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Tiivistelmä 

Kirjoitan kandidaattitutkielmassani elokuvakäsikirjoittajan ammattitaidon rakentumisesta. Pohdin 
sitä, miten elokuvakäsikirjoittaja-koulutus on vaikuttanut minuun luovana kirjoittajana ja ihmisenä. 

Käsikirjoittamisen alaan liittyy paljon lentäviä lauseita, sääntöjä, väittämiä ja urbaanilegendoja, 
koskien sekä käsikirjoittajan asemaa työryhmässä, käsikirjoituksen soveliasta formaattia sekä 
tekstin sisältöä itsessään. Haluan nyt käydä läpi näitä käsikirjoittamisen myyttejä, selvittää pitä-
vätkö ne paikkaansa alkuunkaan, tai mitä mieltä niistä olen. 

Tarkoitus on lopulta hahmottaa, miksi käsikirjoittaminen on vaikeaa, mikäli on, ja mitkä taas ovat 
asioita, jotka mahdollistavat tämän ammatin harjoittamisen, mikä siis tekee käsikirjoittamisesta 
helppoa, mikäli se siltä tuntuu. 

In this bachelor thesis I write about how the professional adequacy of the screenwriter is learned. I 
wonder how writing education has affected me as a creative writer and also as a person.  

There are a lot of unwritten rules, claims and even urban legends considering the field of profes-
sional screenwriting, the format, group dynamics of a film crew, and the stories themselves. There 
are a lot of dysfunctional aspects to this profession. In my exploration, I am trying to find out what 
they are, how those practices came to be and what I think about them. 

In  the end, my goal is to find out what makes screenwriting such a difficult profession, and then 
again find out what makes it doable, or even easy. 

Avainsanat  ammatti-identiteetti, dramaturgia, opetus 
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1. JOHDANTO: Miksi kirjoitan opinnäytteeni?
Aluksi, tunnustan vihaavani sitä, että ihmiset tekevät yleistyksiä ja antavat neuvoja. Olen 

kuulemma inhonnut lapsesta saakka. Äitini mukaan ensimmäiset sanani olivat “mun auta” 

mikä tarkoitti, ettei minua saanut auttaa. Sitten lusikoin marjapuuron rinnuksille ja olin 

tyytyväinen itseeni.  

Tästä johtanee jok'ikinen ongelma, mitä minulla on ollut tai saattaa koskaan olla 

käsikirjoittajan ammatin harjoittamisen kanssa. Koen tärkeänä korostaa, että itse 

kirjoittaminen ei ole vaikeaa jos sitä haluaa tehdä, sitä on harjoitellut tarpeeksi ja siinä on 

minkäänlaista taitoa. Vaikeaa sen sijaan on saada työstä palkkaa tai saada tekstiä 

työryhmän toteutettavaksi. Iso osa käsikirjoittajan työtä on vakuuttaa ihmisille, että hallitsee 

käsikirjoittajana tarinankerronnan, dramaturgian, ja kyllä, on tietoinen lukuisista 

käsikirjoituksen “säännöistä”. Tämä työ voi käydä taistosta, ja väitän sen olevan yksi 

suurimmista syistä siihen, miksi niin usea käsikirjoittaja vaihtaa alaa, tavanomaisen 

kyllästymisen rinnalla.  

Sen lisäksi käsikirjoittaminen on vielä itsessään todella vaikeaa! Aloittelija käpertyy 

helposti käsikirjoitusoppaisiin ja hakkaa näillä sääntökirjoilla omaa päätään, 

opiskelutovereiden päätä ja tulee itsekin hakatuksi sillä tuotantoneuvojien ja levittäjien 

taholta. 

Mitä paljastuu, kun ottaa käsittelyyn käsikirjoittamisen kliseitä, urbaanilegendoja ja jopa 

tabuja ja kerrankin kysyy miksi  ne on sanottu ja tehty, sen sijaan että vain sokeasti 

noudattaa niitä itse, koska kuulemma pitää?  

Aalto Yliopiston elokuva- ja TV-käsikirjoituksen lehtori, tohtori Marja-Riitta Koivumäki ohittaa 

väitöskirjassaan Dramaturgical approach in Cinema  ajatuksen siitä, että olisi olemassa 

mitään käsikirjoittamisen sääntökirjaa. Koivumäki nostaa esiin konfliktin  tai käännekohdan 

dramaturgisina työkaluina, joiden avulla dramaturgi tekee työtään, siis sovittaa 

draamallisen materiaalin esitykseksi. Koivumäki kertoo myös opettamisen haasteesta ja 

kiinalaisen kuiskauksen  ilmiöstä. “-- if the skills and the knowledge are passed on mainly 

orally from generation to generation in a master-student relationship, it might result in 

“Chinese whisper” effect, where the knowledge may gradually change such that we are 

unaware of why and how the changes have occurred. ” (Koivumäki, 2015: 14-15) 



“Kuinka käsikirjoittajaksi opitaan”, Taimi Nevaluoma, 2016 

5 

Käsikirjoittamisesta on saatavilla suuri määrä kirjallisuutta, tästä suuri osa on kaupalliseen 

levitykseen tähtääviä käsikirjoitusoppaita.  

“Tieteellinen panos on usein pakkopullaa. Pahimmassa tapauksessa se nielaistaan 

ilman että tajunnassa on edes perustietoa siitä mistä voi olla kysymys.”  Näin Peter von Bagh 

arvostelee elokuvaopetusta muistelmateoksessaan Muisteja  (2014). Von Bagh tunnettiin 

kovana akateemisuuden arvostelijana (olkoonkin, että hän oli itsekin väitellyt valtiotieteen 

tohtoriksi vuonna 2002 ja kirjoitti myös akateemisia tekstejä), eikä koskaan käsittänyt 

elokuvakoulun ylös ajamista korkeakoulusta yliopistoksi. “Mikä maailmalla viime 

vuosikymmeninä kirjoitettu tieteellinen elokuvateksti, Suomessa kirjoitetuista 

puhumattakaan, on vaikuttanut luovasti nykyiseen elokuvaan?”  (Von Bagh 2014: 191)  

Kysymyksellä on mahdollisuus lannistaa kuka tahansa kandidaatin opinnäytteensä 

kanssa painiskeleva opiskelija, mutta minut se saa pikkuisen innostumaan. Ehkä tämän 

opinnäytteen lukee jonain päivänä sellainen kirjoittaja, joka hetkellisesti painii 

käsikirjoittamisen vaikeuden kanssa, kumpusi se sitten tuotannollisista, taloudellisista tai 

ihan vain luovista ongelmatilanteista. Ei se ehkä suorasti vaikuta minkään elokuvan 

luomiseen, mutta ehkä se auttaa jotakuta tiellä kohti kirjoittajaidentiteettiä - josta tunnen 

vihdoin saaneeni otetta hikisillä kätösilläni. 

Viime aikoina on kaupallisten oppaiden rinnalle noussut myös kovaa, syväanalyyttistä 

tutkimusta. Koivumäen väitöskirja Dramaturgical Approach in Cinema  (2015) sekä hänen 

artikkelinsa Aesthetic Independence of a Screenplay  (2010) ovat keskeisiä lähteitäni, joiden 

lähdeluetteloista löysin myös paljon muuta mielekästä luettavaa. Koivumäki osoittaa 

artikkelissaan elokuvakäsikirjoituksella olevan esteettisesti itsenäinen arvo ja asema, joka on 

myös minun lähtökohtani tässä opinnäytteessä. En itse pyri todistamaan 

elokuvakäsikirjoituksen itsenäistä esteettistä arvoa, vaan käytän sen olemassaoloa 

lähtökohtana omissa pohdinnoissa koskien käsikirjoittamisen ammatin ongelmia ja 

mahdollisuuksia. 

Lisäksi Kathryn Millardin After the typewriter: the screenplay in a digital era  (2010) 

sekä Bridget Connorin väitöskirja Screenwriting as a Creative Labour  (2010, University of 

London) osoittautuivat merkittäviksi lukukokemuksiksi. Conorin väitöskirja on todella kattava 

ja kriittinen kuvaus Hollywoodin elokuvateollisuuden historiasta ja nykykehityksestä ja soisin, 

että kaikki käsikirjoittajat lukisivat sen.  

Tärkeä lukukokemus oli myös Teoksen Aristoteleen Runousoppi - Opas aloittelijoille 

ja edistyneille  (Korhonen, K. et al  2012), johon tutustuin ensimmäistä kertaa Shocktreatment 



“Kuinka käsikirjoittajaksi opitaan”, Taimi Nevaluoma, 2016 

6 

-kirjoituskurssilla. Muistan ennen kurssia ajatelleeni, että minähän olen Runousopin  jo

lukenut ja tunnen kyllä tekstin sisällön ja sen vaikutukset nykykirjallisuuteen. Korhosen et

al in kirja ja kurssi muutenkin muuttivat käsitystäni länsimaisen historian kehityksestä.

Aristoteles pelaa taiteessamme pienempää roolia kuin tiedämme. Siitä lisää myöhemmin.

Kuten Jörn Donner lohkaisi, ”-- en tiedä, mitä ajattelen, ennen kuin kirjoitan siitä. ” Olen 

neljän vuoden jälkeen tullut siihen lopputulokseen, ettei käsikirjoittaminen mistään huolimatta 

olekaan vaikeaa. Se on jopa helppoa. Käsikirjoittamisen osaaminen on  dramaturgisten 

konventioiden taitamista ja noudattamista; mutta siinä missä aloittelija seuraa dogmaa 

sokeasti, ammattilainen käyttää työkaluja luovasti. 

Ihmiselle ei voi kertoa mitään sellaista, mitä hän ei entuudestaan tiedä.  Galileo sanoi 

niin. Hän yritti patistaa kirkkoa käsittämään ettei maailma ole litteä. Kirjoittamisen 

tarkoituksena on aiheuttaa jotakin lukijassa. Aiheuttaa katsojan haastava reaktio, älyllinen tai 

tunteellinen. Kirjoittaessa täytyy tietää, mitä aikoo aiheuttaa. Sisältö ei itsessään määrää 

tietenkään kaikkea - hauskasta tekstistä voi tehdäkin puistattavan, kauhutarinasta 

naurettavan. Myöhemmin tutkielmassani tarkennan tätä ajatusta, käyttämällä esimerkkinä 

kandidaatin taiteellista työtäni, käsikirjoitusta, jonka genre vakiintui vasta kuvauksissa. 

Käsikirjoittaminen on suoraa vastaamista evoluution muovaaman kehon tarpeisiin. 

Tunteminen on tarve. Ihminen kyllästyy, jos mikään ei tunnu miltään. Meidät on luotu 

kamppailemaan. 

Ihmiselle ei voi kertoa mitään sellaista, mitä hän ei entuudestaan tiedä . 

Käsikirjoittaminen ei ole sen monimutkaisempaa, kun tuon totuuden vain ymmärtää. 

Työni on jossain määrin omaelämäkerrallinen ja tarve kirjoittaa tämä työ kumpuaa omista, 

henkilökohtaisista tunteista, ei ainoastaan Aalto yliopiston tutkintovaatimuksista. Siksi 

käyttämäni kieli saattaa olla paikoin värikästä ja se saattaa häiritä sellaisia ihmisiä, jotka 

eivät tunne minua eivätkä tiedä, miten yleensä puhun ja käytän kieltä. Vaikka allekirjoitan 

tämän teoreettisen työn ja taiteellisen työn pohdinnan täysin, haluan painottaa lukijalle, että 

silloinkin, tai etenkin silloin, kun kirjoitan jostain aiheesta tiukoin sanakääntein ja raivoisaan 

sävyyn, olen luultavasti jokatapauksessa kirjoitushetkenä, kotonani koneen ääressä, 

naputellut pilke silmäkulmassa. 
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2. Säännöt on tehty rikottaviksi
ELOn opiskelija Miia Tervo kysyy elokuvataiteen kandidaatin opinnäytteessään Taide tule 

minuun  (2012), “(m)illaisilla konkreettisilla keinoilla harhautamme sen aivolohkon osan, joka 

keskittyy oman itsemme havainnointiin - miten annamme sille muuta puuhaa?”   (Tervo 2012: 

4) Oman itsen havainnoinnilla Tervo tarkoittaa liiallista itsekritiikkiä, mutta myös nuoreen

taiteilijaan kohdistuvia menestymisen paineita ja niiden lannistavaa vaikutusta.

Kun opiskelijaa ahdistaa jokin asia, joka mukamas johtuu opiskeluista tai alan 

realiteeteista, on aina pieni mahdollisuus, että hän on ihan vaan hullu. Silloin on tärkeää, että 

opiskelijaa tuetaan pitämään huolta itsestään, eikä kannusteta epätoivoisesti etsimään 

vastausta tällaiseen ahdinkoon joltakin kurssilta, jostain apurahahakemuksesta tai 

tuotantopalaverista. Itse soitin kesällä 2014 kandielokuvani ohjaajalle keskellä yötä, 

sopertaen miten paljon minua ahdisti se, etten tiennyt, mitä minusta kirjoittajana haluttiin ja 

miksi juuri me  teemme yhteistyötä. Hän oli takuulla ihmeissään...  

Ei ole mikään vitsi, että monet taideopiskelijat tulevat hulluiksi, kuten Tervo toteaa 

opinnäytteessään (Tervo 2012, 3). En tiedä, ottaako koulumme huomioon sitä, että syy, 

miksi niin moni nuori elokuvataiteilija erottuu edukseen pääsykokeissa, onkin itse asiassa se, 

että heillä on ratkaisemattomia traumoja ja kammottavia elämänkokemuksia, jotka 

vanhentavat, vakavoittavat ja inspiroivat heitä. 

Showrunner Matthew Weiner puhuu ilmiöstä toistuvasti haastatteluissaan. Kirjoittajat 

ympäri maailmaa ovat samankaltaisia, heidän persoonalliset ja henkilökohtaiset 

yhteneväisyytensä ovat hämmästyttävän yleisiä. Paasilinna tiesi saman: kirjailijaksi ei 

synnytä - kirjailijaksi tullaan. 

Miten? 

2.1. Kuulostaa tutulta
Maaliskuussa 2016 osallistuin Aalto Yliopiston tekstityöpajaan, jonka tarkoituksena oli 

valistaa tutkimuksellisen kirjoittamisen saloihin ja tarjota vertaistukea ja palautetta 

opinnäytteitään valmisteleville opiskelijoille. Tapasin tällä kurssilla erään dokumentaarisen 

ohjauksen opiskelijan. En halua tekstissäni käyttää hänen nimeään. Ei siksi, että haluaisin 

vältellä jotain sosiaalista konfliktia henkilökohtaisessa elämässäni, vaan siksi, etten halua 

nimellä mainita kirjoissa ja kansissa nuorta henkilöä ja opiskelijaa, joka kokee vaikeuksia 

opiskellessaan käsikirjoittamista. Tavoitteeni ei ole tässä epäsuorasti näpäyttää kyseistä 

opiskelijaa tai ketään muutakaan, joka lukee tätä opinnäytettä. Haluan vain vastata 
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epävarmuuteen ja tietämättömyyteen, joka kalvaa aloittelevia käsikirjoittajia. 

Huojennuksekseni en ole tämän epävarmuuden kanssa yksin. 

Sain kurssin myötä tältä opiskelijalta alustavan suunnitelman hänen 

opinnäytetyöstään. Aivan tekstinäytteen alussa sydämeni alkoi väpättää; pääainettaan 

käsikirjoittamisesta dokumentaariseen ohjaukseen vaihtanut opiskelija kirjoitti myös minulle 

hyvin tutuista tuntemuksista. 

“-- (Käsikirjoittamisen) opetus keskittyi hyvin dogmaattisesti pitkän, suurelle yleisölle 

suunnatun draamaelokuvan perinteisen rakenteen, ns.  Hollywood-kaavan  ympärille. Koin, 

että muut mahdolliset rakenteet sivuutettiin epäoleellisina ja toimimattomina. Tästä 

turhautumisesta kumpuaa haluni etsiä ja löytää toisenlaisia kerronnan strategioita ja 

dramaturgisia rakenteita . Kaipaan moninaisuutta, vaihtoehtoja. Juhlin aina, kun löydän 

elokuvan, jonka rakenne ei palaudu siihen, että Aristoteleen Runousopista Hollywoodin 

kautta kierrätettyä -- kaavaa ei -- ole onnistuttu noudattamaan --. -- millä keinoin katsojan 

mielenkiintoa pidetään yllä, varsinkin silloin, kun jännitystä ei kannattele katsojan jatkuvasti 

vaihtelevat pelko ja toivo, saavuttaako päähenkilö tavoitteensa.” 

Tekstin reflektoima ahdistus ja suuttumus kuulostaa oikein tutulta. Aloitteleva 

dramaturgi ensimmäisellä vuosikurssilla saattaa väsyä ajatuksesta, että elokuvien 

maailmassa luova kirjoittaminen on alisteinen monille rajoituksille. Ammattilainen ei 

rajoituksia kuitenkaan pelkää, vaan innostuu niiden tarjoamasta haasteesta.  

Itse kirjoitin kandiseminaarissa syyskuussa 2014 tähän tapaan: … kaikkien 

(käsikirjoittajien) on tehtävä samaa tekstiä, tärkeintä Suomessa on keksiä elokuvan formula, 

tuotantoyhtiöt odottavat sitä kieli pitkällä - yksi resepti joka myy, pliis tehkää se!”  Nähdäkseni 

lause kertoo enemmän omista peloistani opiskelijana, kuin siitä, mitä työnteko alalla 

todellisuudessa on. Pelko ei ole ainoastaan luontainen reaktio, vaan opittavissa oleva tapa; 

ja useammin kuin huvittaisi myöntää, se opitaan muiden kertomusten kautta, eikä omasta 

kokemuksesta. Emotionaalinen oppiminen käy nopeasti, mutta ammattitaito  kehittyy hitaasti, 

ajan kanssa. (Kahneman 2012: 238)  

Elokuvaohjaaja David Lynch kirjoittaa rajoituksista kirjassaan Catching the Big Fish 

(2006). “Jos ihmisellä on kasapäin rahaa, hän voi rentoutua ja olettaa, että voi ratkaista 

rahalla jokaisen vastaantulevan ongelman. Silloin ei tarvitse pohtia niin ankarasti. Mutta kun 

on rajoituksia, voi joskus keksiä hyvin luovia ja halpoja ideoita. ” (Lynch 2006: 102) 

Mielestäni Lynch kirjoittaa tässä positiivisesta asenteesta enemmän kuin mistään 

muusta. Sen sijaan että kuristavilta tuntuvat dramaturgiset konventiot tai rahan puute 

lannistaisi kirjoittajan ja saisi hänet luovuttamaan, positiivisesti ajatteleva ihminen ja 
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kirjoittaja alkaa pohtimaan ratkaisua ongelmaan. Ja sitähän käsikirjoittaminen nimenomaan 

on, ongelmanratkaisua.  

Opiskelijatoverini kirjoittaa johdantoluonnoksessaan vielä; “-- Isoaurinkoahvenet ovat 

tavattoman mielenkiintoinen esimerkki - niiden lisääntymisbiologiaa oli ehditty käsitellä 

kymmenissä tutkielmissa ja aiheesta oli tehty joitakin tohtorinväitöskirjojakin, ennen kuin 

huomattiin, että lajilla on kolmenlaisia koiraita. Aikaisemmin näistä koirastyypeistä oli kuvattu 

vain yksi, se silmiinpistävin reviirikoiras, eikä kahta muuta tyyppiä ollut ymmärretty 

isoaurinkoahvenkoiraiksi lainkaan . Väitän, että sama sokeus on vaivannut pitkien 

fiktioelokuvien dramaturgiaa koskevaa teoriaa ja tutkimusta .” 

Onko näin? 

2.2. Mitä Aristoteles itseasiassa sanoi?
Marja-Riitta Koivumäki määrittelee väitöskirjassaan dramaturgin työtä. 

“The term dramaturgy has its origins in the theatre and naturally can be traced back 

to Aristotle’s Poetics. However, Aristotle himself didn’t use the term. It was initially adopted 

by European dramatists --. -- The dramaturge selects suitable material to be performed --, 

writing original plays or adapting material such as novels or short stories, or is someone who 

helps the director and the production team to stage a play. -- the term has similar meaning 

within the film industry .”  (Koivumäki 2015: 36) 

Konfliktin ja rakenteen vaatimuksen merkitys korostuu elokuvan teossa, vaikka 

vaatimukset koskevat kaunokirjallisuuttakin, sillä elokuva on esitys . Teoksen on oltava 

esitettävissä , jotta on jotain esitettävää.  Kun dramaturgia toimena määritellään taiteellisen 

materiaalin muokkaamiseksi kohti esitettävää muotoa, on vaikea nähdä, miten 

“dramaturginen tutkimus” väheksyisi tai jättäisi sokeasti huomioimatta joitain pitkiä 

fiktioelokuvia.  

Jos ryhdytään tosissaan miettimään, miten määrittää termi “Hollywood-kaava”, ollaan 

taas allikossa. Ymmärrän tietysti heti, mihin Hollywood-kaavalla opiskelijan puhekielessä 

viitataan: sillä tarkoitetaan kolmea näytöstä, tai kahdeksaa sekvenssiä, telosta  ja hamartiaa , 

kahta turning pointia  ja yhtä middle pointia , siis dramaturgisten työkalujen käyttöä, niitä aivan 

ensimmäisiä dramaturgisia työkaluja, jotka opiskelijalle esitellään koulussa, jotka yhdistävät 

valtaosaa kaikista kirjoitetuista käsikirjoitusoppaista.  

Aalto yliopiston elokuvakoulu ottaa mallia Prahan AMU:sta, Euroopan vanhimmasta 

filmikoulusta. AMU:n perusti tŝekkoslovakialainen Frank Daniel, joka myös toimi dekaanina 

American Film Institutessa sekä USC School of Cinematic Artsissa, ja opetti vuosia 
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Columbia Universityssa. Frank Danielin vaikutus elokuvakäsikirjoittamisen opetukseen 

Yhdysvalloissa on valtava.  

Tarinallisen ajattelun juuret ovatkin näin ollen itse asiassa Hollywoodin sijaan 
Moskovassa, sillä Frank Daniel itse opiskeli Moskovan Gerasimov Institute of 

Cinematography VKIG:ssa, joka on AMU:n ja AFI:n rinnalla yksi maailman vanhimmista 

filmikouluista. Daniel ei koskaan kirjoittanut kirjaa opetuksistaan, mutta hänen oppinsa on 

vaikuttanut tuhansiin euraasialaisiin ja yhdysvaltalaisiin elokuvantekijöihin, ja heidän 

koulujensa opetussuunnitelmiin. (Wikipedia, tarkistettu 9.7.2016, Joni Jorgensen, 2016) 

Hollywoodista puhumattakaan, “kaavaan” on aiheetonta sotkea Aristotelestakaan. 
Aristoteleen Runousoppi - opas aloittelijoille ja edistyneille (Korhonen, K. et al 2012) 

muistuttaa, että Runousoppi on vain varhaisin  säilynyt antiikin draaman oppiteos. Sen opit 

perustuvat vielä aiempaan kirjallisuuteen, josta ei tulla koskaan modernissa maailmassa 
kuulemaan. Ateenan sofisteille Aristoteleen tutkimus oli jo vanhaa tietoa, tutustuivathan he 

Aristoteleen teksteihin vasta miehen itse menehdyttyä, 200 vuotta aiemmin. (Korhonen, K. et 

al 2012: 18-19, 350) Elokuvan kerronnan perinnettä ei ole mitään mieltä jäljittää takaisin 

Aristoteleen aikaan, sillä länsimaisen esitystaiteen perinne on muuttunut antiikin ajoista sen 
verran, ettei siitä kehtaa enää Aristotelesta kiittää. (Korhonen, K. et al 2012: 16) 

Toisekseen, myös mittarimadolla on alku, keskikohta ja loppu. Syy, miksi ihminen etsii alkua, 

keskikohtaa ja loppua kaikesta luonnossa näkemästään, on suora seurausta ihmiskunnan 

neurologiseen kehityksestä. Taide on kieli, jonka tarkoitus on vaikuttaa toiseen ihmiseen. 

Geenit mukautuvat ympäristöön, hermojärjestelmä on kehittänyt mekanismit symboliseen 

ajatteluun. Ihminen on tosiasiassa epälooginen apina, jonka teot kumpuavat 

tiedostamattomasta. Apina navigoi elämässään peilisolujen, niin sanottujen 

empatianeuronien avulla. Apinan selviytymiselle on olennaista, että se ymmärtää, miltä 

muista apinoista tuntuu. Symbolisen ajattelun ja assosioinnin kyvyn kautta ihminen voi 

harjoittaa itsereflektiota, jälkiviisastella tekojaan, esittää syy-seuraus-suhteita. Nämä suhteet 

saattavat olla täysin fiktiivisiä, jopa valheellisia, mutta fiktio onkin todellisuutta! Fiktio on 
hypoteesi siitä, mitä voi olla. Fiktio todella muuttaa ihmisen moraalikäsitystä, tapaa ajatella, 

yhteiskunnallisia asenteita. (Mika Karhu, 2015)  

Siksi elokuvankin päähenkilö aina muuttuu (tai jos ei päähenkilö, niin joku hänen 

sijassaan). Henkilöhahmon puolesta pelkää, ja hänen puolestaan toivoo, sillä niin aivomme 

toimivat (niin, paitsi psykopaateilla). Ihmiset reagoivat hyvin kerrottuun tarinaan samaan 
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tapaan kuin todelliseen elämään (Korhonen, K. et al  2012: 38), vaikkapa nauraen tai itkien 

mukana. 

Katsojan tulee kokea tyydyttävä ratkaisun draamassa esitettyyn 

ongelmatilanteeseen. Käsikirjoittaja lupaa tarinansa kuluessa asioita ja ne täytyy lunastaa - 

muuten juoni vaikuttaa mielipuoliselta, epäloogiselta ja epätodelta katsojalle. Dramaturgia ei 

ole synonyymi rakenteelle, dramaturgialla tarkoitetaan ennen kaikkea katsojan kokemuksen 

huomioimista, esityksen valmistelutyötä ja materiaalin näyttämöllistämistä tai cinematisointia. 

Kokeellinen elokuva on sitten tietenkin oma lukunsa. Ihmisen aivot joutuvat 

työskentelemään enemmän kokeellista elokuvaa katsoessa, sillä aivojen täytyy koko ajan 

ratkoa kryptisten metaforien merkitystä. (Karhu, 2015) Kun elokuva tuntuu tylsältä, on siinä 

yleensä vialla joko, A ) huonosti esitellyt syy-seuraus-suhteet, ei tapahdu tarpeeksi tai ei 

tapahdu mitään (ja tätä Aristoteles olisi torunut!) tai  B ) sen metaforat ovat niin 

arvoituksellisia, että katsojan aivot väsyvät niitä ratkoessa (tästäkin Aristoteles varoitti!) 

(Korhonen, K. et al  2012: 428).  

Jos nykyelokuva kyllästyttää toisteusuudessaan tai läpi paistavan, ilmiselvän 

rakenteensa tähden, ei siitäkään voi Aristotelesta syyttää. Jos antiikin draaman 

tarkoituksena olisikin ollut tarkoituksena näyttää kaupunkivaltioiden asukkaille, miten huonot 

ihmiset ansaitsevat osansa ja miten hyvään on pyrittävä, se ei ole helposti todistettavissa. 

Runousopissa  ei puhuta edes protagonistista ja antagonistista, Aristoteles ei vaadi edes että 

juonessa olisi yhden yhtä varsinaista käännettä. Moraaliset tarkoitusperät määrättiin “hyvän 

näytelmän” ehdoiksi vasta 1600-luvun Ranskan hovissa. (Korhonen, K. et al  2012: 16-17) 

Aristoteleen Runousopissa  ei tällaista painotusta ole havaittavissa. Aristoteles kirjoittaa 

yleisön tunnekokemuksen luomisen ja vaikuttamisen tavoista arvottamatta hyvää tai huonoa 

esitystä. Aristoteles ei kirjoita siitä, mikä merkitys  katharsiksen aiheuttamisella on yleisöä 

kohtaan (kuten vaikka moraalinen opetus). (Korhonen, K. et al  2012: 13) 

Moderni maailma on  itsehavainnoiva, itsessään teatraalinen. Teatterin metaforaa käytetään 

laajasti myös muissa tieteissä, kuten ihmistieteessä, kansatieteessä, käyttäytymistieteessä 

ja kielitieteessä. (Koivumäki, 2015: 37) Ja toisinpäin! Kirjoittajan tärkeä tehtävä on tarkkailla 

omaa työtään jatkuvan kriittisesti, kysyä jokaisen kappaleen kohdalla itseltään, onko tuo 

uskottavaa? , tai mitä  minä tekisin tuossa tilanteessa?  Kyseessä on jatkuva, painava, 

filosofinen monologi.  

Käsikirjoittajaguru Linda Aronson kirjoittaa kirjassaan The 21st Century Screenplay 

(2010)  luovan ajattelun malleista, ja siitä millaisia käsikirjoituksia ne maailmaan tuottavat. 
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“Vertikaalinen ajattelu” on kirjoittajan pyrkimystä “tehdä oikein”, ja vertikaalin ajattelun 

tuotteena on jotakin, minkä kirjoittaja (ja tuhannet katsojat) ovat jo nähneet.  

“ -- (j)udging whether a plot point is credible, or whether a piece of dialogue sounds 

lifelike. -- We call it craft or technique. It’s negative side is that it can push us to produce 

technically correct clichés .”  

Lateraali ajattelu on sen vastakohta. 

“It is a generative and very personal, associational, stream-of-consciousness thought 

process that is concerned with providing as many answers as possible, regardless of quality 

-- because it lacks any judgement.”  (Aronson 2010: 5) 

Aronsonin kuvaama ylivilkas lateraali ajattelu on oma helmasyntini. Aronson kuvaa 

liiallisen ajattelun lateraalisuuden johtavan laadun sijasta massaan, joka on oikea 

tavaramerkkini - sen sijaan, että saisin joskus oikeaa palautetta, saan kuukausittain sietää 

kipakoita saarnoja siitä miten hermoja raastavaa on, etten osaa pysyä tehtävänannoissa 

määritellyssä sivumäärässä. Helmasynti on kuitenkin synti, jota ei ymmärrä synniksi 

alkuunkaan koska se on luontainen taipumus. Kaikki me ristimme kannamme... 

Lateraali kirjoittaja keksii aina tuhottoman monta tapaa ratkaista ongelma; ratkaisuja 

ja sivuja tulee ryöpyten - mutta ne ovat huteria, ja katsoja kysyy valmista elokuvaa 

katsoessaan jatkuvasti, “miten tämä tilanne on muka mahdollinen? ”, “toimiiko laki oikeasti 

noin? ”, “miksi tuo hahmo on niin typerä, ettei tiennyt astuvansa ansaan? ” jne. (Oma 

kandielokuvani Naistenhuone  on käsikirjoittajan työprosessin kannalta oiva esimerkki siitä, 

miten lateraali ajattelu kääntyy kirjoittajaa vastaan (mutta siitä lisää myöhemmin tässä 

opinnäytteessä!). 

2.3. Kirjoittaja on kuollut
Beat-kirjailija William S. Burroughs luennoi luovasta lukemisesta laajasti Naropan 

yliopistossa (Boulder, Colorado) vuonna 1979. Luentojen alkajaisiksi hän julisti 

alkuperäisyyden konseptin kuolleeksi. Maailma ei tarvitse enempää uusia hahmoja . Muiden 

kirjailijoiden luomille hahmoille kirjoitettuja uusia tarinoita arvostetaan nykypäivänä omina 

teoksina. (Burroughs, 1979) Tätä on kenenkään turha kieltää - en voi olla ajattelematta, että 

TV:n kultakausi on tämän kehityskulun huippu - kirjoittajat kilpailevat siitä, kuka on tarpeeksi 

lahjakas päästäkseen kirjoittamaan eteenpäin jonkun toisen kehittämää tarinaa ja 

hahmokavalkadia.  
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Sain kerran lapsena idean tarinaan. Tarina kertoi onnettomuuteen joutuneesta 

miehestä, joka ei huomaa kuolevansa onnettomuudessa. Hän kohtaa ihmisiä ja kuvittelee 

heidän keskustelevan kanssaan onnettomuudesta, ihmissuhteista, elämästä yleensä. 

Ihmiset eivät tosiasiassa näe häntä ollenkaan, puhuvat vain suruissaan ääneen mietteitään. 

Näin haamulle syntyy keskustelun illuusio, eikä hän huomaa itseään kuolleeksi.  

Kerroin tarinastani ystävilleni ja ystäväni pilkkasivat minua siitä, että yritin väittää M. 

Night Shyamalan Kuudennen aistin  (1999) olleen omaa ideaani.  

Vertikaalista ajattelusta kirjoittava Aronson on myös törmännyt samaan ilmiöön. 

Lyhytelokuvakilpailun tuomari kertoi hänelle, että sadat kilpailuun osallistuneet nuoret 

kirjoittajat olivat jättäneet kilpailuun käsikirjoituksen, joiden juoni oli periaatteessa sama: 

päähenkilö löytää elämänsä/omaisuutensa/status quo nsa uhattuna, käy tunkeilijan/varkaan 

(antagonistin) kimppuun (hamartia) ja hoksaa sitten ettei mitään uhkaa koskaan ollutkaan 

(anagnorisis).  

En ole taatusti ainoa kirjoittaja, joka on saanut saman idean kuolleesta miehestä, 

tietämättä että idea on paitsi toteutettu jo, ja että toteutus on vieläpä melko kuuluisa ja hyvin 

tunnettu. Siksi taito huomata originaalit ja ainutlaatuiset ideat on harvinainen, ja sitä pitää 

harjoittaa. 

Myöhemmin, noin neljä vuotta sitten, istuin Oriveden opiston asuntolassa, kymmenen 

aikaan illalla. Tein läksyjä. Koko luokalla oli sama tehtävänanto: poliisi ja epäilty 

keskustelevat. Epäilty esittää itselleen alibin ja se on uskottava. Hän tekee sitten fyysisen 

huolimattomuusvirheen, joka paljastaa visuaalisesti hänet murhaajaksi, ilman että siihen on 

sanallisella tasolla syytä.  

Aamulla palautimme lähes identtiset tehtävät ystäväni Lotan kanssa, jonka kanssa 

olimme myöhemmin keväällä yhdessä Aallon pääsykokeissakin. Ihmettelimme tapahtunutta, 

sillä olimme molemmat sitä mieltä, ettemme tarttuneet ensimmäiseen saamaamme ideaan, 

vaan olimme käyttäneet koko päivän ja illan kohtauksen käänteen kehittelyyn. Työ valui 

kuitenkin hukkaan siinä mielessä, että olisimme kumpikaan saavuttaneet tavoitettamme: 

omaperäistä kertomusta.  

Jos olemme kirjoittajina samassa paikassa samaan aikaan, olemme samanikäisiä ja 

meillä on samankaltaiset kiinnostuksen kohteet, on vääjäämätöntä, että kirjoitamme 

samoista asioista. Millä tavalla tarinamme siis eroavat toisistaan, kun meillä on niin paljon 

yhteisiä ominaisuuksia? Tätä kutsutaan kai oman äänen etsimiseksi. Äänihän jokaisella on, 

mutta sen esille naaraaminen on oikeasti työn takana.  
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2.4. Kaavat katoavat
Tarina on kuvaus fiktiivisen maailman olosuhteista. Juoni on tapa kuvata, rajata, jäsennellä, 

paljastaa se katsojalle. Saman tarinan voi kertoa tylsästi tai kiinnostavasti. Kun puhekielessä 

käytetään hermoja raastavan sekavaa ja määrittelemätöntä termiä, kuten “Aristotelinen 

dramaturgia”, tarkoittaneen se enemmänkin tarinankerronnan perinnettä, eikä perinteistä 

tarinankerrontaa. Tarinankerronnan perinteiset normit on huomioitava, enemmänkin, ne on 

hyväksyttävä  sellaisenaan, käytössä toimiviksi havaittuina työkaluina - vasta sen jälkeen 

formaattia voi alkaa koettelemaan, jos uskaltaa. 

Kenties käsikirjoittajat unohtavat ahdistuneina sen faktan, että usein nimenomaan he 

ovat vastuussa siitä, että mikään kaava koskaan syntyy - kaavalla tarkoitan tällä kertaa 

nimenomaan kliseitä, joiden hokeminen on kamalaa ja kyllästyttävää niin katsojalle, 

kirjoittajalle kuin kaikille elokuvan työryhmän jäsenille.  

Kliseisien tarinoiden ei pitäisi selvitä elokuvateatteriin asti, mutta aina vähän väliä 

niitä sinne pääsee livahtamaan. Toisaalta aivan yhtä suuri synti on se, että elokuvan juoni 

perustuu huikentelevaisiin ja huteriin juoniratkaisuihin, jotka eivät korkealentoisuudestaan 

huolimatta vakuuta normaaliälyistä katsojaa. Hyvä elokuva on totuudenmukainen  mutta 

kuitenkin epätavallinen .  

Mutta eihän kukaan kirjoittaja omasta halustaan kirjoita kliseitä? 

Kenelle kaavaa kirjoitetaan? 

Kuka elokuvakäsikirjoittajaa todella määrää? 

3. Valtataistelu
Elokuvakäsikirjoitus altistuu lukuisille ulkopuolisille kommenteille, mielipiteille ja ohjeille. 
Palautteenantaja parhaimmillaan lainaa tuoreita silmiään tekstille, osoittaa selvästi minne 
kannattaa seuraavaksi mennä, innostaa tekemään töitä - painottaa luovan työn 
mahdollisuuksia, ei rajoitteita. 

Pahimmillaan elokuva-alan hierarkia ja valtarakenteet kääntyvät käsikirjoittamisen 
työtä vastaan. Käsikirjoittaja ei saisi kirjoittaa musiikkia, ei hahmojen ulkonäköä liian tarkasti, 
ei lavasteita, ei sitä eikä tätä. Miksei? Saattaa olla, että kirjoittamalla tuotannollisesti 
yksityiskohtaisen ja tarkan käsikirjoituksen, käsikirjoittaja tulee itse ahdistelleeksi tai 
alistaneeksi muita elokuvan taiteellisia johtajia. Yksityiskohtainen vaatekerran kuvailu tai 
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vaikka sellainen lokaation määrittely, joka on tarinassa niin ratkaiseva ettei sitä voi muuttaa 
romauttamatta muuta korttitaloa, voi tuntua tontin valtaukselta, jopa ryöväykseltä.  

Elokuvakoulussa tällaiseen ajatteluun törmää tuon tuostakin. Käsikirjoittaja on 
epävarma ja haluaa käyttää valtaa niin paljon kuin voi, eikä voi sitä käyttää muualla kuin 
tekstissään. Käsikirjoitus on hallittua kommunikointia, tapa vastata kaikkiin mahdollisiin 
kysymyksiin. Muut opiskelijat ovat yhtälailla epävarmoja ja haluavat varmistaa, että hekin 
pääsevät osoittamaan taitonsa ja visionääriset kykynsä. En tiedä, missä ja milloin syntyi se 
virheellinen käsitys, että käsikirjoittaja vaatisi kirjoittaessaan tarkasti, että jok'ikinen hänen 
kirjoittamansa esine, asia, teko tai puhe olisi toteutettava tismalleen sellaisenaan. Ohjaajan 
tehtävänä on päättää, kuinka kirjaimellisesti tekstin ohjeet tulkitaan.  

Elokuvakäsikirjoittajan työ on luoda alkuperäismateriaali tai yksinkertaisesti valita se, 
ja sen jälkeen organisoida sen dramaturgia. Käsikirjoittaja on epäonnistunut työssään, jos 
käsikirjoituksesta ei ilmene henkilöhahmoja, heille luotua maailmaa ja heidän tekojaan. 
Täytyy myös olla selkeää, miltä teot tuntuvat/mitkä tunteet saavat teot aikaan (sisäinen 
maailma), että miksi teot on tehtävä/mitä niistä seuraa (ulkoinen maailma). 

Kun tuossakin on jo niin hyvin hommaa, niin voisi ajatella, että siinä riittää kirjoittajalle 
jo tekemistä. Siksi keskustelu tonttirajoista ja reviirimerkeistä onkin niin turhaa. Kun 
keskustellaan siitä, onko se mikään hyve että hahmo on määritetty tummatukkaiseksi ja 
puettu nahkatakkiin ja laitettu juomaan turkoosista emalimukista, niin herää kysymys, mitä 
keskustelua tässä oikein vältellään. Käsikirjoitusformaatti on ammattitekstiä jota lukeakseen 
täytyy olla oman alansa ammattilainen. Osana taiteellista ammattia on taito lukea kirjoitus ja 
visualisoida sen toteutus myös itsenäisesti, kuitenkin käsikirjoituksen mukaan. (Koivumäki, 
2010: 28) Kun palaute junnaa yksityiskohdissa, jää itse tarina ja sen kerronnan keinot 
vähemmälle huomiolle, mikä ei tee käsikirjoituksesta parempaa. Miksei kirjoittaja saman tien 
voisi kirjoittaa kerralla sellaista käsikirjoitusta, joka kattaa vastaukset kaikkiin työryhmän 
kysymyksiin?  

On typerää ajatella, että kaikkien työryhmän jäsenten tehtävä olisi tulkita 
käsikirjoitusta itsenäisesti, kukin miten itse haluavat. Se johtaisi ainoastaan katastrofiin. 
Kaikkien taiteellisten osastojen täytyy noudattaa samaa käsikirjoitusta, samaa keskusideaa, 
kaikilla on oltava samanlainen käsitys lopullisesta työstä. Yksityiskohtaisuus 
käsikirjoituksessa ei ole sivun täytettä, vaan palvelee elokuvan teon funktiota. Tarkkuus tuo 
tekstiin selkeyttä, jota elokuvan ilmentymä sitten heijastelee.  

3.1. Mitä käsikirjoittaja saa kirjoittaa ja kuka sen sanelee?
Mikko Myllylahti väittää opinnäytteessään Kohti auteur-elokuvaa  (2009) käsikirjoittajan 
kirjoittavan ennen kaikkea ohjaajalle.  (Myllylahti 2009: 22) Koivumäen mukaan 
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käsikirjoittajan tarkoitus on kirjoittaa tarina, jonka ohjaaja ja muu työryhmä esittää 
(Koivumäki 2010: 27). Koivumäki kirjoittaa kylläkin käsikirjoituksen esteettisestä 
itsenäisyydestä , ja itse kirjoitan käsikirjoittajan työnteon mahdollisuuksista ja ongelmista. 
Kun keskustellaan käsikirjoittajan työnkuvasta ja käsikirjoituksen merkityksestä 
elokuvanteossa ja osana lopullista elokuvaa, todettakoon lähtökohtana, että käsikirjoittaja 
kirjoittaa ennen kaikkea yleisön emotionaalista ja älyllistä kokemusta.  

Kliseé kirjoittajasta, joka puhua pälpättää puhki tekstin tapahtumia, tekoja, nyansseja 
ja synapseja perustuu valitettavasti todellisuuteen. Tiedän itsekin syyllistyneeni 
epäjohdonmukaiseen yliselittelyyn, kun minulta on jossain tuotannon vaiheessa erehdytty 
kysymään jotakin tekstiin liittyvää. Havaintoni on nyt se, että stereotypia kontrollifriikistä 
nillittäjäkirjoittajasta, joka kovaan ääneen huutaa reccellä, kuvauksissa tai 
leikkaushuoneessa “mitä hänen tekstissään itse asiassa sanottiin”, on todellinen ihmistyyppi, 
jonka syntyminen on kuitenkin täysin vältettävissä. Hätääntynyt käytös on merkki paniikista 
ja huonosta työroolin määrittelystä. Kirjoittaja vastaa tarinan maailmasta, “screen ideasta”, 
mutta ei valmiista teoksesta. Dramaturgia on myös ohjaajan työtä. Yleensä ohjaaja muokkaa 
tekstiä tuotannollisista syistä, tai siksi, että kirjoitettu kohtaus ei toimikaan esitettynä . 
Pahimmillaan tämä voi kuitenkin johtaa siihen, ettei tekstiä tai sen kirjoittajaa osata arvostaa, 
millä on tietenkin suora korrelaatio esimerkiksi alan palkkauksessa. 

Jean-Claude Carrièren mukaan että käsikirjoitus “lakkaa olemasta” yhtään mitään 
sen jälkeen kun mennään kuvauksiin (lainattu Koivumäki, 2010: 26, Carrière, 1994: 148-50). 
Mielestäni käsikirjoituksen määre tai merkitys ei muutu koskaan, mutta osaan kuvitella, että 
omistussuhde tekstiin muuttuu, että nimenomaan omistussuhde “lakkaa olemasta”. 

Onko, tai voiko, kirjoittajalla olla omistussuhdetta teokseensa? 
Kirjoitin viime joulukuussa näytelmää Ylioppilasteatterille Ville Muhoisen kanssa. 

Vaikka Ville kirjoittikin lopullisen version ja oikeastaan kaikki kirjoittamani kohtaukset 
kirjoitettiin uudelleen, se ei kuitenkaan vavisuttanut omistussuhdettani tekstiin. Tästä taas 
koitui minulle itseasiassa ongelmia myöhemmin harjoituskaudella, sillä keskustelin muiden 
näyttelijöiden mukaan liian innokkaasti kohtauksien dramaturgiasta (näyttelin myös itse 
esityksessä). Minua pyydettiin vaikenemaan, sillä kanssanäyttelijäni halusi vain ohjaajalta 
vastauksen kysymykseensä. Se oli minulle enemmän kuin O.K., olkoonkin että kyseisen 
näyttelijän tapa vaientaa minut loukkasi silloin tunteitani. Ymmärsin kuitenkin jo silloin, ettei 
hän vain tunnistanut omistussuhdettani tekstiin. Kyseinen näyttelijä oli myös itse ohjaaja, 
mikä varmasti myös vaikutti hänen korostuneeseen reviiritietoisuuteensa.  

Valta-asetelmat ovat jokaisen työryhmän kohdalla erilaiset. Mihin työhön 
käsikirjoittaja palkataan? Vain tekstin luomiseen? Käsikirjoittajaan sijoittaminen ja niinkin 
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yksinkertainen asia kuin palkanmaksu voi alkaa tuntua tuotannolliselta taakalta, jos tuotanto 
ei ymmärrä, mitä se haluaa ja mistä se maksaa.  

Tuotannolliset realiteetit ovat tietysti iso osa käsikirjoittamista. Eräs näkökulma on, 
että käsikirjoitus lähtee tuotantoon lopulta ainoastaan tuotannollisten realiteettien täytyttyä. 
Käsikirjoituksen avulla voidaan anoa apurahaa, etsiä tuotantoyhtiötä ja levittäjää, ja siksi sen 
täytyy heijastella sen rinnalla esitettyä budjettia ja selkeästi osoittaa, miksi sen toteutukseen 
tarvitaan niin ja niin paljon rahaa. 

Itse torjun käsityksen käsikirjoituksesta tuotannollisena työkaluna. Se on 
ehdottomasti sitäkin!, mutta tuottajalle , ei käsikirjoittajalle. Ei käsikirjoittaja tekstiä 
tuotannollisten syiden tähden kirjoita. Hän kirjoittaa sen, koska hän haluaa kertoa yleisölle 
jotakin,  kertoa tarinan.  

3.2. Sääntöjen noudattajasta sääntöjen rikkojaksi
Taidehistorioitsija Erwin Panofskyn mukaan kielen poeettisuus paranteeseissa ei ole 
toivottavaa (Koivumäki 2010: 28, Panosfky 1995: 101), sillä se saattaa häiritä 
käsikirjoituksen läpinäkyvyyttä ja symbolisia merkityksiä. Kokemukseni mukaan teatterissa ei 
paranteesin taidetta juuri siedetä, ja lavalle kirjoitetaan mielummin dialogia tai monologeja, 
jotka paljastavat hahmon sisäisen maailman sekä lopulta tarinan. Panofskyn mukaan tämä 
ei sovi elokuvaan, sillä olkoonkin että elokuvassa voi olla värikästä puhetta, dialogi ei saa 
jouduttaa tarinaa visuaalisen kerronnan kustannuksella.  

En ole itse erityisesti sitä mieltä, että käsikirjoitukset tarvitsisivat tai jotenkin 
hyötyisivät kielen runollisuudesta, mutta en myöskään käsitä, miksi runollisuus merkitsisi 
epäselvyyttä. En usko että runoutta luettaisi niin laajasti, jos se ei olisi objektiivista. Kieli 
itsessään saattaa koostua subjektiivisista assosiaatiokuvista, mutta hyvän runon havainnot 
ovat tarkkoja ja tunnistettavia. Maailma on  absurdi. En usko, että millekään elokuvalle tekee 
hyvää, jos sen tekemisen prosessi sortaa kielen taidetta, jos sitä ylipäätään paikoin ilmenisi. 
Mielestäni Panofskyn alkuperäisestä artikkelista henkii se, että hän suhtautuu elokuvaan 
ylipäätänsä toissijaisena taiteena, joka on tehty kansan massoille kaupallisin tarkoitusperin. 
Toisaalta, Koivumäen artikkelissa, jossa Panofskyn ajattelua esitellään, ei mainita 
esimerkkejä huonosta, runollisesta kirjoittamisesta. On todettava, että artikkeli avaa 
näkökulmia jonkinlaiseen “pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen”, kuitenkin vailla 
esimerkkejä tai todisteita. 

Maailmaan mahtuu monenlaisia kirjoittajia. Oscar-palkittu Aaron Sorkin tunnustaa, 
määrittelemättä ominaisuutta heikkoudeksi tai sen enempää erityispiirteeksi, miten hän 
lähestyy tarinaa dialogin kautta ja että dialogi on hänelle keskeisen tärkeä elementti 
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elokuvassa. (Sorkin, 2014) Oscaria mies tuskin olisi pokannut, jos tämä tarkoittaisi sitä, että 
hänen muut tarinan kerronnalliset taitonta kärsisivät rakkaudesta dialogiin.  

Elokuvan tekeminen ja sen merkitys on murroksessa. Digitaalinen formaatti on 

mahdollistanut elokuvan tekoa useammille uusille tekijöille. Suomessa elvytään hiljalleen 

elokuvastudioiden katoamisesta ja elokuvia tehdään paljon. Elokuvantekijöiden 

ammattikunta on ollut minimaalisen pieni, samoin elokuvalla itsensä elättävien lukumäärä. 

Elokuva kasvaa nyt Suomessa, se on joka vuosi parempi sijoitus ja laadusta puhutaan 

jatkuvasti enemmän.  

Maailmalla elokuvan merkitys on muuttunut täysin toisella tavalla. Joka vuosi 

tehdään edelleen häikäiseviä elokuvia, mutta niiden rinnalla tehdään paljon infantiilia 

seikkailuroskaa, jonka tarkoitus on ainoastaan viihdyttää, ei sinänsä ravistaa tunteita, 

vavisuttaa asenteita ja muuttaa maailmaa. Olkoonkin, että kevyelle sisällölle on aina 

paikkansa. 

Elokuvanteko ei olekaan niin säännöistä kiinni kuin toitotetaan. Vähän väliä pinnalle 

ponnahtaa elokuva tai TV-sarja näennäisesti kuin tyhjästä, josta tulee ilmiömäinen hitti, 

vaikkei se noudata muotoon liittyviä sanomattomia sääntöjä pragmaattisesti.Tarkoittaako 

tämä sitä, että käsikirjoittajan henkilökohtaiset, luonteenomaiset vaikeudet ja haasteet ovat 

nimenomaan hänen suurin etunsa ja iskuvälineensä alalla?  

Madeline DiMaggio julkaisi vuonna 1990 käsikirjoitusoppaan Writing for TV . Ei ole kovinkaan 

ajankohtaista ehkä lainata siitä virkkeitä 26 vuotta myöhemmin, mutta teoksesta huomaa 

konkreettisella tavalla, miten käsikirjoittamisen maailma on muuttunut parissa 

vuosikymmenessä. 

“-- Paddy Chayefky -- said about dialogue: “My own rules are very simple. First, cut 

out all the wisdom. Then cut out all the adjectives. I’ve cut some of my favorite stuff. I have 

no compassion when it comes to cutting. No pity, no sympathy.” Remember, if all good 

writers were doctors, they’d be surgeons. ” (DiMaggio 1990: 19) 

DiMaggion oppaalle on ominaista sen värikäs kieli ja tapa esitellä edellä mainittujen 

kaltaiset dogmat hyvin yksinkertaistetussa muodossa, ryydittäen kurinpalautusta 

tiputtelemalla sinne tänne tunnustettujen asiantuntijoiden nimiä. Televisio ei ollut vielä 

80-luvulla vapautunut kertomaan pitkiä tarinan kaaria ja kehittämään hahmoja romaanin

lailla pitkällisesti ja syvällisesti, hiljalleen siemeniä kasvatellen. Starsky & Hutch  (1975-79) ja

Dynasty  (1981-89) ja Miami Vice  (1984-92) pelasivat kaikki keskushahmoilla, joiden
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persoona pysyi ohuena ja muuttumattomana vuosia, tuotantokaudesta toiseen, ratkoen 

jokaisessa jaksossa uuden rikoksen tai ihmissuhdekriisin.  

Kun Martin Hart kysyy virka-autossa uudelta työpariltaan Rustin Coehlelta Nic 

Pizzolatton True Detectiven  (2014) avausjaksossa, onko Rust uskovainen, Rust vastaa näin. 

"I think human consciousness is a tragic misstep in evolution. We became too 

self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that 

should not exist by natural law. We are things that labor under the illusion of having a self; 

an accretion of sensory, experience and feeling, programmed with total assurance that we 

are each  somebody, when in fact everybody is nobody. Maybe the honorable thing for our 

species to do is deny our programming. Stop reproducing. Walk hand in hand into extinction, 

one last midnight - brothers and sisters opting out of a raw deal."  

Rustin Cohle hurmaa tuolla hetkellä jokaisen katsojan kylmällä älyllään, oli katsoja 

sitten itsekin pessimistinen filosofi tai täysin eri mieltä tämän kanssa.  

DiMaggio ohjeistaa vielä dialogin kirjoittamisessa. “If we went to a restaurant, 

recorded the conversation in the next booth, then placed the dialogue in a script, it would 

ramble, be wordy, would probably be riddled with “uhs” and “ahs”, and most likely it would 

not be very interesting. Good dialogue is not real. It sounds real. It implies instead of 

explains. It is not redundant. ” 

Arvokasta DiMaggion ohjeistuksessa on tietysti se, ettei dialogin tehtävä draamassa 

ole selittää draamaa auki. Dialogi on informaation vaihtamista, vaikkei se siltä vaikuttaisi. 

Hahmojen käyttämä kieli orkestroi koko kavalkadia, kieli erottaa heidät toisistaan 

persoonina, heidän sanavalintansa ja hokemansa sanonnat kumpuavat hahmon taustasta. 

Sanakäänteet rakentavat sarjan tai elokuvan maailmaa siinä missä lavastuskin, jokainen 

maailman yksityiskohta on tärkeä - ja sitä tulisi kannustaa ja viljellä, ei hillitä ja myrkyttää.  

Greg Danielsin re-make The Officesta  (2005-2013) on esimerkki siitä, kuinka 

dialogiin panostaminen tehdään taidokkaasti. Toimisto on sarjan tapahtumapaikkana 

mielenkiintoinen haaste. Toimistossa ei tapahdu paljoakaan. Silloin tällöin siellä harjoitetaan 

liiketoimintaa, mutta ennen kaikkea siellä eletään elämää, kasvetaan aikuisiksi, tunnetaan 

asioita.  

Daniels kirjoitti ennen The Officea  mm. Saturday Night Livea  ja The Simpsons eja. 9. 

kauden päättävässä speciaali-jaksossa (kausi 9, jakso 26) koko Konttori-tiimi käy läpi sarjan 

tekemistä ja sen nousua menestykseen. Kirjoittajatiimi rakentui ihmisistä, jotka ymmärsivät 

sekä komedian kirjoittamista että esiintymistä. Hahmojen katseet kameraan, juurikin ne 

pienet “no mut”, “äh”- ja “öh”-hokemat, oli kaikki kirjoitettu ennalta. Hand-held-kuvaus sai 
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aikaan tunteen, että näyttelijöiden esiintyminen oli niin spontaania ja vaivatonta kuin miltä se 

vaikuttaa. Kameraliikkeet oli koreografioitu tarkkaan, kuitenkin ilman teippimerkkejä maassa, 

jotka saattaisivat vaikuttaa näyttelijän suoritukseen.  

Aku Louhimies kertoi Aalto yliopiston Tuotannon prosessin  kurssillaan syksyllä 2012 

miten hänen ohjaamansa Vuosaari  -elokuva ei oikeasti kerro Vuosaaresta, vaan voisi olla 

kertomus mistä tahansa kaupunginosasta tai kylästä. Elokuva ei halunnut väittää mitään 

vuosaarelaisista, joista Louhimies ei varmaan tiennyt yhtään mitään. Elokuvassa kuvattiin 

kyllä kaikkia tärkeimpiä paikkoja Vuosaaresta, mistä syntyi mielikuva, että näillä paikoilla on 

suuri merkitys, mutta niiden ei tekijän mukaan tarvinnut merkitä mitään.  

Kerronnan on oltava tarkkaa. Ei kukaan kirjaakaan lukiessaan pohdiskele, että voi 

nyt sentään kun tässä näin tarkasti kuvaillaan tätä Ranskan provinssia, mistä minä tiedän 

onko tämä totta ja miksi minua pitäisi tämä kiinnostaakaan kun en ole itse ranskalainen? 

Kuitenkin nimenomaan yksityiskohdat tekevät asiasta yleismaallista, sillä yksityiskohdat 

paljastavat miten samalla tavalla maailma toimii kaikkialla. Yksityiskohdat ovat totta - ne ovat 

lateraalinen ajattelun tuotetta. Yleisluontoisuus ei ole totta - kliseisyys ja yleistys on 

vertikaalisen ajattelun tuotosta. 

Tietyssä pisteessä koulunkäynti täytyy lopettaa. Ihan jo senkin takia että instituutio pistää 

sänkysi palamaan, jos et siihen omin avuin suostu. Opiskelujen päättäminen on myös 

sisäsyntyistä. Se on verho aloittelijan ja nuoren tekijän välillä. Koulussa oppii kyllä 

formaatista, saa hyviä, mutta myös ennen kaikkea huonoja työkokemuksia, löytää omaa 

ääntään, oppii niin teorian kuin formaatin kautta.  

Mikään ei ole kuitenkaan niin työtä, kuin työ. 

Millaista on käsikirjoittajan työ? 

Ja miksi se on sellaista kuin on? 

3.3. Menneisyyden käsikirjoittaja
Bridget Conor kuvaa väitöskirjassaan Screenwriting as a Creative Labour  (2010) 

Hollywoodin elokuvateollisuuden vaiheita ja ennen kaikkea käsikirjoittajan, “luovan työläisen” 

elämää alan historiassa.  

1920-lukuun mennessä Hollywoodin elokuvateollisuus oli asettunut uomiinsa. Suuret 

studiot - Paramount, Warner Brothers, MGM, Universal - suolsivat elokuvia ulos kuin mylly 

jauhoa. Kaliforniassa oli paljon töitä kyvykkäille tekijöille. Muun muassa F. Scott Fitzgerald ja 
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William Faulkner, sittemmin maailmankuulut romaanitaiteilijat, tekivät rahaa 

käsikirjoittamalla. Käsikirjoittaminen oli kirjailijoille sivubisnestä, palkkatyötä. Menestystä 

saivat ne kirjoittajat, jotka seurasivat alaa tarkasti, mukailivat sen käytänteitä ja kirjoittivat 

viimeisen muodin mukaan. Elokuvakäsikirjoitus ei ollut lahjakkaan kirjailijan unelmatyötä. 

Teksti ei saanut sisällöltään olla arveluttavaa tai moraalitonta: sankarit olivat puhtoisia, 

viholliset ammuttiin ennen lopputekstejä. (Conor 2010: 71)  

Kuulostaa epäilyttävän paljon 1600-luvun Ranskalta, jossa aristokraatit määrittelivät 

mitä hyvä teatteri voi olla... (Korhonen, K. et al  2012: 16) Elokuvastudioiden tuotantojen 

nuoruusvuosia vaivannut siloittelu määrittää käsikirjoittamisen alaa yhä. Käsikirjoittaminen 

syntyi alun alkujaan osaksi luovan tuotannon pääomaintensiivistä systeemiä. Edelleen, 

käsikirjoittamista pidetään vähiten  luovana kirjoittamisen alana sen häpeilemättömän jäykän 

formaatin, anteeksipyytelemättömän kaupallisten velvotteiden ja sille luonteenomaisen 

kollektiivisuuden tähden, joka vähättelee kirjailijan asemaa tai kieltää sen, rajoittaen myös 

tekstin mahdollisuuksia saavuttaa statusta itsenäisenä kirjallisena työnä. (Conor 2010: 8-9)  

Rich Cohen haastatteli Vanity Fairissa  (06/2015) Nic Pizzolattoa, jonka 

menestyssarja True Detectiven  2. kausi oli alkamassa myöhemmin samassa kuussa. Cohen 

kirjoittaa: Early in the history of film, when the big-time writers of the day, Fitzgerald most 

famously, were offered a role in the movies, they decided to write for the cash, forswearing 

deeper participation in a medium they considered second-rate. Perhaps as a result of this 

decision, the author came to be a forgotten figure in Hollywood, well paid but disregarded. 

(Cohen 2015: 92) 

Cohenin väite on mielestäni harkitsematon. Ensinnäkin; saattaa olla että Cohenin 

arvio käsikirjoittajan suhteesta käsikirjoittajan työhön oli täysin totta nimenomaan F. Scott 

Fitzgeraldin tapauksessa, mutta Cohen yleistää sen vastuuttomasti koko käsikirjoittajien 

ammattikunnan omaksi määritelmäksi työnkuvaansa koskien. Siitä taas on paljonkin 

todisteita, että todelliset ammattikirjailijat pitivät käsikirjoittamista toisarvoisena; mikseivät 

olisi pitäneetkään, kun kerta halusivat romaaneja kirjoittaa. Tuohon aikaan, “elokuvan 

historian alkumetreillä”, ei kuitenkaan ollut olemassakaan mitään käsikirjoittamisen 

ammattia, jota haluta. Ei siinä mielessä, miten se on nykyään olemassa. Käsikirjoitusoppaita 

julkaistiin jo tuolloin, mutta ne eivät olleet kaikkien saatavilla, eikä käsikirjoittamista ei 

opetettu omana pääaineena missään koulussa. Tekstejä tehtiin rahan takia, eikä 

elokuvateollisuus mahdollistanut kirjoittajaa saamaan työstään taiteellista tyydytystä.  

Toisekseen, olen varma, että jokaista Fitzgeraldia kohden oli viisi tai viisikymmentä 

lupaavaa nuorta käsikirjoittajaa, jotka janosivat nimenomaan  elokuvien kirjoittamista.  



“Kuinka käsikirjoittajaksi opitaan”, Taimi Nevaluoma, 2016 

22 

Jos emme voi kiittää käsikirjoittamisen ala-arvoisesta asemasta Hollywoodissa Fitzgeraldia, 

niin ketä sitten voimme siitä kiittää? 

Irving Thalberg, MGM:n tuottaja, muutti elokuvateollisuutta ja käsikirjoittajan asemaa 

tavalla joka vaikuttaa ammattiin yhä edelleen, ympäri maailmaa. Thalberg tunnettiin hyvin 

kyvykkäänä elokuvatuottajana - juuri hän leikkasi Erik von Stroheimin massiivisen Greed in 

(1924) julkaistuun muotoonsa. MGM tuotti parhaillaan 42 elokuvaa vuodessa ja Thalbergia 

kunnioitettiin sekä valtavien rahallisten ansioiden että dramaturgisen silmänsä tähden. 

Thalberg oli kuitenkin tuottaja, eikä ohjaaja. Hän tuotti esimerkiksi kuuluisien Marxin 

veljesten elokuvia, mutta piti myös huolta, että näissä aikaansa mullistavissa elokuvissa oli 

myyntipalikat paikallaan, esimerkiksi päälle ympätyin sivu-, ja rakkausjuonin - joidenkin 

arvostelijoiden mukaan vision kustannuksella. Thalbergin katsotaan myös nostaneen MGM:n 

Universalin ohi Hollywoodin ykkösstudioksi, vaihdettuaan työpaikkaansa ensimmäisestä 

toiseen. (Conor 2010: 71, von Bagh 1975: 158, 172) 

Olkoonkin, että Thalberg oli kiistatta aikansa jättiläinen, joka ymmärsi ja kunnioitti 

kaikkia elokuvan tekemisen ammattilaisia, kehitti hän myös käsikirjoittamista alana 

suuntaan, joka vammautti kirjoittajan omistussuhteen tekstiin ja koko käsikirjoittamisen 

ammattiin. Thalberg loi luovaan työläisyyteen uuden rutiinin, joka sittemmin levisi muihinkin 

studioihin. Samaa käsikirjoitusta saattoi työstää loppuun, tai jatkaa, kaksi tai useampi 

kirjoittaja - vieläpä toisistaan tietämättä. (Conor 2010: 73) Nykykirjoittajat kärsivät edelleen 

tunteesta, ettei teksti ole heidän omaansa, että lopulta sen suunnasta ja kohtalosta päättää 

joku muu, ja kiitoksena toimii rahallinen palkkio, eikä taiteellinen täyttymys.  

Daryl F. Zanuckin johtama 20th Century Fox taas oli tunnettu siitä miten se piti 

tarinoita suuremmassa arvossa kuin elokuvatähtiään. Warner Brothersin Jack Warnerin taas 

juoruttiin vakoilevan käsikirjoittajia heidän työhuoneidensa ovien takana, kuunnellen 

nakuttivatko kirjoituskoneet todella, eikä päästänyt kirjoittajia kuvauksiin ilman häneltä 

saatua erillistä lupaa. Kirjoittaja ei missään nimessä ollut tervetullut katsomaan dailieseja tai 

leikkausversioita - hän sai nähdä elokuvan vasta ensi-illassa - jos osti sinne lipun. (Conor 

2010: 74)  

Cohen julistaa Vanity Fairin  artikkelissaan, miten uuden television aikakausi on 

jouduttamassa käsikirjoittajan työroolin evoluutiota. “Credit and power are shared ”. Kaunis ja 

hieno ajatus!  

En voi kuitenkaan olla miettimättä Cary Joji Fugunakaa, True Detectiven 

ensimmäisen kauden ohjaajaa. Fugunakaa ei palkattu mukaan toiselle kaudelle. Hänen 
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sijaansa palkattiin kuusi  uutta ohjaajaa ohjaamaan uudet kahdeksan jaksoa. Toinen kausi ei 

ollut täysi floppi - se oli oikein hyvää dekkaria - mutta sen katsojaluvut eivät yltäneet 

lähellekään ensimmäisen kauden menestystä. Se nyt olisi tietenkin tavoitteena ja 

saavutuksena ollutkin mahdoton, mutta TV:n tekijöiden pitäisi mielestäni enemmän 

keskustella aiheesta. Toki televisio yleensä toimii juuri niin, että yhdellä kaudella on monta 

ohjaajaa, toimiipa se vielä yleensä niinkin, että yhdellä kaudella on myös monta kirjoittajaa. 

Pizzolatto kirjoitti kuitenkin kaikki 1. kauden jaksot, ja toisella kaudella kaksi jaksoa Scott 

Lasserin kanssa, loput itse.  

Menestyksestään huolimatta, True Detective  muutti toimintatapojaan ja laittoi 

ohjaajat kierteeseen. Voi tietenkin olla, ettei Fugunaka voinut tai edes halunnut ohjata 2. 

kautta, joka tapauksessa, hänet unohdetaan mielestäni liian herkästi, kun keskustellaan 

kyseisen sarjan menestyksestä. (Ironista!) 

Pohtiessani, mikä Colin Farrellin, Rachel McAdamsin ja Vince Vaughin ilmaisussa 

sitten mättää, arvioni on seuraava: näyttelijät kunnioittavat tekstiä liikaa. On yleisessä 

tiedossa, että ensimmäisen kauden näyttelijät Matthew McConaughey ja Woody Harrelson 

keskustelivat vilkkaasti Nic Pizzolatton ja Cary Joji Fugunakan kanssa repliikeistä ja niiden 

syvistä merkityksistä, kuten varmasti teki uusi kaartikin. He myös ehdottivat paljon korjauksia 

repliikkeihin, kohensivat ja kehittivät niitä. Ja sen päälle, oli tällä parivaljakolla 

henkilökemiansa: McConaughey ja Harrelson ovat tunteneet toisensa teineistä asti ja ovat 

olleet läheisiä ystäviä vuosikymmenet.  

Mielestäni, Farrel, McAdams ja Vaughn eivät ole samalla tavalla kosketuksissa 

repliikkeihinsä, eivät ota niitä kunnolla omakseen, eivätkä käsitä yhtä syvällisesti mikä 

heidän hahmojaan motivoi. Farrell on tunnettu kovasta sekoilustaan huumeiden ja rikosten 

kanssa, mutta McAdamsin suoritus kaikkeen addiktoituneena vihaisena naisena on 

yksinkertaisesti välttävä. Molemmat, myös Vaughn ja Taylor Kitsch, lukevat repliikit liikaa 

papereista, eikä ohjaaja saa hillittyä sen enempää tekstiä kuin ravisteltua näyttelijöitä, sillä 

ohjaaja vaihtuu koko ajan!  

Nic Pizzolatto on Hollywoodin lupaavin käsikirjoittaja, mutta hänen ansiokseen 

luetellaan myös sellaisia elementtejä ja tekoja, joista kunnia kuuluisi mielestäni oikeastaan 

ohjaaja Cary Joji Fugunakalle. Käsikirjoittajan asemaa ei mielestäni paranneta siten, että 

ohjaajan työrauhaa ja omistussuhdetta esitykseen vähennetään.  
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On joka tapauksessa hienoa, että “ thalbergin rutiini” on murtumassa ja katoamassa 

lopultakin Yhdysvalloissa, mutta miksi kyseinen rutiini on edelleen niin yleinen ongelma, ja 

miten se toimintakulttuurina pääsi leviämään Suomeen?  

Suomen Kuvalehden nettilehti (Kalle Kinnunen, 30.12.2015) julkaisi yksityiskohtaisen 

selostuksen Miekkailija  -elokuvan käsikirjoittaja Anna Heinämaan taistelusta rojalteistaan 

tuotantoyhtiö Making Filmsin kanssa. Yksi  Heinämaan ja tuotantoyhtiön erimielisyys liittyi 

kohtaukseen, joka piti tuotannollisista vaikeuksista johtuen kirjoittaa uudelleen. Heinämaa ei 

halunnut tuotantoyhtiön palkkaavan vierasta kirjoittajaa kirjoittamaan uudestaan 

kohtaustaan, vaan halusi kirjoittaa sen uudelleen itse - mutta siinä missä uudelle kirjoittajalle 

olisi tarjottu palkkaa, Heinämaalle sitä ei korjaustyöstä haluttu maksaa. “En ole kohdannut 

tällaista kohtelua missään työssä,” Heinäma pahoittelee haastattelussa. (Kinnunen, 2015) 

Viittaako tällainen toimintatapa kenties siihen, ettei käsikirjoittaja vain yksinkertaisesti 

ole valmiin  elokuvan kerronnan ammattilainen, vaan nimenomaan elokuvan idean ja 

konseptin kehittäjä jolla ei ole, eikä tulisi olla, osaa elokuvan saattamisessa valmiiksi 

tuotteeksi? Vai varmistavatko nimenomaan tällaiset tuotannolliset toimintatavat sen, ettei 

kirjoittaja siihen kykene? Tuotantokoneiston väkivallan myötä kirjoittaja menettää taiteellisen 

vastuuntuntonsa, tietäen että siinä missä hän muokkaa muiden kirjoittajien töitä, myös 

hänen töitään muokkaa joku aivan muu kuin hän itse, ja ainoaksi lohduksi jää maksettu 

palkka. (Conor 2010: 73-75) Ja Suomen kokoisessa maassa käsikirjoittajan palkka tuskin 

lohduttaa yhtään ketään.  

Jos tavoitteena on, että kuvauksiin halutaan lähteä niin, ettei käsikirjoittajaan enää 
haluta sijoittaa rahaa, on siitä ehdottomasti sovittava etukäteen. Kirjoittajan omissuhteen 
hautaamisesta pitää puhua suoraan ja avoimesti. Kysymys on maailman herkimmästä 
asiasta. Käsikirjoittaja antaa synnyttämänsä teoksen täysin muiden ihmisten armoille. 
Mikään muu taiteellinen vastaava ei elokuvassa joudu samanlaiseen tilanteeseen, missä 
hän joutuu täysin luopumaan kontrollista teoksensa suhteen.  

On vaikea sanoa, miksi Thalberg - tai kuka tahansa elokuvatuottaja - toimi kuten toimi. Hän 

muodosti tästä kirjoittajan hyppyyttämisen toimintatavasta kuitenkin rutiinin , normin. Olisi 

turha kaivautua etsimään syitä jokaiseen, tai edes yhteen projektiin, jossa kirjoittaja lähti 

vaihtoon ennen esituotantoa. Mainittakoon vielä, että 1920-luvun Hollywoodissa 

kirjoituskrediitin sai se kirjoittaja, joka viimeisenä työskenteli tekstin kanssa - vaikka hänen 

ansionaan saattoi olla vain dialogin puhtaaksi kirjoittaminen. (Conor 2010: 73) 
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Millä tavalla käsikirjoittaja saataisiin paikattua ehjäksi kirjoittajaksi, sanataiteilijaksi, 

työläisiksi muiden luovien työläisten rinnalle? Ja miten tämä saataisiin tehtyä nimenomaan 

Suomessa? Conor jatkaa väitöskirjassaan ongelman puintia ja etsii siihen ratkaisujaan 

Yhdysvaltain elokuvantekijöiden liittojen ja kiltojen avulla, mutta nämä esimerkit sovi malliksi 

suomalaiselle elokuvan teolle.  

Lyhytnäköisesti ajateltuna, käsikirjoittajan työmoraalin sortamisen normin alasajoon 

ei ole tarpeeksi painavaa syytä. Kaikilla ammattialoilla on omat ongelmansa, kaikki ovat 

tasavertaisesti aliarvostettuja - miksi käsikirjoittajien sopimuksiin ja palkanmaksuun pitäisi 

nimenomaan kiinnittää huomiota? 

3.4. Tulevaisuuden käsikirjoittaja 
Prosaistin ei tarvitse jakaa työrooliaan tarinankertojana. Elokuvaa ei kuitenkaan saa 

tehdyksi, jos koko työryhmä ei pääse siinä toteuttamaan itseään. En ole tässä väittämässä, 

että käsikirjoittajalla pitäisi, tai edes voisi olla elokuvan teossa yhtä suurta valtaa kun 

kirjailijalla kirjansa suhteen. Romaani on tehty luettavaksi, käsikirjoitus on tehty kuvattavaksi. 

Väitän, etteivät kaikki elokuvantekijät, eivät edes käsikirjoittajat, kenties tiedä, mitä 

käsikirjoittaminen itseasiassa on, eivätkä varsinkaan sitä mitä se vielä voisi olla. 

Petja Peltomaan haastatteli lopputyössään Tuottaja ja käsikirjoittaja, saman pöydän 

ääressä, eri puolilla  (2006) menestyneitä suomalaisia käsikirjoittajia kehittelyprosessista 

käsikirjoittajan kannalta. Haastatteluiden perusteella, käsikirjoittajat toivovat 

kehittelyprosessin alkumetreillä aktiivista yhteydenpitoa ja palavereja, arvostavat 

brainstorm-tapaamisia joissa ihan vain ideoidaan, varmistetaan, että halutaan tehdä yhdessä 

samaa elokuvaa. (Peltomaa 2006: 25)  

Kirjoittaessani omaa kandielokuvaani, puhuimme ohjaajan kanssa usein Thomas 

Vinterbergin Juhlista  ja Lars von Trierin Idiooteista , näiden tarinoiden intiimiydestä 

pulppuavasta julmuudesta ja näiden elokuvien synkistä pohjoismaisista ohjaajista, jotka 

ottivat yksinkertaisia tapahtumia ja perheitä käsittelyynsä ja keittivät niistä jotain 

kammottavaa. Kirjoituskuukaudet käytettiin perhekonfliktin psykologian tarkkaan hiomiseen. 

Emme puhuneet sinänsä koskaan genrestä, koska se ei ollut kummallekaan tärkeää ja 

meistä kumpikin ymmärsi, että genre on parhaimmillaan tekstin ilmaisun tyylittelyä. 

Traaginen teksti toimii yleensä mainiosti komediana, toisaalta kauhutarinasta saa helposti 

naurettavan. Olinkin kuitenkin yllättynyt, kun minut kutsuttiin katsomaan ensimmäistä 
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leikkausversiota Naistenhuoneesta  ja se olikin ilmiselvä komedia, näyttelijäntyötä ja 

äänimaailmaa myöten.  

Käsikirjoittaja-ohjaaja Mikko Myllylahden mukaan elokuva täytyy ensin kirjoittaa ja 

ajatella täysin valmiiksi, jotta ohjaaja voi sen tulkita ja muuttaa kankaalla näkyvään muotoon. 

(Myllylahti 2009: 23) En tiedä, kirjoitettiinko Naistenhuone  täysin valmiiksi, ennen kuin se 

annettiin tulkittavaksi. Tulkinta siitä kyllä saatiin. En vain ymmärrä, miksi kirjoitin tekstiä niin 

pitkään vain huomatakseni, että kirjoitinkin genressä joka ohjaajaa ei kiinnostanut.  

Myllylahti väittää rohkeana opinnäytteessään käsikirjoituksen olevan “luonteeltaan 

abstrakti” osa ennakkosuunnittelua, siinä missä ohjaaja on vastuussa “konkreettisesta” 

elokuvasta. Hän myös määrittää käsikirjoituksen olevan “vain sytykettä tai pohjamateriaalia”, 

jonka kerronnallisista konventioista ohjaaja voi päättää keskenään, huolimatta 

käsikirjoituksesta. (Myllylahti 2009: 5)  

Ihmettelen näitä väittämiä, onhan Myllylahti itse käsikirjoittaja (kylläkin myös ohjaaja). 

Hän kirjoittaa opinnäytteessään nimenomaan omasta kandielokuvastaan Kurjuuden 

kuningas , mutta yleistää tekstissään itsensä kanssa sovitut luovutukset yleiseksi normiksi . 

Aivan kaikki kirjoittajat eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita antamaan ohjaajille vain 

“sytykettä”. Aistin opinnäytteestä jonkinlaista tarvetta miellyttää sen lukijaa. Katso, olen 

oppinut paikkani käsikirjoittajana.  (Tarkoitukseni ei ole henkilökohtaisesti arvostella 

Myllylahtea. Miten hän ikinä työskentelikään Juho Kuosmasen kanssa Hymyilevän miehen 

(2016) parissa, homma näyttää toimineen. Elokuva sai Un Certain Regard  -palkinnon 

vuoden 2016 Cannesin elokuvafestivaaleilla, saavutus, johon suomalainen elokuva harvoin 

yltää). 

Kathryn Millard kirjoittaa artikkelissaan After the typewriter: the screenplay in a digital era 

(Journal of Screenwriting, Volume 1 Number 1, 2010) lyhytelokuvastaan Travelling Light 

(2003) ja heijastelee kyseisen elokuvan tekemisen kokemusta käsityksiinsä käsikirjoittajan 

ammatin haasteista tekstin kehittelyn kannalta.  

Jo ingressissään Millard neppaa menemään  “pohjapiirroksen” termin, jota käytetään 

viittaamaan yhteyteen käsikirjoituksen ja valmiin elokuvan välillä. Millardin mukaan termi 

sinikopiot  eivät valjuudessaan enää vastaa sitä virkaa, mikä tekstillä on elokuvan 

tuotannossa. Käsikirjoituksen kielen ei tulisi enää pyrkiä luurankomaiseen kehysasetteluun. 

Tekstin suhde valmisteilla olevaan elokuvaan on lihaisampaa. (Millard, 2010: 11, 14) 

Omasta puolestani en pidä pohjapiirrosta metaforana oikeastaan huonona, huonona 

pidän tapaa, millä elokuvataiteilijat pahimmillaan käsittävät sanan pohjapiirros. Pohjapiirros 
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ei suinkaan ole mikään ehdotelma siitä, miten talo pitäisi rakentaa. Pohjapiirrosta ei 

kyseenalaisteta rakennustyömaalla. Edes viimeistelytyössä ei poiketa piiruakaan arkkitehdin 

suunnitelmista, jopa talon sisäseinien maalaaminen julkisissa tiloissa ilman arkkitehdin lupaa 

on aivan yleisten, tavallisten ihmisten käyttäytymisnormien mukaan hyvin paheksuttavaa. 

Olisi oikeastaan aika hienoa, jos käsikirjoituksesta voisi käyttää nimitystä pohjapiirros. Niin 

kauan, kun käsikirjoitus elää, tempoilee, kasvaa ja muuttuu tuotannossa kuten sillä on 

tapana, se ei ole kovinkaan sopivaa. 

Jotta pohjapiirros sopisi analogiaksi käsikirjoittajan työlle, on kyseessä tilanne jossa 

suuri kirjoittajanero luo täydellistä formaattia joka vastaa tuotannollisiin määreisiin, kuten 

budjettiin, kuvauskalustoon ja castingiin saumattomasti. Pohjapiirros on teollinen termi, jolla 

viitataan asiakirjaan sen tuotannollisen funktion kautta. Tosiasia kuitenkin on, että 

käsikirjoitusta kehitellään sekä ennen tuotannon alkua että sen aikana. Se on välttämätöntä. 

Ajatus kirjoittajanerosta, jonka työhön kajoaminen vain heikentäisi tekstiä, on vahingollinen 

toivekuva niin käsikirjoittajille kuin heidät palkkaaville tuotannoillekin.  

Kun käsikirjoitusta katsotaan empiiristen  havaintojen valossa, pohjapiirrosta parempi 

termi voisi olla vaikka Claudia Sternbergin literature in flux  (flux = sulate, juoksute, käynnissä 

oleva muutostila). Tämä termi indikoi paremmin käsikirjoittajan varsinaista työtä, johon 

sisältyy taloudellisia paineita ja vaadetta reagoida yllättäviin tuotannollisiin muutoksiin 

taidokkaasti, vaikuttamatta heikentävästi itse draaman laatuun. Tämänkin termin 

yleistäminen vaatisi sellaista kestämätöntä tilannetta, jossa tekstin jokikinen versio, kappale 

ja osa olisi jatkuvassa muutoksessa läpi tuotannon, joten sekään ei ole kuvaajana tarkka. 

Steven Price ehdottaa kirjassaan A History of Screenplay  (2013) sopivaksi analogiaksi 

modulaarista  tekstiä (modulaarinen = yksittäisistä moduuleista koostettu kokonaisuus), joka 

huomioi versioinnin ja uudelleen kirjoittamisen luonteen käsikirjoituksessa. Price kuitenkin 

painottaa, että myös tekstin ajattelu modulaarisena ei välttämättä terminä sovi Yhdysvaltojen 

studiotuotantojen ulkopuolelle. (Price 2013: 235-37)  

Millardin Tarvelling Light  -käsikirjoituksesta antoivat palautetta lähinnä kehittelyvaiheen 

tuotannon rahoittajat. Travelling Light  sisälsi Millardin kuvauksen mukaan paljon visuaalista 

ja auditiivista suunnittelua, ekspretimentaalista kerrontaa, huomattava sivumäärä siunattiin 

tarinan kannalta keskeisen televisioilmiön esitelylle. Kuinka ollakaan, suurin osa rahoittajien 

palautteesta keskittyi paranteeseihin ja esittelysekvenssiin -  niiden sijaan, pitäisi keskittyä 

selkeään ja tavoitekeskeiseen protagonistiin. (Millard 2010: 12)  
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Millard toteaa, että tämä kehittely minimoi rönsyjen lisäksi myös tekstin temaattisen 

ja tyylillisen annin. Millard väittääkin rohkeasti, että se mitä yleisö haistaa, mitä levittäjä 

pelkää, ei olekaan elokuvien alikehittely, vaan ylikehittely.  Kun kirjoittajalta vaaditaan 

täsmällistä editointityötä ja formaatin vaatimuksiin mukautumista, kaikki tämä tietenkin alan 

perinteisillä toimintatavoilla  oikeutettuna, viedään häneltä tekstin sisäsyntyvyys, Millardin 

sanoin, sen liike-energia (momentum and energy) .  “Elävyyttä”, jolla vangita ihmiskatsoja 

seuraamaan tarinaa, joudutaan jälkikäteen piikittämään työhön takaisin. (Millard, 2010: 

12-13)

Elokuvakoulussa palautteen antajat ovat alan ihmisiä, jotka antavat palautetta tarinan 

etenemisestä, sen visuaalisista ja äänellisistä keinoista, eivätkä vain tekstistä ja kielestä 

sinänsä, mitä Millard on todistanut ja pahoitellut. Millard kaavailee tulevaisuuden 

käsikirjoituksen mallia, joka kurkottaa juonellisesta ja kerronnallisesta perinteestä kohti 

todellista elokuvallisuutta , käyttäen apunaan valokuvia, piirrustuksia, tunnemuistia, 

lokaatioita, videoreferenssejä ja lauluja. Millard pointtaa J. J. Murphyyn, jonka mukaan 

käsikirjoittajan täytyy tuntea ja ottaa omakseen kirjoittamisen lisäksi kaikki elokuvan 

konventiot - nähdä yli niiden rajoitusten, innovatiiviseen kirjoittamiseen. (Millard 2010: 13)  

On toki muistettava että Millard sekä käsikirjoitti että ohjasi elokuvansa. Hän taisteli 

käsikirjoitus näkemyksistään rahoittajien, siis työryhmän ulkopuolisten ihmisten kanssa. 

Vaikka Millard olisi valmis ohjaajana ottamaan luettavakseen ja miksei ohjattavakseen 

tällaisen multimediakäsikirjoituksen, ottaisiko joku muu ohjaaja sellaista vastaan Millardilta, 

tai keneltäkään muulta?  

Millard ei jätä edes rakastettua Courier-fonttia rauhaan. Muistan edelleen ensimmäisenä 

opiskeluvuonna järjestetyn Aalto yliopiston tietotekniikan kurssin, joka kuuluu 

kandidaattitutkinnon pakollisiin opintoihin. Kurssia veti graafikko, joka lohkaisi 

huolimattomasti, sivulauseessa, ettei Courier-fonttia sovi taittotehtävissä käyttää, sillä 

graafikkojen keskuudessa sitä pidetään yleisesti ottaen lukukelvottomana.  Minä en 

tarkemmin kysellyt tai väittänyt vastaan, ajattelin itseasiassa niin, että siksihän se juuri sopii 

käsikirjoittamiseen. Elokuvan käsikirjoitus ei ole tarkoitettu sinänsä helppolukuiseksi. 

Vaikeasti luettava fontti antaa lukijalla nimenomaan mahdollisuuden pysähtyä ja hidastella 

paranteeseissa, antaa niiden resonoida kuvia lukijalle (potentiaaliselle työryhmän jäsenelle, 

joka valmistelee siitä audiovisuaalisen taideteoksen).  

Millard julistaa Courierin olevan formaatin vanha haamu, joka on mukana kyydissä 

vain siksi, ettei kukaan ole hennonut sitä sieltä häätää. Sen arvot ja laatu perustuu vanhaan, 
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kadonneeseen maailmaan, sillä se edustaa kirjoituskoneen ajattomuutta, säteillen 

arvokkuutta ja vakautta. (Millard 2010: 15-17)  

Mielestäni on kuitenkin hyvä muistaa, että Courier sopii käsikirjoituskäyttöön 

erityisesti sen tähden, että se vie sivulta niin paljon tilaa. Näin ollen, jokainen Courierilla 

kirjoitettu käsikirjoitusliuska vastaa paperilla noin yhtä minuuttia, mikä itsessään on ansio, 

kun käsikirjoitusta arvioidaan tuotantotekniseltä kannalta. 

Käsikirjoitus tarjoaa informaatiota lokaatioista, näyttelijöistä, lavasteista, tarpeistosta, 

kuvausajoista ja aikataulutuksesta. Se ei määrittele niitä tietenkään kuten kivenhakkaaja 

viestiään, mutta nämä ovat vähimmäisvaatimukset, mitä ajaton, vakaa ja arvokas Courier 

ilmoittaa. Tämänkin ohella, tekstillä tulisi olla mahdollisuus jättää varaa improvisaatiolle. 

Työryhmän täytyy yhdessä etsiä jatkuvasti mahdollisuuksia leikkiin, jota ei saisi rajoittaa sen 

enempää Courier, käsikirjoittaja, kuin rahottajakaan. Elokuva ei ole tiedettä, jossa tietyt 

kirjaimet muodostavat tietyt kaavat, joista valmistuu tietyllä tavalla käyttäytyviä aineita. 

Luomisen tila, esiintyminen, joka synnyttää tunnetta, johon samaistuttaa yleisö, syntyy 

vapaudessa - kirjoittaessa, ohjatessa, näytellessä - eläessä.  

Millard keskustelee myös sarjakuvallisuudesta osana käsikirjoitusta, ja ennustaa 

sarjakuvan olevan tulevaisuudessa aina vain yleisempi osa käsikirjoituksia. (Millard 2010: 

20) Siinä on oikeastaan aika paljon ideaa. Kirjailija William S. Burroughs muistuttaa

lukemisen varhaisesta historiasta ja sivistyneen ihmiskunnan pitkästä matkasta

nyky-aakkosiin. Modernit aakkoset saavat meidän unohtamaan, että sanat ovat  kuvia ja

lauseet kuvasarjoja. Muinaisen Egyptin hieroglyfeja lukiessa tämä on paljon vaikeampaa

unohtaa. Vasta ihmisen assosiaatiokyky luo kielen monimuotoisuuden. Kirjoitettu teksti

muuntautuu mielikuvituksen avulla kuviksi, siis elokuvan katsomisen kaltaiseksi

kokemukseksi. Ei ole sattumaa, miksi filmi alunalkujaan kehitettiin ja valjastettiin tarinoiden

ulkoistamista varten.

Kaikki eivät tietysti näe mielessään samaa elokuvaa. Esimerkiksi Burroughs nostaa 

kuolema-hieroglyfin: kuvassa on mies, joka leikkaa omaa päätään. Voisi kuvitella, että 

hieroglyfi olisi aika vaikeasti tulkittava. Sehän voisi merkitä myös itsemurhaa, ihmissyömistä, 

sotaa… Burroughsin mukaan kysymys on tyylistä.  Samalla tavalla on kirjoittajankin tyyli 

mysteeri, ja arvoa saa se kirjoittaja, joka valitsee sanansa omaperäisesti ja 

poikkeuksellisesti. Eroavaisuudet lukukokemuksessa ovat johdannaisia kokemuksestamme 

todellisesta maailmasta. Onko lukija kokenut 1920-luvun jazz-maailman itse, vai kuvitteleeko 
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hän Kultahattu  -romaanin maiseman elokuva-adaptaation kuvaston avulla? (Burroughs, 

1979) 

Millard mukaan tulevaisuuden käsikirjoittajat eivät jouda uinumaan vain kirjallisessa 

lahjakkuudessa. Käsikirjoittajan on oltava myös suullisesti taitava kommunikoija, ja mitä 

enemmän hänellä on lahjakkuutta visuaalisissa taiteissa, sitä paremmin hän saa esiteltyä 

muulle työryhmälle tekstiään tukevat elokuvalliset kerrontakeinot.  

Tulevaisuuden formaatti on paljon muuta kuin vintagefontti ja siitä säteilevä 

nostalginen arvokkuuden arvoitus - tulevaisuuden kirjoitusohjelmat mahdollistavat päivitys 

päivitykseltä paremmin graafisen kertomuksen keinot; kuvan ja äänen yhdistämisen luovan 

dokumentin rikkaudeksi. Käsikirjoittaja saa selvät taloudelliset ja tuotannolliset raamit ja 

kirjoittaa mittatilaustyötä niiden alaisuudessa. Rajat ovat rakkautta. Ne ovat kuin lakeja 

valtiossa - kun niitä noudattaa, elää rauhaisan, tyydyttävän elämän, jonka voi jättää hyvillä 

mielin. Tulevaisuuden kirjoittaja työskentelee etenevissä määrin läheisessä yhteistyössä 

muun työryhmän kanssa ohjaajan ohella, keskustelee ja työstää yhtenäistä ideaa heidän 

kanssaan, alusta asti. Kaikkia tekijöitä koskee yhtenäinen velvollisuus sitoutua  tarinaan. 

(Millard 2010)  

3.5. Käsikirjoittaja päättää
Väitän, että kun käsikirjoittaja lannistetaan huonolla, hedelmättömällä palautteella ja tätä 

pelotellaan liikaa tuotannollisilla realiteeteilla, joiden pitäisi kuulua tuottajan toimenkuvaan, 

syntyy pahimmillaan käsikirjoituksia, joita ei enää pysty erottamaan toisistaan. Kuitenkin 

esituotantoon raivaavat tiensä poikkeuksetta työt, jotka on tunnustettu originaaleiksi, siis 

ainutlaatuisiksi ja omaperäisiksi. Millard muistuttaa Lewis Hyden viisaudesta: ennenaikainen 

trimmaus pistää flown poikki. Tekstin kehittely katse tiukasti paperissa, kun kädet syyhyävät 

piirtämään ja valokuvaamaan työskentelyn ohella, on rajoite. Rajoite, ei raami. (Millard 2010: 

14) 

Quentin Tarantino, joka on tunnettu jouhevasta dialogistaan ja fiktiivisellä ajalla 

leikittelystään, pitää käsikirjoituksiaan itsenäisinä taideteoksina, ja on ylpeä niistä 

kirjallisuutena, eikä pohjapiirroksena - olkoonkin, että hän on ohjaajana aina tietoinen siitä, 

että itse elokuvan muoto selviää aina kirjoittamisen jälkeen. (Tarantino, 2016)  

Kirjoitti käsikirjoittaja sitten tiukkaa formaattia tai vapaampaa, kuvaannollisempaa 

paranteesia, joka tempaa muut taiteelliset suunnittelijat tarinan pauloihin, innostaen heitä 

luomaan oman osansa elokuvaa, on tämä kerronnan keinon valinta käsikirjoittajan asia, eikä 



“Kuinka käsikirjoittajaksi opitaan”, Taimi Nevaluoma, 2016 

31 

se suunnassa tai toisessa muuta tai heikennä, jos ei kasvatakaan, käsikirjoittajan tai 



käsikirjoituksen arvoa elokuvaa tehdessä tai lopullisessa elokuvassa. Minun mielestäni ei ole 

mielekästä lukea tieteellistä tutkimusta tai keskustella muiden elokuvantekijöiden kanssa 

tästä aiheesta. Minä päätän, milloin osaan käsikirjoittaa ja minkälaista palkkaa ja 

kunnioitusta työyhteisössä siitä ansaitsen. Minä en voi elää päivääkään sellaista elämää, 

mitä pidän älyttömänä. Ajatus siitä, että kirjoittaessani elokuvaa kirjoittaisin millään mittarilla 

vähempiarvoista työtä, on typerä.  

4. Kohti ammattia
Vuosi sen jälkeen, kun lopetin kandilyhärin kirjoittamisen, opin sen tärkeimmän opetuksen 

itselleni. Se liittyy impulssien hillintään. Käsikirjoittajan pitää jatkuvasti pidätellä 

impulssejaan. Tai sanotaanko näin: käsikirjoittaja päätyy liian herkästi tilanteeseen, missä 

hän saa palautetta, jonka tavoitteena on vain kyseenalaistaa käsikirjoittajan jok’ikinen 

impulssi. Se pistää kirjoittajan lukkoon. Se sai minut kirjoittamaan alle 10 minuutin lyhäriä 9 

kuukautta. 9 kuukautta oli yksinkertaisesti liian pitkä aika. Juttu on ylikirjoitettu, ja samalla 

alikirjoitettu, koska impulsseihin ei sitouduttu, koska tarinaa heiteltiin kesken ikkunasta ulos. 
Kyllä minä tiedän miksi niin haluttiin tehdä, ja hyväksyn sen jollakin älyllisellä tasolla. 

Prosessi kokonaisuudessaan edustaa kuitenkin sellaista työelämää, mitä en pidemmän 

päälle jaksaisi, eikä minun toisaalta tarvitsekaan jaksaa. Työelämässä ei synny tilannetta, 

missä työryhmä muodostetaan koulun sisäänotantaerän pohjalta.  

Impulssien kohtaaminen on yksi isoista eroista näyttelijän ja käsikirjoittajan töissä 

(joita pidän monella tapaa samankaltaisina ammatteina). Näyttelijän ammattitaitoa on nopea 

ja vilkas assosiaatiokyky, impulssivalmius ja näihin impulsseihin luottaminen. Hyvä 

näytteleminen ei ole jonkin asian näyttelemistä. Näyttelijä reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin, 

vastaa vastanäyttelijän impulsseihin omilla impulsseillaan. Impulssi ilmenee lavalla tai 

ruudulla tekona. Tämä teko voi olla mitä tahansa jonkin liikkeen, tai vaikka äänenpainon 

välillä.  

Samaan tapaan toimii käsikirjoittaja kohtausta laatiessaan. Hän tietää (yleensä) mitä 

kohtauksessa pitää tapahtua, mitä informaatiota siinä vaihdetaan. Hän tavaa kohtausta 

päässään, silmät kiinni, kuvittelee sen. Hän pelaa itse molempien puolten impulssit, 

näyttelee roolit. Myös kirjoittajalla on impulsseja, joita hän ilmaisee näytellessään päänsä 

sisällä, ja kirjoittaessaan. 
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Impulssien siirtyminen tai siirtymättä jääminen sivulta valmiiseen elokuvaan on 

mielestäni isoin syy, miksi onneton käsikirjoittaja ei tunnista teosta omaan tekstiinsä 

pohjautuvaksi. Siksi kirjoittajan kannattaakin kirjoittaa jotain muuta kuin näyttelijän 

tekoa.  
Tämä havainto valkeni minulle yhtäkkisesti katsoessani Mad Men -sarjaa. Victor 

Levinin ja Matthew Weinerin kirjoittamassa Mystery Date -jaksossa (kausi 5, jakso 4) Joan 

Harris saa tietää ravintolaillan aikana, että hänen miehensä on vuoden Vietnamissa palvelun 

jälkeen tarjoutunut palvelukseen toiseksi vuodeksi vapaaehtoisesti, vaikka kotona odottaa 

vaimo ja muutaman viikon ikäinen poika. Tosirakkautta koko elämänsä etsinyt Joan pettyy 

syvästi mieheensä. He saapuvat kotiin, Joan sulkeutuu makuuhuoneeseen ja lukitsee sen. 

Mies hakkaa ovea ja vaatii avaamaan sen. Kaikkien yllätykseksi Joan tottelee. Hän ei ole 

tyypillinen vaimo, joka jää vessaan itkemään, kuten Rogerin vaimo Jane 3. kaudella, tai 

Donin vaimo Megan 5. kauden myöhemmässä jaksossa. Joan avaa oven omasta 

tahdostaan, vastatakseen miehensä huutoon. Hän avaa oven, ei tottelevaisuuttaan tai siksi 

että pelkäisi miestään, vaan hurjana. Oven avaus on etiäinen avioerosta, jonka Joan julistaa 

haluavansa riitaa seuraavana aamuna.  

Hendricks näyttelee oven avaamisen hirveän hyvin, sillä hänellä on hirveän selkeä 

tavoite. Hän vastaa miehen repliikkiin ja haluaa sanoa sen kasvotusten. Toisaalta, hänellä oli 

hyvä syy paiskata se myös hetkeä aiemmin lukkoon. Oven kanssa leikkiminen ei ole vain 

“symbolista tekemistä ruudulla” vaan impulssien herättäjä, oikeuttaja ja inspiroija.  

Oven kanssa leikkiminen on tietysti epäolennaista riidan rinnalla. Repliikit, perheen 

priorisoiminen ja avioerolla uhkailu ovat kaikkien impulssien lähtölinja, alkukoti. Niihin 

kannattaa kirjoittajan panostaa, ja niihin sopii muunkin työryhmän sitoutua. Esitys syntyy 

tarpeesta kertoa jotakin. Jos mikä tahansa kohtaus tai repliikki on aina varaa vaihtaa pois, 

herää kysymys, onko työryhmällä tiedossa, mitä se ylipäätään haluaa kertoa? 

4.1. Triangeli 
Anders Boas haastatteli elokuvatutkija Chris Mathieuta Science Nordicissa (12/2012) 

Tanskan menestyksekkäästä mallista tehdä elokuvia. Malli korostaa ennen kaikkea 
ryhmätyötä, mutta myös uudenlaista suhtautumista käsikirjoittamiseen myös pienemmässä 

maassa, jossa määrärahat ovat tiukilla.  

Eurooppalainen elokuvan tekemisen perinne perustuu auteur-ohjaajiin, cinemaattisiin 

neroihin, yhteen henkilöön, joka kirjoittaa, ohjaa ja taiteellisesti tuottaakin elokuvan. 
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Yhdysvalloissa valtaa pitävät tuotantoyhtiöt ja studiot. Tanska luottaa pyhään 

kolminaisuuteen: käsikirjoituksesta vastaavat taiteellisesti sekä ohjaaja, tuottaja ja kirjoittaja. 

Kaikki kolme työskentelevät tekstin ehdoilla, ja kirjoitustyössä kukaan ei ole toisen pomo. 

Kirjoitustyön tekee kirjoittaja, mutta konseptia ja juontakin kehitellään yhdessä.  

Paitsi että tanskalainen käsikirjoittaja kantaa kovalla työllä taiteellisen vastuunsa 

loppuun asti ja kokee omistavansa valmiin elokuvankin, myös muut työryhmän jäsenet 

kukoistavat. Mathieun mukaan koko kuvaustiimillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin 

ja vaikuttaa elokuvaan. Koko työryhmän ammatillinen itsetunto kasvaa, mitä enemmän heille 

suodaan suoraa vastuuta tarinan kerrontaan. Toimintapa ei todellakaan ole tyypillinen 

muissa maissa. (Boas 2012)  

Miten tuollainen demokraattinen onnela voi olla olemassa? Artikkeli ei mene kovin 

yksityiskohtaisesti Tanskan mallin yksityiskohtiin, mutta se antaa pienen pienen vihjeen, 

kuinka tavoite on saavutettavissa: sekä pienin kommentein, että pitkien keskustelujen kautta. 

Tanskalainen Camilla Hammerich, Vallan linnake  -sarjan tuottaja, kuvaili vuonna 

2013 useita kuukausia tai koko vuoden mittaisia työjaksoja, jolloin käsikirjoittajat työstävät 

päätoimisesti, kilpailukykyisellä palkalla, laatusarjan jaksoja ja tarinan kaarta. Säännöllisin 

väliajoin heidän työtään tarkastivat tuottajat, ohjaajat ja dramaturgit, kaikki tarinankerronnan 

koulutettuja tai kouliinnuttamia ammattilaisia. Tapaamisten tarkoituksena oli työstää tekstiä 

tekstin ehdoilla ja tukea työn valmistumista määräaikaan mennessä. (Hammerich 2013)  

Tanskalainen elokuvateollisuus haluaa tietenkin myydä lippuja, mutta kuten Mathieu 

korostaa, elokuvantekijät haluavat myös välittää sanoman; olla siis rohkeita ja taloudellisesti 

kannattavia samaan aikaan. Seurauksena tästä sekä Tanskan valtion tuet että ulkomaisten 

rahoittajien määrä on kasvussa Tanskassa. (Boas 2012)

Science Nordic in artikkeli ei kuitenkaan ollut suinkaan ensimmäinen lähde, missä itse 

tutustuin käsikirjoittaja-ohjaaja-tuottaja -ennakkosuunnittelumalliin.  

Taideteollisen oppilaitoksen elokuvakoulu perustettiin vuonna 1959. Käsikirjoitusta 

alettiin opettamaan erillään fiktio-ohjauksesta 90-luvun puolivälissä. Samoihin aikoihin 

perustettiin myös - muutaman vuoden tauon jälkeen - tuottajalinja. Tämän jälkeen, uudeksi 

harjoituselokuvien toimintamalliksi päätettiin triangeli-malli, jossa Tanskan mallin mukaisesti 

työskentelivät käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja. Tässä triangelissa ideoitaisiin ja luotaisiin 

yhdessä ja tasavertaisina kandielokuvien käsikirjoitukset. (TOKYO 50, 2011: 11, Koivumäki 

2015: 29, Peltomaa 2006: 6, Myllylahti 2009: 7)  
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Opiskelijat ovat kuitenkin kritisoineet triangelia voimakkaasti, etenkin käsikirjoittajat. 

Myllylahti on oivaltanut, mikä triangelissa mättää. Onnistuneen työskentelyn triangelissa 

täytyy perustua vapaaehtoiseen valintaan, jossa kaikki kolme ymmärtävät ja hallitsevat 

ammatillisen roolinsa. Koulussa kumpikaan ehto ei toteudu. Triangelit muodostetaan niistä 

opiskelijoita, jotka sattuvat kouluun pääsemään, eikä heistä yhtään kukaan hallitse 

ammattitaitoaan 2. opiskeluvuonnaan. (Myllylahti 2009: 8) 

Mielestäni koulua on myös turha yrittää johtaa samalla tavalla kuin työelämää. Koulu tähtää 

eri asioihin; ammattitaidon kehittymiseen yksilön tasolla ; mielellään rohkeisiin taiteellisiin 

kokeiluihin; tutkintoihin. Ensisijaista on, että jokainen opiskelija pääsee harjoittamaan ja 

näyttämään oppimansa taidot. Koska työryhmät eivät valikoidu orgaanisesti eivätkä perustu 

yhteneväisiin taiteellisiin visoihin ja tavoitteisiin, ei näiden visioiden pitäisi olla 

koulutuotantojen ensisijaisena tavoitteena. Tietenkin on upeaa, jos oikea ryhmä osuu 

kohdalle ja tällainen henkinen kilvoittelu onnistuu, mutta se on kaikki vain plussaa.  

Yksi vaihtoehto voisi olla, että käsikirjoittajan taiteellinen opinnäyte olisi pitkän 

elokuvan käsikirjoitus, eikä lyhytelokuva. Aalto Yliopiston elokuvakoulu valmentaa kaikkia 

opiskelijoitaan pitkän elokuvan tekijöiksi, vieläpä pitkien elokuvien taiteellisiksi 

suunnittelijoiksi. Se on tärkeä painotus koulussamme. Metropoliassa painotetaan TV:tä, 

TAMK:issa kaupallista työtä, Turussa opiskellaan hieman kaikkia pääaineita, ja Aallossa 

pitkää elokuvaa.  

Ja sitä opiskellaan tekemällä lyhytelokuvia. 

Mitäs järkeä siinä on?  

Riina Hyytiä kirjoittaa väitöskirjassaan Ennen kuin kamera käy  (2004) myös 

triangeli-mallista. Hänen aineistonaan on neljä lastenelokuvan case studya. Hyytiän mukaan 

ratkaisu toimivaan triangeli-työskentelyyn löytyy yhteisestä näkemyksestä ja yhteisestä 

luottamuksesta. Hyvässä työryhmässä pitää pystyä olemaan eri mieltä ja jopa karvaasti 

riitelemään. Tekijöiden olisi hyvä tuntea toisiaan jo ennalta, ja perustaa päätös yhteistyölle 

kaikkien keskiseen kunnioitukseen. (Hyytiä 2004: 195-197) Koulussa ei tietenkään ole aikaa 

tutustua kehenkään rauhassa, eikä käsikirjoittajien kohdalla varsinkaan silloin, jos he 

kirjoittavat pitkiä käsikirjoituksiaan jossain norsunluutornissa, siinä missä muu vuosikurssi 

taistelee tietään läpi triangeli-mallisesta opetussuunnitelmasta.  

Näkemys ja luottamus.  Sitä Boaskin hehkutti artikkelissaan. 

Kuka ne toisi kouluun?  
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4.2. Identiteettikriisin purku taiteellisessa opinnäytteessä 
Muistan erään käänteen tekevän tapahtuman, joka määritti kandielokuvani kirjoitustyötä 

pitkän aikaa. Aikanaan uskoin, että juuri kyseinen elokuva tulisi olemaan kandielokuvan 

tarina. Kuulin tarinan isältäni, joka vannoi vieläpä, että tarina oli tosi.  

Isäni on jyväskyläläinen ja vietti siellä lapsuutensa ja nuoruutensa. Jyväskylä 

80-luvulla merkillinen paikka. Isäni sukupolvessa, ainakin siellä päin, oli meneillään jotain

kummallista. Aina kun kuulen isältäni tarinoita Jyväskylästä, ne ovat aivan pimeitä,

käsittämättömiä, hulluja juttuja.

Toukokuussa 2014 isäni kertoi naisesta, jonka äiti oli murhattu. Äiti murhattiin 

nakkikioskitappelussa. Äidin oli murhannut kaksi miestä, veljekset, jotka olivat vahingossa 

kohdelleet vanhempaa naista liian kovakouraisesti. Nainen ei kuollut saman tien, mutta on 

selvää, että fyysinen selkkaus jonossa, mikä se lieneekään, oli syy äidin menehtymiseen 

muutamaa päivää myöhemmin. Tytär tunsi miehet ja tiesi heidän tekonsa, ja miehet tiesivät, 

että tytär tiesi. Siitä huolimatta, kun tytär kutsui miesvaljakon kesämökilleen juhlimaan 

kolmisin hänen kanssaan, miehet suostuivat. Varauksetta, selvästikin, sillä he joivat naisen 

tarjoilemaa viinaa niin paljon, että sammuivat. Nainen sitten raahasi arvohuonekalut ulos 

mökistä ja pisti sen palamaan. Miehet kuolivat.  

Tarina on uskomaton ja uskomattomuudessaan täydellinen  koska se on tosi. Koska 

se on tosi, minun ei kirjoittajana tarvitse pohtia ja perustella hahmojen psykologiaa. 

Tosielämässä katkeroituneet murhaajat eivät muutu - lyhytelokuvassa ei sellaisen 

muutoksen kuvaamiseen myöskään ole aikaa. Idea oli liian täydellinen ollakseen totta.  

Linda Aronson vähättelee mielikuvitukseen pohjautuvaa innovoimista ja mystistä 

inspiroitumista käsikirjoittajan voimavarana. Kaikista omintakeisimmat ideat tulevat 

ympäröivästä maailmasta, jostakin tapahtuneesta, uutisesta ja ystävältä kuullusta 

kertomuksesta. Iän ikuinen taiteilijan dilemma liittyy juuri tähän: millä tavalla kirjoittaja saa 

käyttää tositapahtumia materiaalina? Emotionaaliset ihmiset saattavat loukkaantua. Ehkäpä 

kannattaisi yrittää keksiä kaikki vain itse? Kyse ei kuitenkaan ole niinkään tarinoiden 

varastelusta ja oikeiden ihmiskohtaloiden riepottelusta. Kirjoittaja kirjoittaa vastaukseksi 

tarpeeseen, jonka tarina hänessä herättää. (Aronson 2010: 15)  

Aristoteles myös väheksyi inspiraatiota, jos häneen kehtaa enää viitata. Hän korosti 

taitoa  hyvän näytelmän perustana (Korhonen, K. et al  2012: 18). Ja totta - onko inspiraatio 
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koskaan saanut tehdyksi yhtäkään hyvää työtä, tai työtä ollenkaan? Inspiraation sijaan pitäisi 

puhua halusta, tarpeesta työskennellä. 

Kirjoitin kandilyhäriäni 9 kuukautta. Siinä ajassa syntyi 18 lyhytelokuvakäsikirjoitusta, jotka 

erosivat toisistaan ratkaisevasti henkilöiden, tarinan ja teeman suhteen.  

 Monet näistä käsikirjoituksista heivattiin sivuun mielestäni heppoisin perustein; nyt 

ainakin on helppo sanoa niin, kun vertaan lopullista tekstiä joihinkin aiemmin vuoden aikana 

kirjoitettuihin. Millä ansioilla lopullinen Naistenhuone  selvisikin tuotantoon, on minulle 

epäselvää. Se ei suinkaan ole viihdyttävin, imaisevin, jännittävin, sävykkäin tai 

monimutkaisin näistä elokuvista.  

Lopulta viimeinen elokuvan viimeinen versio kirjoitettiin kuudessa viikossa. Kun 

lopulta luovutin käsikirjoituksen, olin niin kypsä koko Ankiin ja hänen hypoteettiseen 

elämäänsä, ettei minulla ollut mitään motivaatiota vahtia tekstin laatua. Olin hionut elokuvaa 

liikaa, turhaan. Olin ylikirjoittanut ja ylianalysoinut sen riekaileiksi. Jos fiktiiviseen maailmaan, 

henkilöineen kaikkineen, sopii suhtautua kuten todelliseen maailmaan, on kirjoittajalle 

tärkeintä seurata tätä polkua intuitiolla, eideettisesti.  

Tekstit eivät olleet huonoja, mutta ne eivät kiinnostaneet ketään muuta kuin minua. 

Ainoa sopiva ohjaaja näille tekemättä jääneille elokuville olen minä itse.  

Löysin vastikään puhelimeni sanelimesta nauhoitetun keskustelun, jonka unohdin 

tallentaneeni. Kyseessä on minun ja ‘Naistenhuoneen’ ohjaajan, luokkakaverini Samuli 

Niittymäen keskustelu Juttutuvassa, koskien Naistenhuonetta . Aalto Yliopiston elokuva- ja 

TV-käsikirjoittamisen professori Iiro Küttner oli käynyt kyselemässä kuulumisiamme ja 

hämmästellyt, miksi aiemmista tarinan suunnista oli päätetty luopua ja mitä tapahtuu 

seuraavaksi. Illan aikana tuli lyötyä lukkoon, että vanhat ja tutuksi tulleet hahmot laitetaan 

vielä kerran uuteen paikkaan ja tilanteeseen: kyseessä olisi kohtaaminen suljetussa tilassa, 

eräänlaisessa taitekohdassa, paikassa, joka on samaan aikaan julkinen - eli haavoittuvainen 

- että yksityinen - mahdollistava. Muistan heittäneeni stetsonista, että paikka voisi olla vaikka

vessa. Samuli vitsaili muistiinpanoni nähdessään, että pätkän nimi voisi hyvinkin olla

‘WC-juttu’. Nauhoite oli päivätty 16.12.2014.
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Palautin käsikirjoituksen kaksi viikkoa myöhemmin, uuden vuoden aattona, 

toiveikkaana, otsikolla ‘Naistenhuone FINAL DRAFT’, mutta muistan tehneeni korjauksia 

vielä deadlinen jälkeenkin tuotantotiimin toiveesta - olihan teksti hyvin keskeneräinen. 

Sähköpostini mukaan vihoviimeisen version lähetin työryhmälle 30. tammikuuta 2015. 

Suomeksi sanottuna, lyhytelokuvan teksti tehtiin kuudessa viikossa, muun koulunkäynnin 

ohessa. 

Naistenhuone  on oman kertomisen kriisini huipentuma. Lopulta sen juoni on hyvin 

yksinkertainen, siis säännönmukainen (kaavio). Mikään valtava luova hurmos ei kirjoittaessa 

päässyt yllättämään. Tarinankerronta ei sinänsä liity kriisiini - mutta oma miellyttämisen 

haluni liittyy siihen kaikella tavalla.  

4.3. Oman työn tavat ja tarpeet 
Naishahmojen kirjoittaminen oli minulle tietoinen tavoite, kun lähdin kirjoittamaan 

kandielokuvan käsikirjoitusta. Olen aina järjestään kirjoittanut tarinoita, joiden päähenkilö on 

mies. Miksi? Haluaisin ajatella, etten ole täysi tollo, umpihetero, misogyyni. Miksi 

naishahmojen kirjoittaminen sitten tuntui aivan tolkuttoman vaikealta? Ja mieshahmojen 

kirjoittaminen taas niin helpolta? 

Aion surutta ohittaa tässä sellaisen kappaleen kirjoittamisen, missä kertaan lukijalle 

feminismin lyhyen historian, yhteiskunnallisen toiseuden tunnustamisen ja sen vaikutuksen 

globaaliin naisen psyykeeseen. Ei siksi, etteivätkö ne olisi tärkeitä havaintoja ja ettenkö 

pitäisi niitä tosina. Pohdinta rajautuu tutkimuksesta pois, sillä en ole sukupuolitutkimuksen 

asiantuntija, enkä rohkene tunnustaa naisasian vaikuttaneen raskauttavasti työskentelyyni 

kirjoittajana.  

En ole oman sukupuoleni kirjoittamisen dilemman kanssa yksin. Päähenkilön vastakkainen 

sukupuolisuus, siis sukupuolen vaihtaminen omasta toiseen, minun tapauksessani naisesta 

mieheen, vakiintui minulla jo vuosia sitten tietynlaiseksi kertojan ja kerronnan väliseksi 

normiksi, helpottajaksi, mahdollistajaksi.  

Kuvataiteilija Mortti Saarnia kirjoittaa lopputyössään Everybo(d)y  (2015) sukupuolen 

merkityksestä työkaluna. 

“Catherine Deneuven komea roolisuoritus ( Roman Polanskin elokuvassa Repulsion , 

1965) ja arka karisma iskivät niin lujaa, että seuraavien vuosien aikana kuvasin satoja kuvia 

-- Deneuven kuva alitajuisesti ja alituisesti mielessäni. -- Kuten lukuisat 



“Kuinka käsikirjoittajaksi opitaan”, Taimi Nevaluoma, 2016 

38 

(mies)elokuvaohjaajat- ja valokuvaajat, minäkin käytin roolissa ‘’vastakkaista’’ sukupuolta. 

Ehkä meidän on helpompi esittää identiteettimme herkkiä tai rikkonaisia puolia naisen roolin 

avulla, sillä ne ovat yhteiskunnassa yleisesti yhdistetty feminiinisyyteen.”  (Saarnia 2015: 27) 

Onko tässä jotain perää? 

Lars von Trier on yksi tärkeimmistä ohjaajaidoleistani. Hänen päähenkilönsä on usein 

nainen, ja von Trierin naisroolit ovat kenelle tahansa näyttelijälle upea haaste. Lähes 

jokainen von Trierin naistähti on palkittu Kultaisella Palmulla.  

Ovatko naiset, herkät ja rikkinäiset naiset, suojakaapu myös von Trierille?  

Mitä mieshahmot sitten ovat minulle? 

“Naisen asema elokuvan historiassa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, oli 

seistä heikompana miehen rinnalla. Luulen, että ohjaajat ovat myös ladanneet elokuvissaan 

naisten rooleihin omaa herkkyyttään ja avuttomuuttaan, joka ei ole sopinut miehen 

esitettäväksi”.”  (Saarnia 2015: 28) 

Von Trieriä syytetään usein naishahmojensa uhriuttamisesta, sadismista ja jopa 

naisvihasta. En usko, että häntä tivattaisiin tilille henkilöhahmojensa traagisista kohtaloista, 

jos hahmot olisivat miehiä. Järjestään, von Trier nostaa naishahmonsa moraalisesti 

mieshahmoja korkeammalle. Kertooko hän siinä itsestään? Siis ei niinkään omasta 

potretistaan, vaan maailmankuvastaan, jota hänen naisensa edustavat, von Trieriä 

moukkamaisempien miesten rinnalla?  

Miksi en rakasta Ankia? En ole koskaan ollut hänestä ylpeä. Tarvitseeko minun olla? 

Vaikuttiko se kirjoittamiseen, selittyisivätkö kirjoittamisen haasteet vain sillä, etten pitänyt 

Ankista?  Anki on liikaa minä. Ei niin, että olisin kirjoittanut itsestäni, ei niin että hän 

erityisesti käyttäytyisi kuin minä - pelkkä naiseus riittää siihen. Kun pohdin näppäimistön 

äärellä, mitä joku nainen ajattelee, en osaa ajatella mitään muuta, kuin mitä itse ajattelen. 

Yritin epätoivoisesti tehdä Ankista jonkinlaista omakuvaa siitä naisesta, jota voisin 

kunnioittaa. Mieshahmojani taas tsemppaan ja rakastan, sillä mieshahmo on unelma 

itsestäni. Toivoisin olevani samalla lailla riippumaton ja rohkea kuten mieshahmo, samalla 

tavalla itsekäs ja samalla tavalla rikki. Mieshahmo on tiivistelmä siitä minusta, jota minä 

kestän. Periaatteessa minä, mutta lannistumaton versio. 

Kyseessä oli identiteettikriisi.  En tiennyt, pidinkö itsestäni, joten en voinut pitää 

Ankistakaan. Uhrasin kuukausikaupalla tunteja ja sivuja hahmon psykologian pohtimiseen. 

Mitä oikeasti tein? 8 minuuttia on liian lyhyt aika muuttaa henkilöhahmon psykologia 

kokemuksen kautta, tehtävä on syytä jättää pitkille elokuville.  
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4.4. Tuomionluku
Nähdessäni Naistenhuoneen  ELOn syysnäytöksessä 10.12.2015 kanssaopiskelijoideni 

kanssa, häpesin itseäni. Elokuvassa oli mielestäni  kaikki muu kohdallaan, paitsi teksti. 

Näyttelijät vetivät hyvin, hahmot elivät. Samulin luoma tunnelma ja tyyli oli ainutlaatuinen - 

olin todella ylpeä hänestä. Elokuvaus oli mielestäni kiinnostavaa, ahtaista ja rajallisista 

lokaatioista huolimatta (kiitos minun). Rytmi on elokuvan suuri ansio, leikkaajan ja 

äänisuunnittelijan kemia paistaa hopeakankaalta.  

Käsikirjoituksessa taas oli vialla kaikki kirjoittamisen aspektit, mitä koulussa 

opiskellaan. Ensinnäkin tilanne, jossa persoonallisuushäiriöisen nuoren naisen ilmoitus 

perheväkivallasta etenee käräjäoikeuteen asti, kun siitä ei ole muuta todistetta kuin 

raskaaksi tullut alaikäinen sisko, on jo itsessään hutera tilanne. Toisekseen, jos raskaus oli 

tosiaankin Ankille viimeinen silaus, joka sai hänet tekemään rikosilmoituksen (kuten dialogi 

antaa ymmärtää), olisi Aina saapunut käräjäoikeuteen vuoden vanhan vauvan kanssa, eikä 

soman, toisen kolmanneksen mahansa kanssa - suomalainen oikeusjärjestelmä ei toimi noin 

nopeasti.  

Kirjoittaessa minulle oli selvää, etten ottanut tavoitteekseni keskustelua tosimaailman 

käytäntöjen kanssa. Minulla ei yksinkertaisesti ollut siihen aikaa. Olin kirjoittanut Samulille 9 

kuukautta, halusin projektin osaltani päätöksen ja jatkaa opintojani. Ensi-illassa huomasin, 

etten sydämeltäni kuitenkaan voinut sitoutua myönnytyksiini. Elokuva ei ole huono, mutta 

käsikirjoittajan käyntikorttina se on heppoinen ja älytön. Olin taivuttanut käräjäoikeuden 

toiminnot sellaiseksi, että ne sopivat minun draamaani. Tämä fakta ei suinkaan valjennut 

minulle vasta ensi-illassa, olin kyllä tietoinen työni viimeistelyjäljestä palauttaessani sen 11 

kuukautta aiemmin. Ensi-illassa huomasin vain, aidosti yllätyksekseni, että kaduin ja 

harmittelin aikaansaannostani.  

En usko että ohjaajaakaan kiinnosti nykypäivän suomalaisen oikeusjärjestelmän 

kuvaus.Tapahtumat voisivat yhtä hyvin sijoittua Ankin pään sisään. Suomalaisella elokuvalla 

on näännyttävä tarve dokumentoida nykypäivän olosuhteita tunnontarkasti, ja käsikirjoittajan 

pitää olla kaiken tietävä besserwisser, asiantuntija asiassa kuin asiassa.  

Tosiasia on, ettei Helsingissä tapahdu mitään! Elokuvateatterit ovat täynnä leffoja 

taviksista, joiden tavoitteena on hengailla kavereiden kanssa, kasvattaa lapsia ja ostaa 

digiboksi. Elämästä ei missään nimessä haluta jutella, eikä mikään merkitse mitään.  

Keskustelin keväällä 2016 Aalto yliopiston Akateemisessa teatterikerhossa  suomalaisesta 

tämän päivän teatterista ja fiktion voimasta näyttämöllä. Koska teatteri ei pyri samaan 
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illuusioon kuin elokuva, metafora on aina ollut elimellinen osa teatteria. Jos teatteri kieltäytyy 

kaiken päälle vielä metaforasta, mitä sille enää jää? (Laitinen, 2014) 

Täytyykö elokuvan olla metaforinen? Menettääkö siis elokuvakin voimansa, jos se 

kieltäytyy olemasta metaforinen? Aristoteles tarkoitti metaforalla jotain muuta kuin mitä se 

nykyään tarkoittaa (Aristoteles kirjoitti siitä myös runoudessa, ei elokuvataiteessa...). 

Metaforan funktio oli joko selkeyttää asiaa (analoginen metafora, esim. vastaavussuhde 

Dionysoksen ja hänen viinilasinsa kanssa) tai uudistaa, tehdä tylsästä asiasta uusi ja 

kiinnostava. Metaforien teko, kirjoittaminen, esittäminen, luominen, on erityinen taito, jota ei 

voi oppia muilta. Ihmisaivot osaavat sen luonnostaan, ne etsivät samankaltaisuuksia 

maailmasta jatkuvasti ja muistavat niitä vaikka millä mitalla. (Korhonen, K. et al  2012: 

424-428)

Naistenhuone  ei kuvaa nykypäivän Helsinkiä uskottavasti, mutta se onnistuu kyllä 

muutamassa muussa tavoitteessani. Välitän vain siitä, että hahmot elävät omassa 

maailmassaan herkeämättä, selittelemättä. Yksi lempielokuvistani on David O. Russelin 

Silverlinings playbook  (2013). Elokuvan nimi viittaa tismalleen siihen, mistä elokuva kertoo: 

pilvien hopeareunojen etsimisestä, siitä miten negatiivisuus tulee kääntää positiiviseksi 

energiaksi. Katsoja seuraa, miten tämä hanke etenee ja katsojalle paljastuu, mikä sitä 

vaikeuttaa: taistelu maanisdepressiivisen oireyhtymän kanssa. Elokuva kuvaa upean 

tarkkanäköisesti maanisdepressiivisen ihmisen ajatuksenjuoksua, ja vieläpä komedian 

kautta. Hahmoille heidän oireyhtymänsä eivät sinänsä ole vakavia haasteita, vaan 

olosuhteita, joissa he ovat tottuneet elämään. Hahmot eivät siis oikeastaan, lääkkeiden 

syönnistä ja terapiassa ravaamisesta huolimatta, suinkaan ongelmoi sitä, miten viallisia he 

ovat, vaan pikemminkin maailmaa, joka ei toimi heidän sääntöjensä mukaan. 

Naistenhuonetta  ei tehty siksi että voitaisiin tutkia jotakin tiettyä oireyhtymää, mutta siitä 

kuitenkin hoksaa nopeasti, että hahmot kärsivät eri asteisista mielenterveysongelmista. 

Ihminen ei katso elokuvaa uudestaan  ja uudestaan juonen takia. Juonen ymmärtää 

kerralla, ellei ole typerys, tai ellei kyseessä ole David Lynchin Mullholland Drive  (2001). 

Elokuva katsotaan uudestaan ja uudestaan, koska sitä rakastaa, koska sen ymmärtää 

sydämellään, mutta myös sen tähden, että elokuvan älyllinen kokemus syntyy vasta 

elokuvan päättyessä tai kokonaan sen katsomisen jälkeen. Katsojan älyllinen kokemus 

elokuvasta tarkoittaa havaittua oivallusta tai väitettä maailmasta, jonka elokuva haluaa 

tarjota. Tämä oivallus lopulta tekee paitsi elokuvasta, myös sen käsikirjoituksesta, 

esteettisesti itsenäisen teoksen. (Koivumäki 2010: 32).  
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Naistenhuoneessa  ei ole kysymys juonesta.  Siinä on  kyllä juoni. Oikeushaaste, 

pahoinpitelysyytteitä, näistä hahmot näyttävät puhuvan - vaan puhuvatko sittenkään? 8 

minuuttia on herkullinen pituus - se on juuri niin pitkä aika, että siinä voi antaa paljonkin 

ekspositiota kuviosta, joka on johdattanut naiset kyseiseen vessaan, mutta juuri niin lyhyt 

aika, ettei tämän kuvion todenmukaisuutta ehdi arvioimaan. Naistenhuoneen  katsojalle 

antaisinkin vinkiksi, ettei ekspositioon kannata kiinnittää mitään huomiota, sillä siitä ei opi 

mitään. Huomiota pitäisi kiinnittää vain naisten suhteisiin, häiriintyneeseen perheeseen. 

Heillä on oma maailmansa, mihin kukaan muu ei voi kuulua, eikä varsinkaan katsoja toisesta 

todellisuusulottuvuudesta.  

Eräs toinen suosikkielokuvani on Wonder Boys  (2001) (ohj. Curtis Hanson, 

käsikirjoitus Steve Kloves). Elokuva kertoo luovan kirjoittamisen opiskelusta ja 

opettamisesta. Elokuvan päähenkilö Grady Tripp (Michael Douglas) kävelee juhlissa ohi 

kahdesta tuntemattomasta ihmisestä, jotka keskustelevat jostakin näkemästään elokuvasta. 

Heidän jutustelustaan kuullaan ohimennen pieni, häilyvä pätkä.  

“-  How did you feel about the adaptation? 

- I thought it was more literary than cinematic ---”   (Steve Kloves 2001)

Tuo pieni itseironinen dialogin pätkä on mielestäni yksinkertaisesti kaunista elokuvaa.

Wonder Boys  ei etene visuaalisella toiminnalla, vaan dialogilla. Niin dialogissa kuin 

satunnaisessa voice overissakin paljastetaan juonen käännekohdat. Elokuva oli arvostelu- ja 

yleisömenestys. Se on viihteellinen, hauska, ja ennen kaikkea tosi. Jos onnistun koskaan 

julkaisemaan jotakin, mikä on totta, kaadun hautaan onnellisena.  

Naistenhuonekaan  ei ole visuaalinen, siis cinemaattinen, kuvan voimalla tai kuvan 

käänteellä etenevä elokuva. Se sijoittuu vessaan - vieläpä Teatterikorkeakoulun vessaan, 

joka on myös monelle elokuvakoululaiselle tuttu. En ole saanut kuullakseni elokuvasta 

juurikaan palautetta. Kukaan opettaja ei ole sanonut siitä minulle mitään kriittistä (23. 

tammikuuta 2016, virallinen ensi-ilta on vielä edessä). Vaistoan että opiskelutoverini ovat 

jotenkin vältelleet puhumasta minulle mitään elokuvasta. Yksi ystäväni, fiktio-ohjauksen 

opiskelija, sanoi että elokuva jätti hänet tyhjäksi. Se oli kivasti sanottu, sillä se oli suoraa 

puhetta, mutta en osaa ottaa sitä kritiikkinä. Olisin voinut tarjota tälle ohjaajaopiskelijalle 

joitain aikaisempia käsikirjoituksiani, kysyä, “saatko sinä näistä irti jotakin?”, ja ehkä hän 

saisi, luultavasti saisikin. Kun katsojalle kuitenkin antaa valmiin elokuvan, ei käsikirjoittaja ole 

enää se, joka täyttää tai epäonnistuu täyttämään katsojan. Sen tekevät henkilöhahmot. 

Halusin sanoa ystävälleni, “eivät Anki, Aina ja heidän äitinsä halunneetkaan antaa sinulle 

yhtään mitään ”. 
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Toinen kaverini tunnusti, ettei hän tajunnut, mikä elokuvan käänne oli. Oma pelkoni 

oli, että elokuva on liian “palikka”, että selitän siinä tarinan aivan puhki. Näinhän se menee, 

etenee kuin aapinen: Ekspositio: Anki seuraa miten sisko ja äiti saapuvat oikeustalolle. 

Ensimmäinen käänne: naiset kohtaavat vessassa - heillä on salaa sovittu tapaaminen. 

Antagonisti saapuu: äiti pamahtaa vessaan. Konflikti: äidin ja Ankin kinastelu. Yllättävä 

muutos olosuhteissa: tuomari saapuu vessaan. Tarjous pedataan: äiti ehdottaa, että Anki 

luopuisi leikistä. Toinen käänne: tuomari uhkaa että Ainan lapsi saatetaan ottaa huostaan 

sen synnyttyä. Kaikki on menetetty. Vielä viimeinen käänne: perhe saa prioriteettinsa 

kuntoon ja pakenee yhdessä. 

Viisi päivää ennen käsikirjoituksen deadlinea, kirjoitin kandiseminaarissa näin: “Lopussa olisi 

hyvä jos pääsisin sopuun projektin kanssa ja sopuun sen kanssa, että työryhmän tehtäväksi 

jää pelastavaa minut omilta virheiltäni. Toivon, että he eivät säikähdä, pelästy ja hepuloi. 

Toivon että Samulin pää pysyy kylmänä, eikä hän enää sauvo uusille vesille tekstin kanssa. 

Haluan, että se tiivistyy timantiksi.” 

Naistenhuoneen  käsikirjoitus saattaa olla viimeistelemätön, mutta  lyhytelokuva on 

rohkean erilainen, sillä on itsevarma, tunnistettava tyylilaji, joka on täysin ohjaajan 

aikaansaannosta. Sen ovat nähneet tähän mennessä ehkä vain sata ihmistä, joista kaikki 

ovat jollain tapaa tuttaviani, mutta vain kaksi ihmistä on kertonut minulle ajatuksistaan. 

Päättelen tästä radiohiljaisuudesta kaksi asiaa: 1) opiskelijatoverini vihaavat elokuvaa sen 

kehnon käsikirjoituksen takia, ja 2) kukaan ei ymmärrä katsomaansa, koska he eivät ole 

ikinä nähneet mitään vastaavaa.  

Olen aivan tyytyväinen tähän lopputulemaan. 

5. Lopuksi
Tässä opinnäytteessä pyrin pohtimaan  käsikirjoittamisen ammattia, asemaa ja opetusta. 

Etsin syitä siihen, mikä tekee työstä vaikeaa, mikä taas mahdollistaa sen. Vastauksia löytyi 

niin sosiaalisiin, henkisiin kuin kuvitteellisiinkin kysymyksiin.  

2. luvussa pureuduin käsikirjoittamisen opiskeluun ja selvitin mitä puhekielen termi

“Hollywood-kaava” ja “aristotelinen draama” tarkoittaa. Pohdintani päätyi havaintoon siitä,

ettei Hollywood tai Aristoteles todellisuudessa määrittele elokuvataidetta siinä määrin, että
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niitä voisi syyttää tai kiittää yksiselitteisesti käsikirjoittamisen joskus jähmeästä tai vaikeasti 

lähestyttävästä formaatista ja säännönalaisuudesta. Luvussa esiteltiin myös Linda Aronsonin 

määrittely vertikaalista ja horisontaalisesta ajattelusta, ja millä tavalla nämä kaksi tapaa 

ajatella synnyttävät materiaalia. Kirjoittajalle parhaiten toimii näiden kahden ajattelutavan 

yhdistäminen, joka saa aikaan sekä omintakeisia että uskottavia tarinoita. 

3. luvussa pohdin hierarkian merkitystä elokuvan teossa, nimenomaan käsikirjoittajan

kannalta. Pohdiskelen, kuka oikeastaan määrää, mitä käsikirjoittaja saa kirjoittaa, ja kenelle

hän kirjoittaa. Selvitin alalla vallitsevan kulttuurin, joka vähättelee käsikirjoittajan

omistussuhdetta teokseensa, haluaa vaientaa käsikirjoittajan ja rajoittavan luovaa

työläisyyttä. Esittelin “thalbergilaisen rutiinin”, DiMaggion vanhentuneita sääntöjä koskien

televisioon kirjoittamista, sekä Kathryn Millardin ennustuksen digitaalisen aikakauden

käsikirjoittamisesta. Alalla on väkivaltaisia käytäntöjä ja rakenteellista alistamista.

Loppuhavaintoni on, että käsikirjoittajan tulee olla oman itsensä herra, sillä vain

kunnioittamalla itseään voi häntä kunnioittaa kukaan muukaan.

Seuraavassa luvussa, nro 4., keskustelin triangeli-mallista, sen toimivuudesta ja 

soveltamisesta koulussa ja työelämässä. Vertasin triangelia niin kutsuttuun demokraattiseen 

“Tanskan malliin”, pohdin omaa työskentelyäni, identiteettikriisiäni, kandielokuvaani ja 

ammatin oppimista. Totesin ryhmätyön olevan valtavan suuri osa käsikirjoittamisen 

ammattia, mitä voi olla joskus vaikea havaita kun murjottaa päivästä toiseen yksin 

tietokoneen ääressä. Luvun taustalla kulkee tietynlainen oppimispäiväkirjani - miten juuri 

minä opin käsikirjoittamaan.  

Sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Se on mielestäni hirveän huono sanonta. Tieto tekee 

seesteiseksi. Työnteko se tuskaista on - mutta työn oppiminen tekee siitä hieman 

vähemmän  tuskaista. Jos opintojeni alussa kauhistelin käsikirjoittamisen rajoituksia ja sen 

vaikeutta, on tämän tutkielman kirjoittaminen kyllä lievittänyt huoltani. Kaiken takana on 

tarina, kaikki johtuu jostain. Siksi tämän ammatin pohtiminen on ollut niin mainio allegoria 

elämälle itselleen.  



“Kuinka käsikirjoittajaksi opitaan”, Taimi Nevaluoma, 2016 

44 







 





Lähdeluettelo

Kirjalliset lähteet 
Aronson L. (2010) The 21st Century Screenplay, Silman-James Press 

von Bagh P. (2014) Muisteja, Like Kustannus Oy 

von Bagh P. (2005) Elokuvan historia, Otava 

Boas A. (2012) Teamwork brought Danish films to the top, Science Nordicic  

12/2012 Cohen R. (2015) Detective Story, Vanity Fair 6/2015  

Conor B. Elizabeth (2010) Screenwriting as a Creative Labour, University of London 




DiMaggio M. (1990) How to write for Television, Fireside Book 
Kahneman D. (2012) Thinking, Fast and Slow, Penguin Books 



















Kinnunen K. (2015) Miekkailija-elokuvan käsikirjoittaja kertoo nyt, miten hänet petettiin - 

Ilmaista työtä ja tylyä syrjintää, Suomen Kuvalehti 31.12.2015 
Koivumäki M-R. (2015) Dramaturgical Approach in Cinema, Aalto University Doctoral 

Dissertations 
Kalle Korhonen K., Heinonen T., Korhonen T., Reitala H. ja Kivimäki A. (2012) Aristoteleen 

Runousoppi - opas aloittelijoille ja edistyneille, TEOS 
Laitinen T. (2014) Valease ja Dionysoksen nänni - teatterin, performanssin ja esityksen 

metaforisuudesta, Esitys 1/2014 
Lynch D. (2006) David Lynch Catching the Big Fish - Meditaatio Tietoisuus ja Luovuus, 

Otava 
Millard K. (2010) After the typewriter, Journal of Screenwriting, Volume 1 Number 1 

Myllylahti M. (2009) Kohti auteur -elokuvaa - käsikirjoittajan ja ohjaajan roolien 

yhdistämisen ongelmat ja edut ELO:n fiktiivisissä harjoituselokuvissa, Taideteollisen 

korkeakoulun opinnäyte 
Peltomaa P. (2006) Tuottaja ja käsikirjoittaja - saman pöydän ääressä, eri puolilla, 

Taideteollisen korkeakoulun lopputyö 
Saarnia M. (2015) JOKAPOIKA // EVERYBO(D)Y, Turku AMK:n Taideakatemian opinnäyte

Tervo M. (2012) Taide tule minuun - tutkielma tilasta, jossa taide voi ilmentyä ts. 

herkkyyden 

suojeleminen taidekoulussa ja elokuvanteossa, Taideteollisen korkeakoulun opinnäyte 



“Kuinka käsikirjoittajaksi opitaan”, Taimi Nevaluoma, 2016 

45 











Videolähteet

Quentin Tarantino 
https://www.youtube.com/watch?v=SQ7qKKQrSBY  

Aaron Sorkin 
https://www.youtube.com/watch?v=IcthOOSCO3Y 

William S. Burroughs 
http://www.openculture.com/2014/03/william-s-burroughs-lectures-on-creative-reading-and-
writing.html 

tarkistettu 9.5.2015 

Luento-lähteet 

Aku Louhimiehen luento Aalto yliopiston Elokuvauotannon prosessin -kurssilla (22746), syksyllä 
2012  

Camilla Hammerichin luento Tanskan showrunner-mallista Aalto yliopistolla 15.11.2013 

Mika Karhun luento Assosioivan kuvakerronnan -kurssilla (ELO-E3017) 31.8.2015 

Soni Jorgensenin luento Why character is plot Andorra-teatterissa 1.4.2016 




