthurina sekä kaunis pehmeä musiikki. Alamme sisäistää sen, mitä juuri tapahtui yhdessä Arthurin 

kanssa.  

Kohtauksen tunteet syntyvät:  

- Taustasta: Arthurille on tapahtunut vain ikäviä asioita. Potkut, sairas äiti ja epärealistiset 

unelmat. Toivomme hänelle hyvää. Jonkin riittävä toistaminen synnyttää kokijassa kaipuun 

muutokseen. Kun painetta kasvatetaan tarpeeksi, uuteen suuntaan lähteminen on välttämätöntä.  
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- Hahmojen välisestä konfliktista: kohtaukseen asetetaan kaksi, jotka haluavat olla rauhassa ja 

kolme, jotka eivät anna heidän olla rauhassa. Vastakkaisuudet luovat konfliktia. Tätä pusketaan 

eteenpäin askel askeleelta. Hahmojen päätetyt ominaisuudet tukevat tätä konfliktia. 

- Arthurista: päähenkilön piirteet, reaktiot ja valinnat kohtauksessa synnyttävät tunteita. Arthur 

painaa katseensa alas ja välttelee kontaktia. Auttaako hän naista? Toivottavasti hän ei ala nauraa. 

Jättävätkö miehet Arthurin rauhaan? Ehtiikö Arthur kertomaan diagnoosistaan? Pääseekö Arthur 

pakoon? Tappaako Arthur kolmannenkin miehen? Miten Arthurin käy tämän jälkeen? 

- Käänteistä: Arthur alkaa nauraa ja Arthur ampuu miehet. 

- Muutoksesta päähenkilössä: passiivisesta aktiiviseksi. Arthur ei ole kertaakaan puolustanut 

itseään tai sanonut vastaan. Nyt hän tekee sen.  

8.2. KOHTAUS 2 - ARTHURIN NÄKEMINEN ENSI KERTAA JOKERINA 

Elokuvan voimakkaimpia kohtauksia on Arthurista muotoutuvan Jokerin esittely. Kohtaus herättää 

katsojassa mielihyvän ja puhdistumisen tunteiden lisäksi jännitystä ja voitonriemua. Suurimpana 

näistä mielihyvä. Tunteiden kokemus liittyy pitkälti siihen, mitä olemme aiemmin kokeneet. 

Päähenkilön voimaantuminen, musiikki, näyttelijäntyö ja ohjauksen hidastuskuva luovat 

harmonisen hetken. Saamme kaiken epäonnen ja surun jälkeen nauttia voittamisesta. Tunnistamme 

sen, miten hyvältä tuntuu, kun saa olla oma itsensä. Arthuria ei pysäytä mikään. Päähenkilö on 

käynyt läpi tapahtumia, jotka ovat johtaneet tähän muutokseen. Heikosta on tullut vahva. 

Päähenkilön valinnoista tietoisina osaamme odottaa myös vaaraa. Kohtaus on jännittävä ja luo 

mysteeriä tulevaisuuteen: mitä Arthur tulee seuraavaksi tekemään? Kohtaus sisältää lupauksen 

lunastamisen: Jokeri on syntynyt. Lopulta päädymme, edelleen musiikin soidessa, ulos kadulle, 

jossa Jokeri tanssii tunteitaan ulos. Meille paljastetaan se, miten Arthur viimein kokee olonsa 

hyväksi, mikä herättää lisää mielihyvää. 
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Kohtauksen tunteet syntyvät:  

- Taustasta: Heikosta on viimein tullut vahva. Kaiken sen jälkeen, mitä olemme todistaneet hänen 

käyvän läpi se tuntuu voitolta. 

- Arthurista (näyttelijäntyöstä ja puvustus): päähenkilön piirteet, reaktiot ja valinnat 

kohtauksessa. Arthur on löytänyt itsensä. Mitä hän tekee seuraavaksi? Miten vaarallinen hän tulee 

olemaan? Arthur kantaa itseään hyvin: hän on itsevarma. Ryhti on suora. Meikki, tukka, tupakka 

ja vaatteet luova meille hänen lopullista identiteettinsä, joka on syntynyt. Tanssi, jonka avulla 

Jokeri purkaa tunteitaan on persoonallinen ja voimakas. Päähenkilö on selvästi tutulla alueella. 

Olomuodossa, jossa on nyt hyvä olla, eikä se enää epäilytä häntä. Myöskään katse ei väistä tai 

pelkää, se uskaltaa katsoa kohti.  

- Voimaanuttava ja tyylikäs musiikki: pitää otteessaan ja vahvistaa voimaantumisen tunnelmaa. 

- Muutoksesta: Arthurista on tullut pahis. Aluksi hyvä päähenkilö on valinnut oikeiden tekojen 

sijasta väärät ja hänestä on kasvanut paha. Arthurille omat valinnat näyttäytyvät täysin oikeina, 

jonka tuloksena hän kokee voimaantumista.  

8.3. KOHTAUS 3 - ARTHUR AMPUU MURRAYN TALK SHOWSSA 

Kuten kohtauksen 1 kohdalla myös kohtauksessa 3 on taitava kaari. Se pääsee loppua kohti 

paisumaan täyteen dramaattiseen potentiaaliinsa ja käyttää hyväkseen kaiken elokuvassa ennen tätä 

rakennetun. Kohtaus punoo yhteen vielä irrallaan olevat dramaturgiset palaset. Kuten vastauksen 

elokuvan isoimpaan, jo alussa istutettuun, kysymykseen: kuoleeko Arthur? Kohtaus sisältää selkeän 

alun, keskikohdan ja lopun. Päätöstä kohti tunnelma tiivistyy ja toisen käänteen kohdalla tunteet 

ovat huipussaan. Kokijat tuntevat jännitystä, mielihyvää, voitonriemua, järkytystä ja surua. Suurin 

tunne on jännitys.  
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Kyseessä on koko elokuvan kliimaksi. Kiihdytyksen huippukohta. Jokeri, uutena itsenään, istuu 

Murrayn vieraana. Arthur kohtaa henkilön, jota hän on aina ihaillut ja seurannut, muttei ole enää 

sama ihminen. Kohtauksen suurin tunne koostuu aiemmin koetusta. Kokijat tietävät tässä kohtaa 

Arthurista kaiken. Tunteet syntyvät ennen kaikkea toisiinsa liittyvistä kohtauksista, joita on käytetty 

ennen kohtausta 3 kehittelyyn, kuljetukseen ja kerroksien luomiseen tarinaan. Tämän lisäksi suurin 

tunne, jännitys, syntyy muutoksesta päähenkilössä. Koemme uudenlaisen Arthurin, joka on 

antautunut todelliselle itselleen: hulluudelle. Tämä tulee esiin paitsi erilaisessa ulkonäössä myös 

avoimessa ja vapautuneessa dialogissa Murrayn kanssa. Arthur ei ole ollut vapautunut koskaan 

aiemmin.  

Alussa Jokeri on altavastaaja. Arthur on kutsuttu haastatteluun reppanan uhrin ominaisuudessa. 

Jännitys on läsnä alusta asti ennen kaikkea siksi, että aiemmin todistettu väkivalta on ollut yhä 

arvaamattomampaa. Meille on lisäksi esitelty, että Arthur aikoo tappaa itsensä suorassa 

lähetyksessä. Murray pyytää Jokeria kertomaan aluksi vitsin. Tiedämme, että Arthurin muistivihko 

on hieman erikoinen. Se sisältää huonoja vitsejä, Arthurin ajatusvirtaa, pornokuvia ja rumia 

piirrustuksia. Vihko on ollut Arthurilla käytössä terapiassa. Lisäksi sen sivuilla on lause, joka on 

näytetty kahdesti aiemmin, ”I just hope my death makes more cents than my life.” Kirjoitusvirheen 

sisältävä lause on edustanut Arthurin haluttomuutta elää ja kuvannut kokemusta arjen 

järjettömyydestä. Jokeri kertoo vitsin, joka ei ole kenenkään muun mielestä hauska. Kohtauksen 

kantava voima onkin näkökulma. Totuus riippuu siitä, kuka sitä tarkastelee.  

Ensimmäisenä käänteenä Jokeri päätyy tunnustamaan murhat. Hän ottaa syyt ja ihailut osakseen 

metromurhista sekä jatkaa kertomalla tappaneensa enemmänkin. Tilanne kääntyy päälaelleen. 

Kaikkia muita alkaa ahdistaa. Arthurilla ei ole enää tarvetta ratkaista tätä. Hän nauttii tilanteesta, 

mikä saa kokijan tunteet mielihyvän tai jopa vahingonilon puolelle. Kosto on suloinen. Jännitys  
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kasvaa kun Murray lähtee haastamaan, hyväntekijän roolissa, Jokeria. Nyt jännitämme pitkälti 

hulluuden arvaamattomuutta, mitä Jokeri vastaa? Onko Murray tyhmänrohkea? Meille paljastetaan 

taitavasti dialogin kautta se, mitä Arthur oikeasti ajattelee. Dialogin sanomaan on yllättävän helppo 

sitoutua, koska se muun muassa väittää, etteivät ihmiset osaa ottaa toisiaan enää huomioon. Mikä 

on osittain surullisen totta. Dialogia varjostaa voitonriemun ja surun sekoitus. Arthur on oikeassa, 

mutta hän on valinnut väärät keinot.  

Toinen käänne tapahtuu loppupuolella, kun Arthur ei tapaakaan itseään. Hän vaihtaa 

suunnitelmaansa, joka paljastetaan pysähtymisessä tuttuun lauseeseen muistivihossa, ”I just hope 

my death makes more cents than my life.” Arthur tajuaa, että haluaa elää. Kaipuu päästä pois 

kärsimyksestä on päättynyt. Tämän seurauksena Joker ampuu Murrayn päätöksenä monologilleen, 

jossa hän on myös kertonut, että tajuaa kyllä, että Murray halusi pitää häntä vain pilkkanaan. 

Tunteemme kääntyvät. Mielihyvän ja järkytyksen kautta takaisin jännitykseen. Kaikki ovat Talk 

Showssa kauhuissaan ja pakenevat. Siihen, ettei Arthur tapa itseään liittyy voimakas mielihyvä, 

mikä on ristiriidassa hirveän teon kanssa. Tässä on nähtävillä Aristoteleen (2012) tunnistaminen, 

joka saadaan aikaan tapahtumiin liittyvällä yllätyksellä ja siihen liittyy käänne. Koko elokuvan ajan 

Arthur on halunnut kuolla, mutta viimein hän valitsee elämän, mikä on suurin voitto kaikista.  

Kohtauksen tunteet syntyvät:  

- Taustasta:  Tarinan edeltävät tapahtumat ovat perustana tunteelle tässä kohtauksessa. Kaikki se, 

mitä elokuvassa on tapahtunut aiemmin kiteytyy tähän kohtaukseen. Esimerkiksi: Talk Shown 

fanittaminen, haluttomuus elää, kaikki vastoinkäymiset, terapian loppuminen, lääkkeettömyys, 

pilkatuksi joutuminen, ”isän” hylkääminen, masennus ja oman äidin petos, joka selittää hänen 

neurologisen vammansa sekä tappaminen. Lopulta voimaantuminen uuden roolin: Jokerin kautta. 

Esitelty itsemurhasuunnitelma ja ase mukana Talk Showssa. 
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- Hahmojen välisestä konfliktista: kohtaukseen asetetaan vastavoimat, hyvä ja paha. Murray ja 

Jokeri. Hyväosainen ja vähäosainen. Ymmärrämme molempia näkökulmia. 

- Arthurista: päähenkilön piirteet, reaktiot ja valinnat kohtauksessa. Jokeri on pelottava, 

vapautunut ja avoin. Häntä ei naurata, koska häntä ei ahdista, mutta hän hymyilee aidosti. Oman 

outouden käyttäminen vahvuutena tulee esiin muun muassa puheessa. Lapsekkuus, joka 

näyttäytyy psykoottisena, kun sen yhdistää uhmaan ja voimaan. Mitä Arthur tulee tekemään 

Showssa? Kuinka hän vastaa? Nolaako hän itsensä jälleen?  

- Käänteistä: Arthur kertoo surmanneensa Wall Street -miehet ja Arthur ampuu Murrayn. Murrayn 

ampuminen sisältää myös kolmannen käänteen: Arthur ei haluakaan kuolla.  

- Muutoksesta: Arthur on Jokeri. Hän kertoo oman totuutensa ja pääsee kostamaan. Elokuvan 

suurin muutos on nähtävillä siinä, että Arthur haluaa viimein elää. Omien tunteiden sanominen 

ääneen, ensimmäistä kertaa. Lisäksi siinä, mitä Jokeri sanoo, on totuuden siemen: maailma saa 

sen mitä ansaitsee. Varsinkin kun olemme kokeneet hänen kauttaan kaiken sen, minkä läpi 

elokuva on meidät vienyt. 

9. YHTEENVETO 

”A film is like a battlefield. It is love, hate, action, violence, death - in one word, emotion.” 

 Samuel Fuller. Kallas Christina. Creative Screenwriting: understanding emotional structure. 

(2010). 

Opinnäytteeni lähti kiinnostuksesta tunteeseen ja tarkastelu avasi monipuolisesti tunteen 

käsikirjoittamista. Tulevaisuudessa haluaisin tietää syvemmin eri tunteista sekä niiden 

käsikirjoittamisesta. Millaisista dramaturgisista työkaluista ja valinnoista syntyy jokin tietty tunne, 

kuten suru, viha tai onni. Tämän lopputyön tuloksena syntyi muun muassa kysymys: millaisia eroja  
41



on eri tunteiden synnyttämisessä käsikirjoituksen keinoin lukijassa? Onko esimerkiksi väkivaltaa tai 

kuolemaa sisältävä tarina helpommin lukijan koukuttava, koska se sisältää shokkiarvon? Tarkoitan 

katsojan järkyttämistä moraalisesti hyvin arkisesta elämästä etäällä olevilla elementeillä, kuten 

Joker-elokuvan pahoinpitely tai jonkun ampuminen. Onko raakuuden kentällä helpompi synnyttää 

lukijassa voimakkaita tunteita ja kiinnostusta? Kenties puhumme siinä tapauksessa genreistä, joiden 

tunteiden kirjoittamisen eroihin pääsee sisälle vain perehtymällä alueeseen tarkemmin.  

Jokerissa väkivallan ympärille on rakennettu ääripäitä ja yksityiskohtia, joilla siitä on tehty 

syvällistä. Väkivalta sopii juuri tähän tarinaan, koska siinä synnytetään pahuutta. Arthurin 

kokemukset, valinnat ja välittyvä sisäinen maailma sitouttavat katsojan toivomaan oikeutta 

päähenkilölle, päähenkilön toiminnan moraalisesta vääristymästä huolimatta. Se, että Arthur 

vihdoin keksii ulospääsyn, on tyydyttävää, koska se on esitelty näkökulmasta, josta sen voi nähdä 

oikeudenmukaisena. Samaistuminen Arthuriin on vaikeampaa. Uskon, että juurikin päähenkilön 

mielenlaadusta johtuen. On vaikea kokonaan samaistua henkilöhahmoon, jolla on ongelmia 

mielenterveyden kanssa ja, joka pahoinpitelee sekä nauttii väkivallasta. Silti Arthurissa pystyy 

samaistumaan yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuteen. Lukijasta riippuen varmasti myös isättömyyteen, 

köyhyyteen, avuttomuuteen yhteiskunnan sääntöjen sisällä ja kokemukseen, ettei elämällä ole 

merkitystä. Pystymme ymmärtämään ja nauttimaan Arthurin matkasta myös siksi, että keskitymme 

siihen, miten hänestä tuli paha. Emme itse pahuuteen. Hänet on ahdistettu nurkkaan ja toiminta 

syntyy paineesta, joka pakottaa ymmärtämättömän päähenkilön toimimaan.  

Tässä opinnäytteessä on havaittu analysoiduista kohtauksista 1 ja 3 samankaltaisuudet, joihin myös 

tämä yhteenveto osaksi perustuu. Alle on koottu viisi (5) dramaturgista työkalua, jotka olivat 

molemmissa eniten tunteita herättäneessä kohtauksessa;  

1. Este -> Jokin tai joku on päähenkilön toiminnan tiellä.  
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2. Vastavoimat henkilöhahmoissa -> Äänekäs vs. hiljainen. Kiusaaja vs. uhri. Aktiivinen vs. 

passiivinen. Tietäjä vs. tietämätön.  

3. Kaksi käännettä -> Tilanne kääntyy yllättäen täysin päinvastaiseen suuntaan, mihin se on ollut 

menossa. 

4. Toistuva elementti -> Arthurin diagnoosi-kortti, terapiavihko ja esimerkiksi ase. Elementti, joka 

kehittyy tarinan aikana ja on mukana toistuvasti. Siitä ollaan opittu ennen kohtausta ja 

kohtauksen aikana elementillä kerrotaan tietoa, joka vaikuttaa tapahtumien kulkuun.  

5. Muutos päähenkilössä -> päätös toimia toisin, kuin on suunnitellut tai eri tavalla, kuin on 

aiemmin toiminut. Sisältää teon peruuttamattomuuden, päähenkilö ei voi palata takaisin. 

Lopputuloksena voidaan todeta, että tunteet liittyvät lähtemättömästi henkilöhahmoihin, heissä 

tapahtuvaan muutokseen ja sen näyttämiseen tarinan edetessä. Käsikirjoittajan on työstettävä 

taitojaan liittyen päähenkilön ja muiden henkilöhahmojen yksityiskohtiin sekä siihen miten niitä 

paljastetaan tarinan edetessä. Toisin sanoen, miten tiettyjä asioita, kuten henkilöhahmon 

ominaisuuksia, taustaa ja sisäisiä tuntemuksia tuodaan ilmi ja milloin. Oleellista on lisäksi se, että 

päähenkilö tavoittelee jotain ja hänellä on vaikeuksia saada haluamaansa. Analysoiduista 

kohtauksista nousi selvästi esille vastavoimien ja esteiden merkitys suhteessa Arthurin sisäisiin 

tuntemuksiin ja valintoihin. Mikäli päähenkilön ei pidä ratkaista mitään ongelmaa, on haastavaa 

näyttää hänen sisäistä maailmaansa. Sisäinen maailma tulee näkyväksi lukijalle suhteessa johonkin 

tai johonkuhun. Tämä havainnollistuu hyvin kappaleessa 6, jossa väritin Iglesiaksen paljastamisen 

työkaluja sisään käsikirjoituksen kohtauksiin.  

Käsikirjoitus on sarja dramaattisia tapahtumia, jotka liittyvät loogisesti toisiinsa. Jotain tapahtuu, 

koska aiemmin on tapahtunut tiettyjä asioita ja niin edelleen (Iglesias 2017). Henkilöhahmojen 

lisäksi aika, miten käytämme käsikirjoittajina elokuvan keston, on yhtä merkittävä työkalu. Kesto  
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rajaa sitä, mihin voimme keskittyä. Se määrittää, miten paljon dramaturgisia kerroksia ehditään 

rakentaa sekä millaisessa rytmissä. Yksityiskohdat rakentuvat kohtaus kohtaukselta toistensa päälle, 

johtaen voimakkaaseen tunnekokemukseen. Kohtauksen tausta, elokuvassa aiemmin esitetyt 

kohtaukset, ovat perusta kohtauksen sisäiselle tunnekuljetukselle. Esimerkiksi lyhytelokuvan 

kohdalla ei ehditä samanlaiseen tunteiden välittämiseen, kuin pitkässä elokuvassa, koska aikaa on 

yksinkertaisesti vähemmän. On todennäköistä, ettei kirjoittaja ehdi kertoa, lyhyessä mitassa, 

esimerkiksi työttömäksi joutumisesta, äidin kuolemasta, lapsuuden traumasta, murhasta ja 

voimaantumisesta. 

Vaikka tuon tunteiden välittämisen esiin näyttelijäntyön, musiikin ja ohjauksen näkökulmista vain 

pinnallisesti, haluan painottaa näiden tärkeyttä. Henkilöhahmon olemus, kehonkieli, on erottamaton 

osa tunteiden välittämistä, ja se luodaan kokonaiseksi vasta toteutusvaiheessa. Sitä ei pysty 

käsikirjoituksella täysin välittämään. Olemus on merkittävästi yhteydessä sisäisen maailman 

paljastamiseen sekä katsojan sitouttamiseen. Mikäli katsoja ei tunnista näyttelijäntyön välityksellä 

esimerkiksi, että henkilöä pelottaa ei tarina pääse täyteen potentiaaliinsa. Näyttelijäntyön merkitys 

on yhtä tärkeä kuin käsikirjoituksen. Tekstin toimiessa ja tavoittaessa tunteita, myös ohjauksen on 

pystyttävä omana osa-alueenaan tavoittamaan nuo henkilöhahmot ja heidän maailmansa uudelleen. 

Elokuva onkin yhteistyötä, jossa kaikkien osa-alueiden taidoista sekä tiedoista syntyy lopputulos. 

Tunteiden käsikirjoittamista, sen monitasoisuudesta huolimatta, ei tule laittaa liiallisen 

rakenteellisen paineen alle. Tämä on, työkalujen havainnollistumisen lisäksi, merkittävä havainto 

tämän opinnäytteen tuloksena. Liiallinen purkaminen ja analysointi saattaa johtaa turhaan 

sekavuuteen tai oletukseen, että on olemassa yksi kaava kirjoittaa käsikirjoitus. Mikä taas on 

mielestäni hyödyllistä käsikirjoittajalle, on työkalujen käyttäminen, niiden tiedostettu valitseminen 

ja pitäminen kirkkaina käsikirjoitusprosessin edetessä. Käsikirjoittajan on myös hedelmällistä  
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erottaa työprosessissa lukijan kokemat tunteet ja henkilöhahmojen kokemat tunteet. Tunteiden 

välittämistä tekstissä on rakentavaa tarkastella kahdessa tasossa. Tämän voi toteuttaa analysoimalla 

omaa käsikirjoitusta henkilöhahmojen ja erikseen lukijan näkökulmista. Tunteiden 

käsikirjoittamisen osalta ajattelen ne nyt vahvemmin henkilöhahmojen, avainkohtausten sisältämien 

käänteiden ja tarinan kerrosten työstämisen kautta. 

Käsikirjoittamisen hallitseminen liittyy vahvasti käsikirjoittajan, tietojen ja taitojen lisäksi, 

dramaturgiseen intuitioon. Dramaturginen intuitio syntyy toiston myötä ja opitun yhdistämisestä 

harjoitteluun. Tällöin muodostuu vähitellen kyky nähdä mikä toimii ja mikä ei. (Howard. 2004: 

426.) Tunteiden rakentaminen käsikirjoitukseen on työlästä ja sisältää riskin siitä, että kirjoittaja 

valitsee helppoja vaihtoehtoja, mikäli pakottaa työskentelynsä ankaraan muottiin. Luovana 

prosessina käsikirjoittamisen tulee antaa tilaa tutkia, epäonnistua ja uudelleen rakentaa. Tunteet 

eivät synny väkisin. Hyvän tunteita herättävän käsikirjoituksen ei tarvitse olla monimutkainen, eikä 

sen tarvitse sisältää mahdollisimman paljon kaikkea. Käsikirjoituksen selkeys ja toimivuus syntyvät 

käsikirjoittajan vahvasta dramaturgisesta ymmärryksestä ja dramaturgisista työkaluista. Myös 

tunteiden esiin tuomisen tasolla ja lopulta vain jatkamalla kirjoittamista voi saavuttaa kaiken 

tarvittavan tunteita välittävän käsikirjoituksen luomiseksi. 
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