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Tiivistelmä   

 Tutkielmassa tarkastellaan, miten elokuvarahoituksessa käytetty valta heijastuu 

elokuvantekijöiden taiteellisiin ratkaisuihin ja valintoihin.  Lähtöoletuksena on, että 

elokuvarahoituksessa valta ottaa muotonsa elokuvan rakennetta koskevan normin kautta. Tuo normi 

on keskeisellä sijalla 'hyvän elokuvan' diskurssissa, jota eri toimijat vallan verkostossa tuottavat ja 

uusintavat.  

 Tutkielmassani kysyn, miten 'hyvän elokuvan' kulttuurinen normi vaikuttaa 

rahoitusratkaisujen taustalla? Missä määrin tekijät uusintavat normia tarjotessaan rahoittajille 

tietynlaisia dramaturgisia ratkaisuja ja missä määrin rahoittajat puolestaan uusintavat normia 

valitessaan elokuvia rahoitettavaksi. Vaikuttaako rahoittajien päätösvalta elokuvien taiteelliseen 

sisältöön ja jos näin on, missä kohdin elokuvaprosessia tämä tapahtuu? Koska kyseessä on 

haastattelututkimus, tarkastelun painopiste on siinä, millaisen sijan 'hyvän elokuvan' normi saa 

haastateltujen vastauksissa.  

 Tutkimusta varten on haastateltu kahdeksan elokuva-alan ammattilaista. 

Haastateltavista kaksi oli entisiä rahoittajia, joista toinen toimi haastattelun tekovaiheessa 

leikkaajana ja toinen ohjaajana. Heidän lisäkseen haastateltiin kolme elokuvaleikkaajaa, kaksi  

dokumenttiohjaajaa sekä yksi rahoittajana toimiva elokuva-alan ammattilainen. Kahta leikkaajaa 

lukuun ottamatta, kaikilla muilla haastateltavilla on kokemusta useasta eri elokuva-alan 

toimenkuvasta. 

 Tutkimushypoteesin vastaisesti kuusi haastateltavaa kahdeksasta kielsi rakenteellisten 

normien ja konventioiden ohjaavan toimintaansa. Syitä normin näkymättömyydelle tarkastellaan 

tutkielmassa filosofi Michel Foucault'n valtakäsitteistön avulla. Foucault'n mukaan normin  

muodossa esiintyvä valta on kätkeytyvää ja heijastuu kulttuuriin jaettuina ja pakottavina mutta 

heikosti artikuloituvina sääntöinä. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 This master thesis reviews how the power in the field of publically financed movies 

reflects on the artistic decisions and choices amongst filmmakers in Finland. The assumption is that 

power takes it form through structural norm which is used by funding structures. The norm plays 

critical part in a discourse of ‘a good movie’, which many actors in the net of authorities using 

power create and reproduce.  

 The research questions are: How does the cultural norm in ‘a good movie’ effect the 

funders’ decisions? Do the moviemakers repeat the norm when offering certain dramaturgical 

solutions to funders and on the other hand does the funders repeat the norm by selecting certain 

movies for the funding candidates? Does the funders’ decision-making power effect on the artistic 

content and if so, in which state of the process it happens? Because the chosen method was 

interviewing experts, the study focuses on what kind of role the norm of ‘a good movie’ is defined 

by the interviewees. 

 The interviewees are eight filmmakers of which two are former funders. Three of 

them are movie editors, two documentarists and one is currently working as a funder. Besides two 

of the editors all of the other interviewees have been operating in several roles in filmmaking. 

The key result is that in contrary of the research hypothesis six of the interviewees denied using 

structural norms and conventions. The reasons for existing but hidden use of the norm are examined 

through the power definition by Michel Foucault. Based on Foucault, hidden power that is revealed 

through norms reflects on culture through divided and compulsory but weakly articulated 

regulations.  
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Leikkaajan draaman kaari 

 Olen leikkaajaurani aikana lähestynyt elokuvan rakennetta hyvin monella tavalla. 

Draaman kaaren ymmärtäminen ja sen suhde elokuvan kestoon on ollut minulle jatkuvan 

oppimisen, tutkimisen ja oivaltamisen paikka.1 Ensimmäinen leikkaamani lyhytelokuva oli Eeva 

Vänskän Honolulubeibi (1994). Sain leikata sen puolen vuoden opiskelun jälkeen Taideteollisen 

korkeakoulun Elokuvataiteen laitoksella. Vaikka materiaalia oli noin kahden rullan verran 16 mm 

filmiä eli 20 minuuttia, minulta kesti kaksi kuukautta sen leikkaamiseen filmileikkauspöydässä, 

kunnes sain sen lopulliseen neljään minuuttiin. Muistan elävästi, että 16 mm leikkauskopiossa 

saattoi olla yli metrin verran skarveja eli leikkaussaumoja jokaisen framen kohdalla. Joissain 

saumoissa oli jopa kolme teippiä päällekkäin ja rakensin perforaatioreijät uudelleen hajoneeseen 

filmiin. Harjoittelin leikkaamaan. Kokeilin mistä mennään sisään, mikä näyttää hyvältä ja mikä ei.  

 Yksi kohtaus oli ylipääsemätön. Kohtauksessa katsojan annetaan ymmärtää, että 

nainen aikoo hukuttaa lapsensa metsän lampeen. Nähdään kuinka nainen astuu lähikuvaan ja jää 

katsomaan johonkin. Seuraavaksi onkin otoksia hänestä katsomassa lampea eri kuvakoossa, niin 

että kamera ajaa niin vasemmalta ja oikealta. Samoin oli monikuvainen otto, jossa kamera ajoi kohti 

lampea. Olin paniikissa. Minusta kuvat eivät leikkaantuneet mitenkään. Yritin tehdä sujuvaa, 

näkymätöntä leikkausta ja kameratyö oli sitä vastaan. Minulle ei annettu mahdollisuutta leikata 

liikkeestä, niin kuin Rio Bravo –elokuvassa - kolikko lentää kuvan reunan vasemmalta puolelta 

ulos, tulee lähikuvassa oikealta sisään ja tippuu sylkykuppiin. Tässä materiaalissa ei ollut 

pakokeinoa sulavaan skarviin.  

 Apuun tuli opettajamme Hugh Newsam. Hän leikkasi minulle eteen kolme kuvaa. 

Ensimmäisessä oli laajempi kuva naisesta. Kamera ajaa sivuttain kuvan vasemmalta puolelta 

oikealle, niin että ensin kasvot tulevat kuvaan ja sitten katoavat vasemmalle kuvasta, sitten leikataan 

lampeen, johon kamera ajaa hitaasti ja kolmannessa leikataan tiivimpään kuvaan naisesta, missä 

kamera ajaa vuorostaan oikealta naisen kasvoihin ja ohittaa ne. Ymmärsin, että en ole leikkaamassa 

                                                 

 
1 Haluan kiittää erityisesti Juli C. Sparfvéniä, joka on toiminut Michel Foucault –asiantuntijana,  ja antanut minulle 

korvaamatonta tukea ja palautetta. Kiitän myös Anne Lakasta –elokuvaleikkauksen professoria kaikesta 

kärsivällisyydestä ja peräänantamattomuudesta valmistumiseni suhteen. Samoin kiitän leikkauksen opettajiani Tuula 

Mehtosta ja Hugh Newsamia. Suuret kiitokset ansaitsee TaT Timo Korhonen lempeästä ohjaavasta otteesta sekä Aliisa 

Hautaviita, puolisoni ja kumppanini, joka toimi niin oikolukijana kuin graafikkona ja tuki minua viimeiseen 

jättöpäivään saakka. 
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tässä kohtauksessa konkreettista liikettä ja toimintaa vaan mielentilaa. Rakennan kuvien kautta 

jännitteen, jossa istutan katsojan mieleen pelon ja epäilyksen siitä, että nainen aikoo hukuttaa 

vaunuissa olevan lapsen. 

 Ennen tuloani opinahjoon, olin ajatellut pyrkiä leikkauslinjalle sen takia, että sitä 

kautta opin parhaiten elokuvan kielen; opin rakentamaan illuusion todellisuudesta ja tekemään 

koskettavia elokuvia, joilla on merkitystä. Ihailin 80 vuotta aiemmin vaikuttaneita Mayerholdia, 

Eisensteinia, Kuleshovia ja Pudovkinia, mutta myös aikamme ohjaajia Terry Gilliamia ja Riddley 

Scottia. Halusin oppia rakentamaan täydellisen illuusion maailmasta, mihin voisin imaista katsojan 

mukaan ja kertoa koskettavia tarinoita. Minulle Eisensteinin montaasi oli jossain määrin 

elokuvallinen ihanne, mutta myös pelottava ase. Elokuvalla oli valtaa manipuloida ihmisten mieliä. 

Pidin ajatuksesta, jossa tarkkaan harkitulla kahden kuvan peräkkäisellä leikkauksella saattoi 

kuvasarjasta nousta katsojalle tunne, mitä yksinään kummassakaan kuvassa ei ollut. Kahdesta 

kuvasta syntyi assosiaatio kolmanteen – voimakkaaseen tunteeseen. 

 Innostuksestani huolimatta ensimmäiset puoli vuotta koulussa olivat ehtineet muuttaa 

minua. Ensimmäisillä kursseilla opettelimme elokuvakerronan peruskieltä, kuvakoot, kuvakulmat, 

suojaviivat, liikkeestä leikkauksen. Puolen vuoden jälkeen olin kadottanut abstraktin elokuvan tajun 

ja pyrin leikkaamaan, niin kuin meille oli opetettu. Halusin leikata sujuvasti, liikkeestä, niin että 

skarvi on näkymätön. Näin tehdään hyvä elokuva, vai tehdäänkö? Elokuvataiteen laitoksella 

opetettiin, miten tehdään elokuvia oikein. Tämä oli yksi mahdollinen elokuvan ihanne. Ainakin näin 

minä ne ymmärsin. Sitten, kun sain eteen materiaalin, joka ei taipunut tähän ajatukseen, jouduin 

pulaan. Onneksi Hugh Newsam palautti minut lähtöruutuun. Niin, myös näin voi leikata. Vaikka 

tiesin, että kuvilla liikutetaan tunteita, niin en osannut tehdä sitä käytännössä.  

 Elokuvakoulu opettaa oppilaat tekemään elokuvia oikeaoppisesti. Toisaalta yksi 

tärkeimpiä taidekoulujen haasteita on, miten opettaa taiteen kielioppi niin, että oppilas ei hukkaa 

omaa luovuuttaan. Olen sittemmin leikannut useille ohjaajille elokuvia, mutta myös jossain 

vaiheessa alkanut kuvaamaan dokumenttielokuvia ja ohjaamaan niitä itse. Leikkausta en ole 

koskaan jättänyt ja minulla on ollut tasaisesti eripituisia töitä jo 25 vuotta.  

 Alkuvaiheessa leikkasin koulutöitä ja lyhytelokuvia. Myöhemmässä vaiheessa sain 

kunnian leikata pidempiä dokumenttielokuvia. Huomasin pian, että draaman rakenne on erilainen 

lyhyemmän ja pidemmän elokuvan välillä. Lyhyessä tarinassa draaman kaari sai olla kokeellisempi 

ja se kesti katselun, vaikka muoto olisi ollut radikaali. Pidempi tarina oli mielestäni rakennettava 

klassisen tarinan muotoon. Päädyin itse useasti käyttämään Syd Fieldin draaman kaarta (Field, 

1984). En varsinaisesti kokenut, että pakotan kerronnan siihen, vaan minusta tuntui, että tämä 

rakenne vapautti minut luovaan työskentelyyn. Minusta oli lopulta ihan sama mitä rakennetta 
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käytetään elokuvassa, kunhan sellainen on käytössä ohjaajalla ja minulla leikkauspöydässä. 

Huomasin varsinkin omien elokuvieni leikkauksessa, että oli äärimmäisen vaikeaa luopua upeista 

kohtauksista, jotka eivät vieneet draamaa eteenpäin, ellei ollut selkeää suuntaa. Syd Fieldin rakenne 

toi elokuvalle ryhtiä ja sen kautta leikkaus alkoi sujua. Jos ajatellaan lähtökohtaisesti ajatusta, että 

materiaali antaa elokuvalle suunnan, niin eikö se ole silloin ristiriidassa ohjaajan toiveitten kanssa? 

Vaikka kameratyö olisikin onnistunut taltioimaan lammen linnut, elokuvan sisältö ei sen takia saa 

muuttua, vaan pääajatus on edelleen pidettävä mahdollisessa lapsen murhassa. 

  Keskusteltuani toisten leikkaajien kanssa rakenteen tärkeydestä, sain selkeästi eriävän 

mielipiteen Syd Fieldin käytöstä. Rakenteen tuomista elokuvaan pidettiin liian yksinkertaisena 

ratkaisuna tai ajateltiin, että rakenteen pitää lähteä materiaalista, sitä ei voida ottaa Syd Fieldiltä. 

Olinko itse sitten väärässä ja jämähtänyt tietynlaiseen elokuvatekemisen normiin, joka on 

jäykistänyt minua taitelijana? Pitäisikö minun luopua tukeutumasta rakenteisiin, ja lähteä tutkimaan 

pelkästään materiaalia ja antaa sen kertoa, mihin suuntaan se viedään? Nämä olivat päällimäiset 

ajatukset, kun lähdin työstämään MA-lopputyöni aihetta. Huomasin myös jossain vaiheessa, että 

hyvin moni suomalainen elokuva tuntuin kulkevan samankaltaisen rakenteen kautta ja elokuvat 

alkoivat muistuttamaan toisiaan. Tämä herätti paljon kysymyksiä mielessäni. 

 Lopulta aihe kasvoi ja muutti muotoaan. Halusin tutkia, millaisia normeja muut 

elokuvantekijät tunnistavat, miten he käyttävät tuntemiaan draamallisia rakenteita. Leikkaajan 

taiteelliset ratkaisut vaativat ohjaajan hyväksyntää. Monessa tuotannossa ohjaaja hyväksyttää 

taiteellisen teoksen rahoittajalla. Näin elokuvanteko on moneen suuntaan toimiva vallan kudos, 

jossa eri tekijät vaikuttavat toisiinsa.  

 Ymmärsin pian, että elokuvia ei tehdä, ellei niitä saa rahoitettua. Ja vaikka elokuvan 

saisikin tehtyä omarahoitteisesti, sen esitysoikeuksia harvemmin ostettaisiin ja näytettäisiin 

televisiossa. Näin ollen mielenkiintoni kohteeksi nousi rahoittajan valta ja rahoittajan käsitys siitä, 

millainen elokuva on tarpeeksi hyvä elokuva, jotta se kelpaa rahoitettavaksi ja esitettäväksi. Tämä 

käsitys laskeutuu monesti ehdotuksen muodossa, mutta usein myös pakottavana ohjaajan harteille. 

Vastaavasti leikkaajan toiminta on alisteinen ohjaajan käsitykselle siitä, millainen hyvän elokuvan 

pitäisi olla. 

 

1.2. Rahoittajan väliintulon oikeutus 

  Ammattimaisesti tuotettu elokuva on taiteenlajina erikoisessa asemassa. Se on lähes 

ainoa taidemuoto, jossa rahoittaja kokee oikeudekseen vaikuttaa kesken teoksen tekoprosessin 

taiteelliseen sisältöön. Näin tapahtuu harvemmin kuvataiteen ja teatterin parissa. Varsinkin 
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dokumenttielokuvien kohdalla on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että rahoittaja katsoo yhdessä 

tekijöitten kanssa useita eri versioita elokuvasta ennen sen lopullisen leikkauksen valmistumista. 

Rahoittaja voi vaatia elokuvan lyhentämistä, kohtausten poistamista, kohtausten järjestysten 

muuttamista tai jollain muulla tavalla puuttua elokuvan sisältöön eli taiteellisiin ratkaisuihin 

elokuvassa. 

Oikeus rahoittajan väliintuloon kesken työprosessin syntyy silloin, kun elokuvan 

tuottaja allekirjoittaa tuotannon rahoitussopimuksen ja hyväksyy sen ehdot, joiden mukaan elokuva 

tehdään. Yleisesti ottaen sopimustekstissä sitoudutaan siihen, että elokuva ei poikkea oleellisesti 

siitä, mikä on rahoittajalle esitetty. Itse rajanveto siitä, mikä on elokuvaohjaajan taiteellinen tulkinta 

käsikirjoituksesta ja miten paljon käsikirjoitus saa poiketa tai muokkautua itse kuvausten ja 

leikkauksen aikana on ollut harmaata aluetta ja perustunut rahoittajan, tuottajan ja ohjaajan väliseen 

luottamukseen.  

Fiktioelokuvien tuotannossa rajanveto on ollut helpompi tehdä, sillä elokuvat tehdään 

selkeän käsikirjoituksen pohjalta. Dokumenttielokuvassa elokuvan dramaturgia kudotaan pitkälti 

leikkauspöydässä ja leikkaajasta tulee usein myös käsikirjoittaja ja dramaturgi. Tästä johtuen on 

kiinnostavaa tarkastella, missä rahoittajan ja vastaparina ohjaajan ja leikkaajan valtasuhteet 

kohtaavat.  

 

1.3. Dokumenttielokuvan luonteesta ja dramaturgiasta 

Elokuvanteko on valmisteluista huolimatta matka kohti tuntematonta. Hyvästä 

käsikirjoituksesta huolimatta, tulevaa ei voi ennakoida. Jotkut dokumenttielokuvat ovat hyvinkin 

tarkkaan käsikirjoitettuja. Ne voivat perustua jo kertaalleen purettuun voice over -aineistoon (esim. 

erilliseen ääninauhaan, jossa on haastattelut), jo olemassa olevaan ennalta kuvattuun materiaaliin tai 

arkistokuviin ja kirjeisiin. Sellaiseen teokseen on rahoittajan helppo sitoutua ja tekijän on 

käsikirjoitusta helpompi noudattaa.  

Toisessa ääripäässä ovat elokuvat, joissa seurataan kehittyviä tilanteita ja 

päähenkilöitä, ja joita ei voi etukäteen kirjoittaa. Voimme vain arvailla, miten mahdollisessa 

tilanteessa loppujen lopuksi voi käydä ja minne päähenkilömme meidät johdattaa. Mikä sitten tekee 

elokuvasta hyvän ja katsottavan? Yksi väite on, että siinä pitää olla hyvä tarina, jossa on 

samaistuttava päähenkilö – niin, että hän on rakastettava ja että hänen kauttaan voidaan kertoa 

jotain oleellista, antaa tarkka havainto, joka kasvaa yksityisestä kokemuksesta laajaksi meitä kaikki 

koskevaksi ja koskettavaksi yhteiseksi tarinaksi. Voiko dokumenttielokuva olla jotain muuta? Voiko 

elokuvaa olla ilman päähenkilöä? Pitääkö päähenkilön olla samaistuttava?  
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1.4. Keskeneräisen teoksen näyttämisen dilemma 

Olen huomannut työssäni elokuvaleikkaajana, että jotkut leikkauksessa syntyneet 

dramaturgiset ratkaisut, jotka ovat epäkonventionaalisia tai vaativat vielä suuren määrän äänitöitä, 

ovat hankalasti rahoittajien hyväksyttävissä. Voi olla, että rahoittajan oma näkemys elokuvasta on 

erilainen ja poikkeaa siitä mielikuvasta, minkä hän on itselleen muodostanut elokuvahakemusta 

hyväksyessään. Syynä voi myös olla rahoittajan oma kiire katselutilanteessa. Hän ei pysty 

adaptoitumaan sisälle maailmaan, jota hänelle esitellään.  

Olen ollut tilanteissa, missä rahoittaja on kiirehtinyt palaverista toiseen ja on ollut jo 

katselun aikana myöhässä seuraavasta tapaamisesta. On selvää, että keskittyminen ei ole silloin 

parhaimmillaan.  Myös jotkut radikaaleimmat ratkaisut elokuvan tarinankerronnan kuljetuksessa 

ovat voineet olla sen verran luotaantyöntäviä, että rahoittaja ei yksinkertaisesti ole ollut samaa 

mieltä siitä, miten elokuva kannattaa rakentaa ja on halunnut pidättäytyä konservatiivisemmassa 

tarinankerronnassa. Oma kokemukseni on, että kun elokuva ei rahoittajan mielestä toimi, niin 

ehdotuksena on rakenteen yksinkertaistaminen ja sivuhenkilöiden häivyttäminen. Melkein 

poikkeuksetta rahoittaja on vaatinut, että elokuvassa ei saa olla enempää kuin yksi päähenkilö.  

Rahoittaja voi vierastaa erikoista ratkaisua monesta syystä. Mahdollisesti hän kokee 

elokuvantekijän ottavan liian suuren riskin ja rikkovan illuusion todellisuudesta, poikkeavan 

totutusta kerronnasta, niin että katsojan mielenkiinto tarinaan lopulta herpaantuu. Mahdollisesti 

kyse on riskinottamisen pelosta, mutta myös siitä, että koetaan tekijän eksyneen liian 

monimutkaiseen rakenteeseen, eikä tarinan kuljetus ole enää selkeä ja ymmärrettävä. 

Tässä on elokuvantekijän paradoksi. Toisaalta pitää pyrkiä ainutkertaiseen kerrontaan, 

jotta voisi olla omaperäinen ja toisaalta elokuvan kuljetuksen pitää olla sujuvaa, että katsoja ei 

kiinnitä teknisiin yksityiskohtiin huomiota, vaan on tarinan vietävissä. Katsojan on kyettävä 

ymmärtämään näkemäänsä. Tämä ehto jo sinällään pakottaa tekijän ottamaan elokuvan 

konventionaaliset kerronnan tavat mukaan elokuvaa rakentaessaan. Teemu Mäen mukaan 

taideteoksen tekee kiinnostavaksi tuttuus ja samalla vieraus eli yllätyksellisyys (Mäki, 2005/2009, 

129,136). Liki saman asian sanoo Erkki Kivi leikkaukseen liittyen Leikkaus-kirjassaan todetessaan, 

että ollakseen taidetta, teoksen pitää olla omaperäinen, mutta samalla yleisesti ja yhteisesti 

tunnistettava (Kivi, 2008, 62).  

Tekijän näyttäessä keskeneräisen työn rahoittajalle, tullaan vastaanottamisen 

ongelmiin. Juuri eheän katsojakokemuksen illuusion välittäminen katsojalle on haastavinta.  

Oletuksenani on, että tekijä tietoisena keskeneräisen työn välittämisen ongelmista, pyrkii tuomaan 

elokuvan liian siloteltuna rahoittajan eteen. Näin hän ikään kuin tulee toteuttaneeksi itsesensuuria 
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omien taiteellisten päämääriensä suhteen: hän valitsee klassisen kerronnan keinot, jotta voisi 

onnistua rahoittajan silmissä.    

Tekijäpuolelta kuulee syytöksiä rahoittajien kokemattomuudesta katsoa keskeneräistä 

elokuvaa. Pitääkö tämä paikkaansa? Kysymys on sikäli hankala, että kyse on ihmisten 

ammattitaidon lisäksi mieltymyksistä ja heidän omasta kokemusmaailmastaan. Voidaanko ajatella, 

että jos rahoittaja ei ole ollut itse elokuvantekijä, eikä hänellä ole ollut kokemusta ohjaajan tai 

leikkaajan roolista, voiko hän nähdä keskeneräisestä leikkausversiosta, mihin suuntaan ohjaaja ja 

leikkaaja ovat viemässä elokuvaa? Vai voiko tekijätausta olla pikemminkin rasitteena 

rahoituspäätöstä tehdessä niin, että rahoittaja tiedostamattaan ohjaakin toisen tekijän kautta omaa 

elokuvaansa, eikä tyydy hänelle tarjottuun taiteelliseen ratkaisuun? 

 

1.5. Leikkaajan työn problematiikka 

Leikkaaja pyrkii löytämään kuvatusta materiaalista ne hetket, jotka parhaiten kertovat 

ohjaajan tarinan. Leikkaaja pyrkii yhteistyössä ohjaajan kanssa puhaltamaan henkiin erilliset 

kuvatut otokset ja liittämällä ne yhteen saamaan ne uudestaan henkiin.  

Jan Kuĉera kirjassa Leikkaus (1970) sanoo, että näyttää siltä, että leikkaaja voi tehdä 

teokselle mitä haluaa, että hän on sen yläpuolella, mutta meidän on tehtävä itsellemme selväksi, että 

leikkaajaa rajoittaa hänen luovassa toiminnassaan kaikki se, mikä edeltää hänen asioihin 

puuttumistaan, konkreettisesti sanottuna, hänen käsiinsä annetun materiaalin rajallisuus.  

Tutkimuksessani kurotan annettua materiaalia pidemmälle ja pohdin, mitä ulkoisia 

rajoitteita on leikkaajan työssä leikkausvaiheen aikana. Tutkimukseni fokus on rahoittajan vallassa 

ja sen heijastumisessa taiteelliseen työhön ja leikkausprosessiin. 

Miten käy, kun rahoittaja vaatii muutoksia leikattuun elokuvaan, joka on jo pidemmän 

aikaa työstetty ohjaajan kanssa ja hänen toivomusten mukaisesti? Mitä tapahtuu, kun kesken 

leikkausprosessia elokuva näytetään rahoittajalle, joka toteaa, että kohtaukset ovat väärässä 

järjestyksessä tai eivät toimi ollenkaan? Olen itse käynyt muutamien elokuvieni kohdalla tämän 

myrskyn läpi ja selvinnyt niistä lopulta hyvin. Miten muille leikkaajille on käynyt, vai onko tämä 

vain oma kokemukseni?  
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1.6. Tutkimustyön rakenteesta 

 Tutkimukseni rakentuu johdannon jälkeen niin, että toisessa osassa esittelen 

tutkimuksen aiheen ja käsittelen rahoittajan ja tekijän valtasuhdetta, sekä tuon esiin 

tutkimuskysymykset. Kolmannessa osassa tuon esiin tutkimuksen hypoteesit, joihin liittyen 

tuon esiin kaksi vahvaa  ennakkoluuloa alalta. Samalla ne rajaavat osaltaan tutkimustani ja 

antavat suunnan tutkimuskysymyksille. Neljännessä osassa esittelen tutkimusaineiston; 

haasteltavat ja kysymykset sekä tutkimusmetodin. Tuon tässä kohtaa esiin myös oman 

subjektiivisen asemani suhteessa tutkimukseen.  

 Viidennessä osassa avaan filosofi Michel Foucault'n vallan ja 

diskurssin käsitteitä sekä selvitän, miten sovellan Foucault'n ajattelusta vaikutteensa 

saanutta diskurssianalyysin menetelmää haastattelututkimuksessani. Kuudennessa 

osassa tulkitsen ja analysoin haastateltavien vastauksia. Seitsemännessä osassa esittelen 

tutkimuksen johtopäätökset ja vastaan siihen, pitivätkö tutkimukseni hypoteesit 

paikkaansa, teen yhteenvedon saamistani vastauksista, pohdin tutkimukselleni asettamia 

päämääriä ja niiden toteutumista, sekä tuon esiin parannusehdotuksia. 

 

2. TUTKIMUKSEN AIHE 

 Tutkimuksen aihe on elokuva-alan instituutioiden harjoittamassa vallankäytössä ja 

siinä, miten se heijastuu tekijöiden tuottamaan taiteelliseen sisältöön. Tutkimuksessa kysytään, 

miten tekijät ja rahoittajat ymmärtävät 'hyvän elokuvan' , millaisia kriteerejä he asettavat sille ja 

kohtaavatko heidän käsityksensä. 

 

2.1. Valtasuhde rahoittajan ja tekijän välillä 

 Elokuvanteko on tunnetusti ollut harvojen etuoikeus ja sen portinvartijoina ovat olleet 

niin yhteiskunnalliset rahoittajat kuin esityskanavatkin. Ilman esityskanavia elokuvia ei esitettäisi, 

eikä elokuva saavuttaisi yleisönsä. Ilman rahoittajia ei voida puhua ammattimaisesta 

elokuvatuotannosta. Rahoituslaitoksilla on dominointisuhde suhteessa elokuvatekijöihin. Vaikka 

tekijät valitsevat aiheet ja tuovat rahoittajille elokuvaprojektinsa ja rahoitushakemuksensa, niin 

rahoittajat päättävät lopulta kuka saa projektiinsa rahoitusta. On mielenkiintoista tutkia, miten 

tekijöitten ja rahoittajien väliset valtasuhteet vaikuttavat tuotantoprosesseihin ja miten tämä 

vaikuttaa elokuvakerronnan monipuolisuuteen Suomessa.  
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 Vaikka tekijät ovat riippuvaisia rahoitustahoista, myös heillä on valtaa suhteessa 

rahoituslaitoksiin. Monesti ajatellaan, että mitä arvovaltaisempi ja kokeneempi ohjaaja, sitä 

hankalampaa on rahoittajan sivuuttaa hänen hakemuksensa. Syinä on mahdollinen aikaisempi 

menestys ja hiljainen tieto vallan mekanismeista rahoituslaitosten sisällä.  

 Myös elokuvajärjestöillä, jotka edustavat tekijöitä on valtaa. Usein alan järjestöjen 

hallituksessa istuu tunnettuja elokuva-alan tekijöitä, joiden mielipiteellä on merkitystä. Joskus alan 

järjestöiltä pyydetään lausuntoja, kun rahoituslaitosten sisällä on tulossa muutoksia tai kun alalla 

tapahtuu jotakin uutta. Järjestöt ovat myöskin puuttuneet tarvittaessa mahdollisiin väärinkäytöksiin 

ja ylilyönteihin. Näin järjestöt toimivat tarkkailijana ja vastavoimana rahoituslaitoksille. Ne voivat 

mahdollistaa tilan vastarinnalle suhteessa instituutionaaliseen valtaan. 

 

2.2. Foucaultlainen näkökulma valtaan 

Michel Foucault’n mukaan valta on monisäikeistä ja suuntaista ja se on aina läsnä 

kaikissa sosiaaliryhmissä ja kaikissa tilanteissa.  

Foucault’n perusteesit voidaan tiivistää seuraavasti: 

1) Valta ei ole vertikaalinen suhde (ylempi / alempi), vaan erilaisten toimijoiden ja diskurssien 

eli yhteiskunnallisen puheen ja kulttuuristen representaatioiden verkosto. 

2)  Valta ei ole kahdenvälinen vaan monenvälinen suhde 

3) Vastarinta on aina jo valmiina olemassa vallan yhtenä fasettina tai ilmentymänä 

4) Todellisuus on diskurssien muotoilema sosiaalinen konstruktio, ja se, miten näemme 

todellisuuden, on viime kädessä sidoksissa siihen, mitkä diskurssit kulloisessakin 

yhteiskunnassa ja ajassa nauttivat eniten valtaa ja mitä käsityksiä puolestaan ajetaan 

marginaaliin, käsitettävän, olemassaolevan ja hyväksyttävän ulkopuolelle. (Foucault 

1998/1964, 70-72) 

 

Myös elokuva-alalla valtasuhteet ovat monisuuntaiset. Valtaa ei ole pelkästään se 

päätösvalta, mitä rahoittajat ja instituutiot harjoittavat suhteessa tekijöihin, vaan myös tekijöitten 

valta suhteessa rahoittajiin ja instituutioihin.  

 Vertikaalinen valta ilmenee elokuva-alalla instituutioiden harjoittamana. Se saa 

muotonsa porrastetussa rahoitushierarkiassa: ensin myönnetään käsikirjoitustuki, sitten 

ennakkovalmistelutuki, tuotantotuki, levitystuki ja markkinointituki sekä viimeisenä kansainvälinen 
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markkinointituki. Kutsun tätä järjestelmää tutkimuksessani porrasrahoitusjärjestelmäksi. YLE:n 

rahoittajat vaativat monesti rahoitusta myös muualta. SES ja AVEK vaativat esityskanavaa tai 

sitoutumista tuotantoon YLE:ltä.  Tässä vertikaalisessa valtarakenteessa rahoittajalla on jokaisessa 

rahoitusportaassa valtaa päättää saako hakija elokuvalleen rahoitusta ja minkä kokoinen rahoitus on. 

Vertikaalisen vallan rinnalla vaikuttaa myös horisontaalinen valta, jossa vallitsevat 

ympäröivän kulttuurin ja yhteiskunnan ääneen lausutut ja lausumattomat normit, jotka muodostuvat 

esimerkiksi eri aikakausien trendeistä ja ’hyvän elokuvan’ kaanoniin nousseista merkkiteoksista, 

elokuvakritiikeistä, blogeista.  Foucault’lla vertikaalisen vallan rinnalla esiintyykin aina 

horisontaalinen tai verkoston muodossa ilmenevä valta, eli ne normit ja konventiot, jotka ovat niin 

sisäistettyjä tai joihin olemme niin sosiaalistuneita, ettemme näe niitä itse, vaan uusinnamme niitä 

tahtomattamme. (Foucault, 1998/1964, 69-70) 

Samoin joskus kuultua tekijän väitettä, etteivät konventiot ole olleet vaikuttamassa 

hänen taiteelliseen työhönsä, on foucautilaisesta näkökulmasta vaikea hyväksyä. Jokainen 

yliopistollisen elokuvakoulutuksen saanut tekijä on tullut osaksi ”hyvän elokuvan” normeista osana 

elokuvatekijäksi sosiaalistumista. Foucault’n valtateoriasta ammentava diskurssianalyysi  pyrkiikin 

löytämään nämä näkymättömät, ääneen sanomattomat ja piilotetut normit, jotka vallan verkostossa 

toimivat. (Pynnönen, 2013, 10) 

 

2.3. Valta ja hyvän elokuvan normi 

Elokuva-alan yhteisö osallistuu omalla diskurssillaan ’hyvän elokuvan’ määritelmään. 

Myös sillä on merkitystä, mitä jätetään sanomatta tai tekemättä. Osaa yhteisöstä ei päästetä ääneen 

ja näin rajataan pois vallan keskiöstä. Valtapositioltaan he ovat ’hyvän elokuvan’ normin 

määrittelemisen reunalla, eli heidän käsityksillään ei ole yhtä paljon valtaa vaikuttaa jaettuihin 

käsityksiin, jotka muotoilevat normia. Yksi marginaalinen ryhmä on elokuvatekijät, jotka eivät ole 

saaneet rahoitusta elokuvahankkeilleen. Näin he eivät ole voineet osallistua teoksellaan ’hyvän 

elokuvan’ määrittelyyn. Reuna-alueella ovat myös kokeellisen elokuvakerronnan tekijät, sillä 

heidän teoksensa sijoitetaan marginaaliin, eivätkä he useinkaan tavoita suurta yleisöä.  

 Valta on aina normalisoivaa ja pyrkii työntämään tekijät ja heidän teoksensa kohti 

hyväksyttyä ’hyvän elokuvan’ normia. Vertikaalisessa valtarakenteessa rahoittaja suodattaa 

hyväksymänsä matriisin läpi tarjottavat elokuvaprojektit ja näin määrittelee ’hyvän elokuvan’ 

normin. Myös horisontaalinen valta työntää tekijän kohti normalisoivaa elokuvarakennetta. Voidaan 
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ajatella, että ympärillä vallitseva diskurssien ”melu” syöttää tekijälle arvoja, jotka hän omii ja 

istuttaa ne omaan elokuvateokseensa.  

 Mitä lähemmäs vallan keskustaa ’hyvän elokuvan’ normit tulevat, sitä 

konventionaalisempi tai normatiivisempi elokuva on. Foucaultlaisittain tässä on paikka 

kyseenalaistaa olemassa olevia vallan rakenteita. Jotta elokuvakerronta voisi uudistua, se kaipaa 

teoksia diskurssin reuna-alueelta ja ulkopuolelta.  (Räikkä & Wennberg, 2000, Häyry, 132-133, 

Foucault 1981 mukaan, 89) 

Foucaultlainen lähestymistapa auttaa ymmärtämään vallan eri tasoja ja 

elokuvadiskurssiin piiloutuneen vallan läsnäoloa. Kun vallan sijainti voidaan paikantaa, niin siihen 

voi puuttua käytännön toimilla, esimerkiksi elokuvapoliittisilla kannanotoilla. Niin kauan, kun valta 

on piiloutuneena ja sitä on vaikeaa paikantaa elokuva-alan diskurssissa, alalla on 

häiritseviä ”mörköjä”, pimeitä alueita, huhupuheita, ennakkoluuloja, käytäntöjä, joita ei 

kyseenalaista, sekä itseensä sulkeavia normivallan subjekteja, jotka eivät näe toisenlaista 

toimintatapaa mahdollisena. Foucaultlainen näkökulma antaa mahdollisuuden kyseenalaistaa 

itsestäänselvyyksiä, muuttaa ja uudelleensuunnata elokuva-alan normeja ja käytäntöjä.   

 

2.4. Diskurssin määritelmästä 

  Käytän tässä tutkimuksessa filosofi Michel Foucault’n ajattelusta peräisin 

olevaa diskurssin käsitettä. Foucault'n sanoin ”diskurssit ovat käytäntöjä, jotka 

systemaattisesti muokkaavat puhuntansa kohteita” (Foucault, 2005/1969). Foucault'lle 

diskurssi on viestintää, jolla on erityinen sidos valtaan sisältämiensä normien vuoksi.  

 Diskurssin käsitteeseen sisältyy siten aina normatiivinen aines. Diskurssi asettaa 

raamit, miten kustakin sisällöstä tai aiheesta voi puhua. Mitä voi, saa ja on mahdollista sanoa; 

minkä on mahdollista tulla ymmärretyksi; mikä kuullaan ja mitä ei kuulla. Esim. luonnontieteen 

diskurssilla tarkoitetaan tietynlaista puhetta, mikä hyväksytään luonnontieteessä validiksi; jos puhut 

toisella tavalla, argumenttiasi ei hyväksytä osaksi luonnontieteellistä keskustelua. Luonnontieteilijät 

itse toimivat tuon diskurssin portinvartijoina, eli määrittelevät, mitä ja miten saa ja voi sanoa. Näin 

ollen diskurssilla on myös poissulkeva vaikutus, diskurssi rajaa ulkopuolella sen, mistä ei 

voi puhua. (Foucault, 1998/1964, 75) 

 Diskursilla voidaan tarkoittaa vakiintuneita ajattelutapoja, käsityksiä ja 

normeja, joita ei välttämättä tiedosteta vaan pidetään itsestäänselvyyksinä ja faktoina. 

Valtaapitävällä diskurssilla on olemassa aina myös vastarinta. Hallitsevan diskurssin 
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haastaa vastadiskurssi, joka pyrkii tuomaan vaihtoehtoisia ajattelutapoja. Joskus haastava 

diskurssi voi ottaa vallan ja siitä tulee vuorostaan hallitseva valtadiskurssi. 

 Kun puhutaan vaikkapa "elokuva-alan diskurssista", kyse on siitä puhetavasta, jota 

elokuva-ala kuuntelee ja jolla on puhuttava tullakseen kuulluksi siellä. Tämä puhetapa on syntynyt 

samaa matkaa elokuvan taidemuodon kehittymisen kanssa, ja sitä uusintaa ennen muuta 

elokuvateoria ja siihen perustuva alan koulutus. Diskurssin omaksuminen ja siihen sosiaalistuminen 

on yksi elokuvakoulutuksen funktio. Foucaultlaisittain ’hyvä elokuva’ on elokuva-alan 

diskursseissa tuotettu ja uusinnettu normi, joka on osin näkyvä, osin näkymätön.    

Tässä tutkimuksessa käytän diskurssi –sanaa tarkoittaen elokuva-alan sekä elokuvan 

ympärillä liikkuvan sosiaalisen ja kulttuurisen joukon tekijöitä, jotka tuottavat kulttuurista puhetta 

ja joka pitää ymmärtää erilaisten viestimuotojen ja representaatioiden summana. Tämä sosiaalinen 

konstruktio määrittelee mitä on ’hyvä elokuva’ eli millainen elokuva saa olla olemassa ja mikä 

normativisoituu aikalaisille ja seuraaville sukupolville ’hyvän elokuvan’ kaanonissa. ’Hyvä 

elokuva’ on toisin sanoen normi, jota pitävät yllä erilaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriliset 

diskurssit näiden takaisine toimijoineen, joista toisilla on enemmän valtaa vaikuttaa normin 

sisältöön kuin toisilla.  

 

2.5. Konvention määritelmästä 

 Tutkimuksessa konventio –käsite tarkoittaa elokuvan rakenneosia, jotka ovat ennalta 

määritelty ja elokuva-alan ammattilaisille tuttuja. Konventiokäsite kattaa tässä merkityksessä niin 

tavan kertoa elokuva, sen dramaturgiset lainalaisuudet, kuin myös sen, millaisia arvoja haluamme 

elokuvalla välittää ja miten elokuvaa kuuluu katsoa.      

 Länsimainen tarinankerronnan perinne on saduissa, esi-isiemme tarinankerronnassa ja 

runolauluissa ja niistä on johdettavissa aina joku rakenne. Tarinankerronnan rakenteita on 

analysoitu ja tutkittu paljon. Yksi merkittävimpiä tutkijoita oli Vladimir Propp, joka tutki 

venäläisten satujen rakennetta ja niiden arkityyppejä. Hän huomasi niissä toistuvia yhtäläisyyksiä. 

Propp on purkanut venäläisen sadun rakenteen ja löytänyt niistä seitsemän arkkityyppiä ja 31 

rakenteessa olevaa elementtiä, joista suurin osa toistuu sadusta toiseen. Näiden ei tosin kaikkien 

tarvitse esiintyä yhdessä sadussa. (Propp, V.I.A; Forrester, Sibelan E.S; Zipes, Jack, The Russian 

folktale by Vladimir Yakovlevich) 

  Antropologi Joseph Campell sai innostuksensa Proppilta ja jatkoi tarinoiden tutkimista 

primitiivisissä kulttuureissa. Hän löysi tarinoista ja myyteistä vastaavanlaisia yhtäläisyyksiä. 

Tarinakerronta muodosti syklin ja muistutti kerronnaltaan luonnon kiertokulkua – sankari sai 
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tehtävän ja joutui seikkailuun, matkan aikana hän oppi jotain oleellista, saavutti uuden taidon ja 

lopulta tuli sankarina ja viisastuneena takaisin. Tällaiset monomyytit esiintyivät eri primitiivisissä 

heimokulttuureissa ja niissä oli hyvin paljon yhtäläisyyksiä keskenään maanosasta ja erilaisesta 

kulttuurista riippumatta. (Joseph Campell, Sankarin tuhannet kasvot, 1992).  

         Klassisessa tarinassa on selkeä alku, keskikohta ja loppu ja se pohjautuu ns. 

aristoteeliseen rakenteeseen, jossa on kolmen näytöksen rakenne.  (Runousoppi, Aristoteles 330-320 

eaa.).  Jouko Aaltonen kirjassaan Seikkailu todellisuuteen luetteloi yleisimpiä dokumenttielokuvan 

rakenteita (Jouko Aaltonen, 2011). Hän muistuttaa, että rakennemallit on annettu apuvälineeksi, 

eikä niitä ole tarkoitus orjallisesti noudattaa. Luettelossa ovat: draamallinen malli, eeppinen 

rakenne, essee –elokuvan rakenne, retorinen rakenne, kategorinen rakenne. Näiden lisäksi on 

lukuisia muita malleja ja näiden edellä mainittujen variaatioita. 

       Lineaarisen draaman rakenteen lisäksi voidaan elokuvan rakennetta tarkastella sen 

eettisen katseen kautta – millaisia moraalisia arvoja se välittää. Timo Korhonen on väitöskirjassaan 

(2012, 173) tutkinut suomalaisen havainnoivan elokuvan etiikkaa. Tutkimuksessaan hän käyttää 

muun muassa Will Wrighin lännenelokuvagenreä tutkivaa myyttirakenneanalyysia.  

Wright erottaa tutkimusaineistonsa perusteella lännenelokuvassa neljä tyypillistä 

vastakohtaisuutta (Wright, 1975, 50-59). 

- Yhteisön ulkopuoella / yhteisön sisäpuolella 

- Hyvä / paha (mukava / ei mukava) 

- Heikot / vahvat 

- Erämää / sivilisaatio 

Näiden lisäksi hän jakaa elokuvat neljään funktioon: klassinen juoni,  kostovariaatio, siirtymäteema 

ja ammattilaisjuoni. 

 Korhonen tutkii jälkimmäisen jaon yhtäläisyyksiä suomalaisen havainnoivan 

dokumenttielokuvan kanssa, jonka otantana on 40 suomalaista dokumenttielokuvaa vuosilta 1992 -

2008 ja löytää kolmessa neljästä tapauksesta yhtäläisyyksiä lännenelokuvarakenteen kanssa.  

 Johtopäätöksessään Korhonen toteaa, että niin westernin myytti ja Wrighting siitä 

pelkistämät juonirakenteet kuin hänen aineiston ohjaajien toteuttamat rakenneratkaisut ilmaisevat 

ympäröiviä sosiaalisia käytäntöjä. Genret muodostavat metodin, jota yleisö käyttää vahvistamaan 

yhtenäisyyttään ja hahmottelemaan tulevaisuuttaan. Jokainen myytti kertoo katsojille heistä 
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itsestään ja heidän yhteisöstään (2012, 192,199). Analyysista käy selväksi, että aineiston elokuvilla 

on terapeuttinen funktio yhteiskunnassa, niin yksilön kuin yhteisönkin kannalta. Elokuvat toimivat 

itsereflektoinnin välineenä.  

 Korhonen katsoo, että hänen aineistonsa tarkastelu Wrightin jounirakenneanalyysin 

kautta paljastaa, että elokuvien suurin kollektiivinen kertomus rakentaa yhteisöstämme ja 

yhteisöllemme tulkinnan, jossa ihmisen moraalinen velvollisuus on seurata omatuntonsa 

imperatiivia ja lähteä liikkeelle, muutokseen (2012, 199). 

 Tämä metatarinan teesi – ihmisen moraalisista velvollisuuksista on yksi yleisimmistä 

elokuvan konventiosta. Sen lisäksi, että elokuvasta on löydettävissä lineaarinen draaman kaari, niin 

elokuvan sisäänrakennetut vastakohtaisuudet ja moraalinen velvoite tuovat metatason konvention 

rakenteeseen. Näin syntyy laajempi käsitys elokuvan pyrkimyksistä ja sen kantavista voimista – oli 

sitten kyse pienestä ihmisestä taistelussa yhteiskunnan rattaissa tai maaseudun tuhoutumisesta 

teollistumisen myötä. 

  Voidaan nähdä, että konventionaalinen elokuva yleisemmällä tasolla pyrkii 

puhdistamaan tarinan elämän kompleksisuudesta. Näin elokuva ei pyri pelkästään olemaan 

havainnoja, vaan moraalisen viestin tuoja. Elokuvan laajemmat rakenteet pyritään tekemään 

selkeiksi, niin että ne löytävät vastaparin ja samalla moraalisen sanoman; työttömän taistelu 

markkinahenkisessä maailmassa, maaseutu vastaan teollisuus, pieni vastaan iso.  

 Elokuvilla on tapana yksinkertaistaa ja selkeyttää kuvattavansa niin, että metataso 

tulee katsojalle ymmärrettäväksi ja päähenkilöista sekä heidän positioistaan elokuvassa tulee 

arkkityyppisiä. Näin toimiessaan elokuva pyrkii antamaan  katsojalle mahdollisuuden oivaltaa, mitä 

tekijä elokuvallaan on halunnut sanoa. Samalla asetetaan päähenkilö moraalisen valinnan eteen, 

johon katsojan on helppo samaistua. Näin nykypäivän elokuvista tulee monomyytin kaltaisia ja ne 

voi nähdä moraliteetteina. Konventionaalisessa mielessä elokuvilla on ylevä ja kasvattava tehtävä.  

 Nykypäivänä on elokuvia, jotka pyrkivät eroon konvention kahleista. Postmoderni 

elokuva pyrkii näyttämään maailman pirstaleisena ja moniulotteisena, yhtä moraalista arvoa ei 

välttämättä ole. Postmodernin elokuvan tunnetuimpana esimerkkinä pidetään Ridley Scottin Blade 

Runner –elokuvaa (1982).  Ihminen voi olla monien moraalisten ja keskenään ristiriitaisten 

valintojen edessä, eivätkä valinnat johda toivottuun tai parempaan tulokseen - pyrkimyksistä 

huolimatta. Ihminen taistelee omien sisäisten demonien kanssa tai yhtä totuutta oikeudenmukaisesta 

maailmasta ei löydy.   
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  Hyvänä esimerkkinä pyrkimyksestä täydellisesti hylätä elokuvalle ominaiset 

konventiot näkyvät Paul Verhoevenin elokuvassa Elle (2016). Päähenkilö raiskataan elokuvan 

alussa ja sen jälkeen seurataan hänen elämäänsä. Hän käyttäytyy, niin kuin häntä ei olisikaan 

raiskattu – aivan kuin se olisi vaikuttanut häneen millään tavalla. Leena Virtanen kirjoittaa 

Helsingin Sanomien (9.12.2016, HS) arvostelussa seuraavasti:” Se rikkoo elokuvan konventioita 

kaikilla tasoilla, se ei pyri miellyttämään missään, ja se voi olla epämielyttävä kokemus”.  

 Kritiikki antaa ymmärtää, että elokuva ei pyri miellyttämään juuri katsojaa, joka on 

vastoin konventionaalisen elokuvan perusajatusta – tehdä päähenkilöstä sympaattinen, jotta häneen 

olisi katsojana helppo samaistua. ”Elle ei tarjoa samaistumiskohteita, ainakaan tarjottimella. 

Vähitellen, kun elokuvan muu henkilögalleria avautuu, käy selväksi, että koko elokuvassa ei ole 

yhtään henkilöä, jota voisi arvostaa tai jota kohtaan voisi tuntea myötätuntoa.” Virtanen jatkaa.  

  

2.6. Konventio työkaluna 

 Elokuvantekijälle kerronnallisten konventioiden tunteminen merkitsee sen 

osoittamista, että hän on ammattimainen elokuvantekijä. Konventioiden hallitulla käytöllä voidaan 

osoittaa taiteellinen osaaminen, elokuvateoreettinen tuntemus, alalta hankittu koulutus ja 

työkokemus. Tekijän ymmärrys alan konventioista on ehto sille, että hänet hyväksytään osaksi alan 

diskurssia. Draaman kaaren kielioppi on myös väline kommunikointiin työryhmän ja näyttelijöiden 

välillä. Elokuvantekijän syvä ymmärrys konventiosta, sen eduista ja haitoista auttaa häntä 

rikkomaan elokuvan normeja ja kokeilemaan omia taiteellisia rajojaan. 

 Rahoittajalle tarjottavan rahoitushakemuksen liitteenä on joko synopsis, 

treatment tai käsikirjoitus. Mahdollisesti liitteenä voivat olla ne kaikki. Rahoittajalla on hyvä 

olla käsitys dramaturgian perusteista ja lainalaisuuksista, jotta hän osaa lukea tekijän 

intetiot tarjotun materiaalin takaa. Rahoittajalle ymmärrys elokuvan konventiosta on 

osoitus hänen ammattillisista taidoistaan ja kyvystään ymmärtää hänelle esitetty 

rahoitushakemus. Myös rahoittajan nimeäminen itsessään on merkityksellistä.  

 YLE:n yhteistuotannossa oleva rahoittaja on tuottaja, joka ostaa ennakkoon 

esitysoikeuksia. Elokuvatuottajan käsitteeseen itsessään kuuluu, että hän on koulutettu ja 

omaa tarvittavan draamallisen kaaren ymmärryksen. Elokuvasäätiöllä ja AVEK:lla on 

tuotantoneuvojat. Tuotantoneuvoja itse terminä velvoittaa neuvomaan elokuvatekijöitä 

tuotannoissa; auttamaan elokuvantekijöitä käsikirjoituksen eteenpäin viennissä, 

kommentoimaan keskeneräisiä töitä ja tukemaan tekijöitä. Näin jo pelkästään nimike 

tuotantoneuvoja sisältää ammattillisen vaatimuksen elokuvakielen tajusta. 
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 Vaikka konventioiden hallinnalla voidaan vakuuttaa ja vaikuttaa, niiden 

liiallinen taiteellista työtä ohjaava vaikutus voi johtaa normatiiviseen lopputulokseen. 

Rahoittajan mahdollinen vaatimus tunnistettavuuteen ja elokuvan selkokielisyyteen voi 

tehdä lopputuloksesta vaimean. Liiallinen konventioiden noudattaminen voi kostautua niin, 

että lopputulos ei yllätä ja on ennalta-arvattava. Tekijän kannalta konventionaalinen 

ajattelutapa voi kahlita tekijän toimimaan vastaavasti odotusten mukaisesti ja 

yllätyksettömästi.     

 

2.7. Hyvän elokuvan normi 

 Subjekteilla on eri asteisesti valtaa vaikuttaa diskurssin sisältöön. Kun puhutaan 

hallitsevista diskursseista tai niiden sisällä hallitsevista käsityksistä, puhutaan normalisoivasta 

vallasta. Vallalla on tapana normalisoida diskurssi. Voidaan nähdä, että elokuvarahoituksen valta on 

normalisoivaa, jolloin valta normalisoi elokuva-alan diskurssin ja työntää sitä kohti yleisesti 

hyväksyttäjä konventiota.Ydinkysymys tässä tutkielmassa on, seuraako elokuvantekijä 'hyvän 

elokuvan' normia miellyttääkseen rahoittajaa ja toisaalta, ovatko elokuvarahoittajat taipuvaisempia 

myöntämään rahoitusta totuttuja kerronnallisia konventioita noudattavalle elokuvalle.  

 Tutkimukseni keskiöön nousee siten kysymys, luoko nykyinen tuotantokulttuuri 

normatiivista elokuvaa, joka pyrkii kopioimaan vanhoja kaavoja ja toistamaan konventionaalisia 

ratkaisuja taiteellisesti omaperäisten sijaan. Tutkimuksen toinen peruskysymys on miten rahoittajan 

valta vaikuttaa leikkausprosessiin. Miten tavanomaista on, että rahoittaja puuttuu leikkausprosessiin 

ja vaatii sisällösiä muutoksia vastoin ohjaajan tahtoa?  

 Lähtökohtani tässä tutkielmassa on, että hyvän elokuvan määritelmä syntyy elokuva-

alan toimijoiden tuottamassa diskurssissa. Michel Foucault'n valtateoretisointia mukaellen voidaan 

ajatella, että käsitys hyvän elokuvan normista tuottuu tässä vallan verkostossa eri toimijoiden ja 

instituutioiden yhteisvaikutuksesta. Normi on osittain tietoinen, jolloin tekijät ja rahoittajat 

tunnistavat ja pystyvät nimeämään ne rakenteelliset konventiot, jotka ohjaavat dramaturgisia 

ratkaisuja.  

 Toisaalta normi voi vaikuttaa myös näkymättömämmällä tasolla, jolloin subjekti ei 

näe toimivansa konventionaalisesti, mutta kuitenkin tuottaa tai valitsee toiminnan, joka seuraa alalla 

vallitsevaa hyvän elokuvan normia. Normin valta ilmenee tällöin sen omaksumisen ja siihen 

sosiaalistumisen hiljaisissa prosesseissa. Alan toimijat saavat elokuvakoulujen, tuotantojen, 

festivaalien ja insituutioiden kautta käsityksen elokuva-alan kieliopista ja konventiosta ja alkavat 

toimia sen mukaan, mitä ovat omaksuneet 'hyvän elokuvan' rakenteellisista ideaaleista.  
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 Haastatteluissani kysyin haastateltaviltani, minkälaisia kerronnallis-rakenteellisia 

normeja he tietävät ja tunnistavat omassa toiminnassaan. Kysymysten esittämisen tarkoituksena oli 

selvittää, poikkeavatko rahoittajien ja tekijöiden käsitykset hyvän elokuvan normista toisistaan ja 

jos näin on, niin millaisia ongelmia tämä synnyttää rahoitusta hakiessa sekä siinä vaiheessa, kun 

elokuvaa leikataan ja esitetään rahoittajalle hyväksyttäväksi. Jos käsitykset elokuva-alan 

prinsiipeistä eroavat tekijöitten ja rahoittajien välillä, niin se väistämättä luo konflikteja ja synnyttää 

epäoikeudenmukaisuuden tunnetta alalla. 

 

2.8. Rahoittajan dominointivalta 

 Yksi osa elokuva-alan "tietoa" eli diskurssia, jolla on suora yhteys valtaan, koskee itse 

elokuvan tekemisen normeja. Millainen elokuva on hyvä elokuva? Kysymys kytkeytyy valtaan sitä 

kautta, että vain tuotettu ja rahoitettu elokuva on olemassaoleva elokuva. Voidaan perustellusti 

olettaa, että tuotantoon asti päätyvät vain ne elokuvat, jotka täyttävät suoraan tai epäsuoraan 

määritellyn 'hyvän elokuvan' normin. Normi voi olla näkyvä tai näkymätön, ääneenlausuttu tai 

lausumaton, mutta sen olemassaoloa on mahdotonta kieltää niin kauan, kuin vain osa elokuvista 

ylittää rahoituskynnyksen. (Pynnönen, 2013, 15-16) 

 Rahoittaja käyttää valtaa silloin kun päättää, minkä elokuvan lähtee rahoittamaan ja 

minkä ei. Rahoittaja on tässä tapauksessa SES:n ja AVEK:n tuotantoneuvoja ja YLE:n ennakko-

ostaja ja tuottaja. Legimititeetti näille järjestöille syntyy kolmesta suunnasta. Nämä instituutiot ovat 

synnytetty valtion tuella ja lainsäädännön avulla, näiden järjestöjen johdossa on usein alalla 

tunnettu ja arvovaltainen henkilöstö, sekä siitä, että tuotettu elokuva itsessään luo diskurssia ja sitä 

kautta vahvistaa instituutioita, ja näin insituutiot pääsevät määrittelemään ja rajaamaan tuotannon 

sääntöjä. (Pynnönen, 2013, 22) 

  

2.9. Elokuvakentän instituutiot ja niiden valtasuhteet 

 Foucault'n mukaan valta ei ole koskaan yksinomaan vertikaalinen, kahdenvälinen 

suhde, jossa valta on yhdellä osapuolella ja puuttuu toiselta, vaan verkosto, jossa kohtaavat 

erilaiset  yhtäaikaiset vallat ja vastarinnat. Tämä monensuuntainen valta materialisoituu taistelevissa 

diskursseissa, joista osa on toisia hallitsevampia eli vallakkaampia. 'Hyvän elokuvan' normin 

kannalta tämä tarkoittaa, että joillakin tahoilla on enemmän valtaa kuin toisilla vaikuttaa siihen, 

mitä pidetään hyvänä eli rahoituskelpoisena elokuvana. (Foucault 1998/1964, 69-70) 

Elokuvakenttä on institutionalisoitunut erilaisiin pooleihin. Alalla ovat muun muassa 

rahoituslaitokset: Avek, Suomen Elokuvasäätiö (SES), Taiteen edistämiskeskus, Ulkoministeriön 
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AV-osasto, Kirkon mediasäätiö, sekä Yleisradio (YLE), joka on merkittävä rahoittaja 

esitysoikeuksien ostajan muodossa. 

 SES, YLE ja AVEK ovat tahot, jotka Suomessa hallitsevat 'hyvän elokuvan' 

diskurssia, sillä niiden tekemillä päätöksillä on suora vaikutus siihen, millainen elokuva saa 

Suomessa rahoituksen. Foucaultlaisittain ajateltuna näiden tahojen päätökset ovat hyvän elokuvan 

normia koskevaa "tietoa" eli tieto-vallan muoto. (Foucault 1998/1964, 74) 

Vaikka valta on osin institutionaalista, jonka voi nähdä vertikaalisena ja missä on 

valtaapitävä taho ja alamainen, niin elokuva-alan normeja muokkaavat muun muassa tekijäjärjestöt, 

kanonisoituneet elokuvat, aikakauden hallitsevat teemat ja trendit, festivaalivoittajaelokuvat, 

kritiikit ja blogikirjoitukset, elokuvatutkimus sekä elokuva-alan koulutus. Näiden voidaan katsoa 

muodostavan vallan horisontaalitason.  

Alla kaavio elokuvakentästä. Kirjainkoko kuvaa näkemystäni alan valtasuhteista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kaavio elokuvakentästä. 
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 Hahmotelmassa Yleisradion osuus on isoin, sillä sen mukana olo vaaditaan, jotta 

elokuvalle voisi saada muilta rahoittajilta tukea. Suomen Elokuvasäätiön mukaan esityskanavan 

olemassaolo on ehtona sille, että he voivat olla rahoittajana mukana. Vaikka nykyään puhutaan, että 

esityskanavia voi olla muitakin kuin tv, niin käytännössä elokuvan rahoitus on realistisempi, jos 

yhteistyötahona on tv-yhtiö.  

 Nykyään ei kuitenkaan ole mitään sääntöä siitä, millaisen osuuden voi saada kultakin 

rahoittajalta. On ollut tilanteita, missä YLE:n ennakko-ostaja, tietoisena omasta valta-asemastaan, 

on tarjonnut hyvin pienen korvauksen elokuvan esitysoikeuksista ja elokuvatuottaja / tekijän on 

ollut pakko hyväksyä tarjous, jotta voidaan saada SES ja AVEK mukaan rahoittajiksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Kuva 2. Vallan rihmasto. 
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2.10. Suosimisjärjestelmä elokuvarahoituksessa 

 Jokainen tekijä harkitsee tarkkaan, miten elokuvaprojektinsa tarjoaa rahoittajalle. 

Rahoitushakemuksen liitteenä on budjetin ja aikataulun lisäksi elokuvan lyhyt kuvaus, synopsis ja 

käsikirjoitus. On projekteja, joissa elokuvan jokainen minuutti on suunniteltu. Silloin hakemus 

näyttää hyvin pitkälle viedyltä ja jos se on vielä sisällöllisesti mielenkiintoinen, niin sillä on hyvät 

mahdollisuudet päästä tuotantoon. Miten siihen vertautuu projekti, joka on alkuvaiheessa ja 

perustuu pitkälti myöhemmin kuvattavaan materiaaliin, jossa haetaan elokuvan tarinaa ja muotoa?  

 Hyvänä esimerkkinä tästä on dokumenttielokuvani Ota minut syliin (2006). Elokuvan 

synopsis oli kolme sivua pitkä. Alussa kerroin, miksi haluan tehdä elokuvan ja mikä on suhteeni 

päähenkilöön, sitten purin muutaman avainkohtauksen, jotka olin jo kuvannut ja lopussa kuvailin, 

mitä elokuvan on tarkoitus antaa yleisölle ja miten se kasvaa merkittäväksi tarinaksi. Olin siihen 

mennessä seurannut kameran kanssa päähenkilöäni Timiä vuoden verran ilman minkäänlaista 

rahoitusta.  

 Kun sitten sain kuvatun materiaalin perusteella näytettyä, että elokuvani päähenkilö 

on karismaattinen ja hänen kauttaan voisi kertoa tarinan, jolla on yhteiskunnallinen merkitystä, niin 

sain siihen ennakkovalmistelutuen. Siitä meni vielä vuosi, ennen kuin päätin, että teen Timistä 

elokuvan ja hain varsinaista tuotantotukea. Elokuvan tuotantoprosessi ensimmäisistä kuvauksista 

ensi-iltaan kesti viisi vuotta. 
Tutkimuksessani kysynkin, käykö rahoitusta hakiessa niin, että tekijä kielteisen 

rahoituspäätöksen pelossa hakee rahoitusta ainoastaan sellaisiin aiheisiin, jotka on helppo työstää 

paperille? Esimerkiksi arkistodokumenttielokuvat, historialliset henkilökuvadokumentit, kirjeisiin 

ja itse asiassa mihin tahansa olemassa olevaan materiaalin perustuvat elokuvat, joiden draaman 

kaari on mahdollista kuvailla alusta loppuun.  

Aiheina voivat olla myös pysyvät ilmiöt tai prosessit, jotka eivät karkaa nopeasti 

mihinkään. Mika Taanilan Atomin paluu ( 2015) on hyvä esimerkki tästä, sillä rakenteilla oleva 

ydinvoimala ei hetkessä katoa. Käykö sitten niin, että ajassa olevat projektit, joihin pitää reagoida 

nopeasti, saavat rahoitusta harvoin ja niiden budjetit ovat yleensä hyvin pieni? Tuottaako nykyinen 

rahoitusrakenteisiin piilotettu malli tietynlaisia elokuvia ja näin köyhdyttää kulttuuriamme ja 

elokuvakerrontaa?  
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2.11. Tutkijanpositio 

 Tutkijanpositiooni vaikuttaa oma kokemukseni elokuva-alalta. Identifioin itseni 

elokuvatekijäksi ja näen itseni elokuvarahoituksen hakijana, tuottajana, ohjaajana ja leikkaajana. 

Vastaparina minulle on rahoittaja, jolla on valtaa päättää, saanko tehdä omaa elokuvaani vai ei. 

Positioni elokuvakentässä vaikuttaa tutkimuksen objektivisuuteen.  

 Olen joutunut kohtaamaan useita elokuvarahoittajia ja tarjoamaan ideaani, 

synopsikseni ja käsikirjoitukseni rahoittajille. Joskus olen siinä onnistunut, joskus en. Kaksi 

tuottamistani elokuvista: Ota minut syliin (2006) ja Sounds Like Suomi (2008) ovat saaneet Valtion 

Elokuvataidetoimikunnan laatutuen.  Olen kuitenkin kokenut useammin pettymyksiä rahoittajien 

suhteen kuin onnistumisia. 

 Torjutuksi tuleminen on tekijällä aina henkisesti raskasta. Osa ammattimaista 

toimintaa elokuvantekijänä onkin kovettaa oma ”nahkansa” ja sietää vastoinkäymisiä. Kielteiset 

päätökset ovat väistämättä pakottaneet minut tekijänä miettimään, mitä voisin tehdä toisin. Suurin 

osa projekteistani ovat olleet seurantadokumenttielokuvia, joissa aihe kirjoitetaan auki rahoittajalle 

muutamalla sivulla.  

 Olenkin pohtinut, onko syynä hakemusten hylkäämiseen se, että en ole voinut 

toimittaa elokuvistani valmista käsikirjoitusta. Rahoittajalla on pöydällä erilaisia hakemuksia. 

Saavatko etusijan projektit, joissa on selkeästi enemmän materiaalia – sellaiset elokuvat, joissa 

käsitellään ennakkoon tiedossa olevaa tapahtumaa, kuten historiadokumentissa tai tukeudutaan jo 

valmiiseen kirjalliseen lähteeseen?  

 Vaikka projektit ovat luonteeltaan erilaisia, onko rahoittajilla kykyä nähdä normien 

ulkopuolelle ja rahoittaa myös seurantadokumentteja, joissa aihe on hyvä, mutta ennakkoon vähän 

saatavilla olevaa tietoa? Vai kokeeko rahoittaja, että tällainen elokuvaprojekti on onnistumisen 

kannalta aina tuotannollisesti heikommassa asemassa ja tekijän mahdollisuudet onnistua 

seurannassa pienemmän?  

 Ryhtyessäni haastattelemaan rahoittajia ja tekijöitä, olin tietoinen näiden 

ennakkokäsitysten vaikutuksesta haastattelukysymyksiini ja siihen, kuinka lähdin 

ohjaamaan keskustelua. Toisaalta se sai minut myös tarkkailemaan asettamieni 

kysymysten ja keskustelun juoksutusta entistä tarkemmin ja pyrkimään objektiiviseen 

haastatteluasetelmaan. 
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3. TUTKIMUSHYPOTEESI 

 Työskennellessäni elokuvaleikkaajana olen havainnut, että elokuva-alalla vallitsee 

ääneen lausumaton oletus, jonka mukaan rahoittajien sisällölliset toiveet vaikuttavat 

elokuvantekijöiden taiteellisiin ratkaisuihin. Kyse on uskomuksesta, joka perustuu pikemminkin 

alalla kiertävään ’hiljaiseen tietoon’ kuin tosiasiapohjaiseen näyttöön siitä, että näin todellakin olisi.  

 Tässä tutkielmassa pyrkimyksenäni on elokuva-alan ammattilaisia haastattelemalla ja 

heidän vastauksiaan analysoimalla tutkia, pitääkö edellä mainittu oletus paikkansa. Hypoteesina on, 

että rahoittajilla on käsitys siitä, mikä on hyvä draamallinen rakenne ja he lukevat 

rahoitushakemuksia tämän ennakkokäsityksen kautta. Hypoteesin mukaan rahoittajien valta ulottuu 

myös leikkausprosessiin, jossa rahoittaja pyrkii parantamaan elokuvaa vaatimalla rakenteellisesti 

konventionaalisia ratkaisuja elokuvan kuljetukseen. Kiinteä osa tutkimushypoteesiani on, että jos 

rahoittajalla ja tekijällä on eri käsitys ’hyvän elokuvan’ normista ja he ovat eri puolella vallan 

diskurssia, niin se väistämättä vaikuttaa kielteisesti heidän yhteistyöhön ja toistensa 

ymmärtämiseen. 

 

3.1. Konventionaalinen tarinankerronnan perinne – välttämätön paha?  

Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteeksi olen valinnut draamallisen mallin, mitä 

myös kolmen näytöksen malliksi kutsutaan. Syynä on se, että se on yksi käytetyimmistä 

tarinankerronnan malleista. Se on myös yksi tunneituimmista konventionaalisista elokuvan 

rakennemalleista ja sen käyttöä opetetaan yleisesti elokuvakouluissa. Oletettavasti 

elokuvarahoittajatkin ammattilaisina tuntevat tämän mallin.Tätä mallia myös kutsutaan 

amerikkalaisen draaman malliksi, mitä Syd Field (1935-2013) ansiokkaasti on kehittänyt eteenpäin 

ja joka on helposti esitettävässä lineaarisessa muodossa. Syd Fieldin kaavioon voidaan purkaa ja 

määritellä halutessaan mikä tahansa elokuva. Draaman kaari pitää olla oikeanlainen. Käänteet 1/4 ja 

3/4 kohdissa, elokuvasta pitää löytyä alkusysäys, päähenkilön sisäinen ja ulkoinen kasvun tarina, 

ennen varsinaisia käänteitä on valekäänteet. Lista on pitkä. Lopussa päähenkilö on oppinut jotakin 

itsestään ja voittanut vastoinkäymiset. (Syd Field, Screenwriters workbook, 1984).  

 Näin tehdään onnistunut elokuva vai tehdäänkö? Voidaanko ajatella, että 

kaavamaisuus johtaa siihen, että elokuvat näyttävät samanlaisilta ja muuttuvat 

kertakulutustuotteiksi? Käykö niin, että katsojalukuja tavoitellessa pyritään matkimaan hyväksi 

havaittuja kaavoja, eikä uskalleta ottaa riskejä? Toisaalta voidaan ajatella, että konventiot ovat osa 
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tarinankerronnan perinnettä, eivätkä yksinomaan huono asia. Jos meillä ei olisi niitä, ei välttämättä 

olisi tarinoita ja kertomuksia, joista ammentaa.  

 Tarinat nousevat universaaleiksi niiden tunnistettavuuden kautta. Oli sitten 

rakennemalli otettu Vladimir Propilta, Joseph Cambellilta tai Syd Fieldiltä, tai tehty niistä 

yhdistelmä, niin kuin Taru sormusten herrasta –elokuvatrilogiassa (2001-2003) on viitteitä kaikista, 

niin rakenteen käyttö jäsentää elokuvan ymmärrettävään muotoon. On hyvä myös muistaa, että on 

monenlaisia elokuvantekijöitä. Toiset ovat hyvinkin uskollisia klassiselle rakenteelle, toiset menevät 

puhtaasti intuitiolla ja näiden väliin mahtuu suuri joukko taitavia tekijöitä. Oli elokuva kuitenkin 

millainen tahansa, niin kaikki myöntävät sen, että elokuvalla pitää olla rakenne. Kiti Luostarinen 

huomauttaa, että ajatteleminen ylipäänsä on tärkeää ennen dokumenttielokuvan tekemistä (Jouko 

Aaltonen, Todellisuuden vangit, vapauden valtakunnassa, 2006). Pitkälle viety kirjallinen esitys 

tulevasta elokuvasta on näyttö tästä ajatustyöstä.  

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA METODI 
 Lähdin laadullisen haastattelututkimuksen avulla selvittämään tutkimusväittämäni 

paikkaansapitävyyttä. Haastattelukysymysten rinnalle hahmottuivat haastatteluteemat, joita käytin 

tarvittaessa kysymysten rinnalla selventääkseni haastateltavalle, mitä kysymykselläni tarkoitin. 

Tämä antoi haastateltavalle tilaa ja teki itse haastattelutilanteesta enemmän keskustelevan. 

 Koska tutkin elokuvatekijöitten ja rahoittajien käsityksiä normeista, olen päätynyt 

laadulliseen haastattelututkimukseen. Käytän foucaultlaista diskurssianalyysia soveltuvin osin. 

Diskurssianalyyttinen metodi soveltuu työhöni hyvin, koska elokuva-alalla vallitsee 

valtakerrostumia, eliittiryhmiä ja sosiaalisia verkostoja, jotka ovat kaikki yhteydessä jollain tavalla 

toisiinsa. (Pynnönen, 2013, 9-10) 

  

4.1. Haastattelututkimus metodina 

 Vaikka haastattelututkimus perustuu aina haastateltujen subjektiivisiin kannanottoihin, 

se on nähdäkseni paras keino tuottaa uutta tietoa aiheesta, josta sitä ei toistaiseksi ole ollut 

saatavilla. Ainoastaan päätöksentekijät itse voivat kuvata, kuinka heidän päätöksensä ovat syntyneet 

sekä analysoida niiden mahdollisia vaikuttimia. Toisaalta olin kiinnostunut kuulemaan, kuinka 

elokuvantekijät itse ovat kokeneet konventioiden vaikuttavan rahjoituspäätöksiin. 
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 Elokuvantekijöillä on autenttisinta kokemustietoa siitä, kuinka rahoittaja elokuvan 

leikkausvaiheessa puuttuu sisältöön ja vaatii muutoksia. Näiden tekijähavaintojen kerääminen oli 

välttämätöntä rahoittajien tulkintojen objektiivisuuden arvioimiseksi. Objektiivista tutkimustietoa 

voi syntyä vain yhdistämällä rahoittajien ja tekijöiden kokemustieto ja analysoimalla niitä toisiaan 

vasten. Tärkeän lisän haastattelututkimuksen asetelmaan toi se, että kaikki haastattelemani 

rahoittajat ovat työskennelleet elokuva-alalla tekijöinä itsekin. Tämä parantaa tulosten 

objektivisuutta. 

Haastattelut tehtiin pääasiassa 2016 vuoden aikana. Haastattelut tapahtuivat useassa 

eri muodossa. Osan haastateltavista tapasin henkilökohtaisesti ja osan haastatteluista tein 

puhelimitse. Haastattelutulokset eivät tämän vuoksi ole välttämättä täysin yhteismitallisia. 

Kasvotusten tapahtuva haastattelu tuottaa syvempää tietoa kuin sähköpostilla toteutettu haastattelu 

tai puhelinhaastattelu. Haastattelut jouduttiin tekemään haastateltavien ehdoilla, siksi 

haastattelumenetelmä vaihtelee haastateltavasta riippuen. Koska minun ei ollut kuitenkaan 

mahdollista haastatella kaikkia tekijöitä ja rahoittajia kasvotusten, lähdin siitä, että aineiston laajuus 

oli tärkeämpää kuin sen yhteismitallisuus.  

Vuoden 2018 keväällä haastattelin vielä kahta elokuvaleikkaajaa, sillä huomasin, että 

tutkimusaineistoni painottui liikaa rahoittajien ja ohjaajien haastatteluihin. Toinen aluperin 

haastattelemistani leikkaajista oli ollut myös rahoittajan roolissa, joten hänen roolinsa haastattelussa 

oli kahtalainen, eikä hän voinut mielestäni vastata tutkimusten kysymyksiin pelkästään leikkaajan 

näkökulmasta. Haastatteluvaiheessa oma mielenkiintoni oli enemmän rahoittajan tehtävissä, joita 

painotin. Alkuperäinen kuuden haastateltavan määrä oli mielestäni liian vähäinen, eikä antanut 

selkeää kuvaa leikkaajan roolista diskursiivisen vallan näkökulmasta. Kahdelta viimeiseltä 

haastateltavalta olen kysynyt vain olennaisempia kysymyksiä tutkimuksen kannalta. Haastattelu on 

ollut enemmän keskustelevaa. Pääpaino kysymyksissä on ollut siinä, miten vastaaja paikantaa 

vallan leikkausprosessissa ja millaisia kokemuksia leikkaajalla on ollut rahoittajalle esitetyissä 

välikatseluissa ja yhteisissä tapaamisissa elokuvaprosessin aikana.  

Näin ollen tutkimuksen haastateltaviksi  päätyi kahdeksan elokuvantekijää. Osa heistä 

on ollut rahoittajina ja yksi heistä toimii rahoittajana edelleen.  Kolme haastateltavistani ovat 

elokuvaohjaajia. Olen pyrkinyt haastattelemaan niitä ohjaajia, jotka ovat tehneet myös elokuvansa 

käsikirjoituksen. Haastateltavien joukossa on neljä leikkaaja, joista kahdelta en ole kysynyt 

tuotannon rahoitusalaan liittyviä kysymyksiä. Tämä johtuu siitä, että heillä ei ole suoraa kokemusta 

rahoituksen hakemisesta. Toisaalta he ovat olleet kolmen vuosikymmenen aikana useassa 

keskeneräisen elokuvan rahoittajakatselussa ja siinä heidän kokemuksensa ja asiantuntemuksensa, 

siitä millaista on ollut kohdata rahoittaja tässä tilanteessa ja millaista palautetta on voinut saada 
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näyttäessään elokuvasta off line -versiota2, on ollut hyvin arvokas.  

 

4.2. Haastatteluteemat 

1. PERIKSIANTAMINEN    

 Pitääkö paikkaansa, että tekijä pyrkii tarjoamaan normatiivisia elokuvaprojekteja, 

siinä toivossa, että näin elokuvalla olisi paremmat mahdollisuudet saada rahoitus? 

Istuttavatko he konventionaalisia ratkaisuja elokuvaan miellyttääkseen rahoittajaa?  

Joutuuko tekijä luopumaan taiteellisesti kunnianhimoisista tavoitteista, saadakseen 

elokuvalle rahoituksen? 

2. RAKENTEEN KÄYTTÖ ELOKUVASSA    

 Miten paljon tekijät käyttävät olemassaolevia rakenteita? Missä vaiheessa he niitä 

käyttävät? Käyttävätkö rahoittajat rakennemalleja työssään? Ajatuksena tässä on, että tekijä 

mahdollisesti tekee oikeaoppisen hakemuksen, saadakseen rahoittajan vakuuttuneeksi 

osaamisestaan, mutta sitten hylkää hakemuksessa tehdyn suunnitelman. Toimiiko 

suunniteltu rakenne ohjenuorana vai taakkana? 

 

3. LÄHESTYMISTAPA ELOKUVAN TEKOPROSESSIIN  

 Tutkiiko rahoittaja teosta tunteen vai konvention kautta? Tukeutuuko tässä rahoittaja 

tunnettuihin konventioihin, ja millainen hänen tapa on tarkastella tekijän teosta?  

 

4. DISKURSSIEN KOHTAAMINEN   

 Miten tekijä ja rahoittaja hahmottaa elokuvan rakenneosat. Ovatko he samassa 

elokuva-alan diskurssissa? Millainen on hyvän elokuvan rakenne? Mitä rakennemalleja ja 

konventioita he tuntevat? Millainen on hyvä elokuv? Kohtaavatko käsitykset ’hyvän 

elokuvan’ normista tekijöitten ja rahoittajien välillä. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
2 Off line –versiolla tarkoitetaan yleisesti keskeneräistä leikkausversiota elokuvasta, off line 

tarkoittaa myös keskeneräistä elokuvaa, jolloin kuvan laatu tullaan vielä parantamaan tai 

päivittämään esityskelpoiseksi tv:ssä tai mualla. 
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5. RAHOITUSKÄYTÄNTÖJEN KYSEENALAISTAMINEN   

 Onko nykyiset rahoitustavat järkeviä suhteessa elokuvatekijän taiteellisiin 

mahdollisuuksiin ja miten se heijastuu taiteilijan työhön? Mikä olisi hyvä vaihtoehto? 

Tarkoituksena on kyseenalaistaa vallitseva rahoitusmalli, joka hypoteesin mukaan synnyttää 

normatiivisen elokuvan kulttuurin.  

 

6. RAHOITTAJAN JA TEKIJÄN KOHTAAMINEN  

 Millainen on elokuvaleikkaajan kokemus rahoittajan mukaantulosta 

leikkausprosessiin? Millainen on ollut hyvä palaute keskeneräsen elokuvan katselussa, 

millainen huono? Miten se heijastuu leikkaajan työhön?  

 

4.3. Yksittäiset haastattelukysymykset 

Osa kysymyksistä suunnataan pelkästään rahoittajille ja osa pelkästään elokuvantekijöille. 

 

Rahoittajan valta ja rahoitusmallit 

Tekijöille ja rahoittajille esitettävät kysymykset: 

1. Miten olet kokenut nykyisen rahoitusmallin? 

2. Onko ennakkoon haettu rahoitusmalli oikea ratkaisu luovan elokuvan tuotannossa? 

3. Olisiko sinun mielestä tarvetta kehittää muita rahoitusmuotoja? 

4. Millaisia rahoitusmalleja voisi mielestäsi olla? 

5. Voiko mielestäsi olla jälkirahoituskanavia? 

6. Miten paljon tv -ja yhteiskunnallisen rahoituskanavan kautta saatavan rahoituksen pitäisi kattaa 

elokuvan valmistuskustannuksista, jotka jo on tehty elokuvantekijän omalla rahoituksella? 

7. Voiko mielestäsi olla sekarahoitusmalli, missä olisi niin ennakkorahoitusmahdollisuus kuin 

jälkiosto, jossa elokuvan rahoitus katettaisiin kokonaan myös jälkituella ja ostolla? 

 

Elokuvamallit ja konventiot 

Tekijöille ja osittain rahoittajille esitettävät kysymykset: 

1. Suunnitteletko elokuvasi käsikirjoitusta tietyn mallin mukaan? 

2. Tarkistatko sen olemassa oleviin rakenteisiin, käytätkö esim. Syd Fieldin kaavaa, muita 

mahdollisia kaavoja? 

3. Millaisia konventioita ja rakenteita tiedät? 

4. Mitä ymmärrät elokuvan konvention termillä? 
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5. Tarkasteletko tarjottuja elokuvaehdotuksia konventioiden kautta? 

6. Muuttuuko elokuvan rakenne prosessin eri vaiheissa ja useimmiten kenen tahdosta? 

7. Millaisia arkkityyppejä elokuvissasi on, joihin kiinnität huomiota? 

8. Millainen on toivottava päähenkilö? 

9. Millainen elokuvan alku pitää olla? 

10. Millainen on mielestäsi sysäysjakso? 

11. Millainen on elokuvan päähenkilöitten esittelyjakso? 

11. Missä vaiheessa elokuvan päähenkilöllä pitää olla päämäärä? Ja pitääkö sellainen aina olla 

ylipäätään? 

12. Tarkistatko elokuvan käänteiden paikat suhteessa elokuvan kokonaisaikaan? 

13. Teetkö istutus- ja lunastuselementtejä? 

14. Teetkö elokuvan rakennetta “fiilis”-pohjalla vai onko aina olemassa rakenne, johon peilaat 

työtäsi? 

15. Miten paljon intuitiolla on merkitystä rakenteen muokkautumisessa? 

16. Rakennatko elokuvasi tuotantohakemuksen tietynlaiselle rahoittajataholla ja mietitkö sitä, 

kenelle tarjoat elokuvan? 

17. Tuotatko elokuvaan konventionaalisia rakenteita miellyttääksesi rahoittajaa? 

18. Noudatatko elokuvasi suunnitelmaa läpi tuotantoprosessin? 

19. Mikä on rahoittajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Hänen vai ohjaajan, kenelle se on 

osoitettu? 

20. Mikä on ohjaajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Kenelle se on osoitettu? 

21. Mikä on leikkaajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Rahoittajan, ohjaajan, itselle vai katsojalle? 

22. Miten rahoittaja on vastannut kielteiseen rahoituspäätökseen? Onko vastaus ollut tyydyttävä 

hakijan mielestä? 

23. Onko henkilökemialla merkitystä rahoitusta hakiessa? 

 

 

5. TUTKIMUKSEN RAJAUS 

Rahoittajan valta tutkimusaiheena on laaja. Valta esiintyy usein näkymättömänä, ja 

valtasuhteiden sekä niissä vaikuttavien mekanismien todeksi näyttäminen on haastavaa. Lisäksi on 

muistettava, että vallankäyttäjät ja vallan käytön kohteena olevat harvoin pystyvät sanallistamaan 

kokemuksen sellaisenaan, jolloin tutkijan tehtäväksi jää tunnistaa valta sielläkin, missä tutkimuksen 

kohteet eivät sen läsnäoloa välttämättä tunnista.  
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 Tutkimukseni ei ole tarkoitus tutkia elokuvarahoituksen kentällä vaikuttavia 

valtasuhteita kokonaisuudessaan. Fokukseni on rahoittajan ja tekijän välisessä diskurssissa 

eli ’hyvän elokuvan’ normien taistelussa, sekä heidän välisessä vallankäytössä toisiinsa. 

Pyrkimyksenäni on haastateltujen analyysin kautta hahmotella niitä 'hyvän elokuvan' normeja, jotka 

rahoittajat uskovat olevan rahoittamisen arvoisia, eli millaiselle taiteelle he haluavat antaa 

taloudellista tukea ja yhteiskunnallisen olemassaolon taloudellisen päätösvaltansa kautta. Niin ikään 

kysyn tekijöiltä, mukauttavatko he taiteellisia ratkaisujaan rahoittajan vallankäytön pelossa. Nämä 

kysymykset vastauksineen tarjoavat yhden mahdollisen näkökulman elokuvarahoituksen kentällä 

vallitseviin valtansuhteisiin.  

Perustellusti voi kysyä, antaako haastatteluihin perustuva tutkimus oikean 

kuvan alasta, ja onko näin pienellä otannalla tutkimuksellista relevanssia. Tätä kysymystä 

pohdittaessa on kuitenkin syytä muistaa, että Suomessa alalla toimiva tekijäryhmä on pieni 

ja rahoittajia vain muutama. Näen otantani olevan riittävä toimimaan keskustelunavauksena 

esimerkiksi alan seminaareissa ja ammattijulkaisuissa Suomessa. 

 

5.1. Haastateltavat ja haastateltavien valikoituminen 

Olen valinnut haastateltavat sillä perusteelle, että he edustavat joko ohjaajia, 

leikkaajia tai rahoittajia.  Useammalla heistä on kokemusta kahdesta tai jopa kolmesta eri 

roolista. Haastateltavat ovat minulle entuudestaan tuttuja ja koin, että heitä oli helppo 

lähestyä. Yksi rahoittajakokemuksen omaava ohjaaja on ollut dramaturgisena konsulttina 

hyväksymässä kuvaamaani ja leikkaamaani dokumentaarista tv-sarjaa, joka oli tehty 

YLE:lle.  

Koin tärkeäksi, että haastattelussa on myös entisiä rahoittajia, sillä näin heillä 

on mahdollisuus vapaammin puhua aiheesta. Oli myös hyvä, että kaikille rahoittaja- ja 

ohjaajahaastateltavilla oli kokemusta kummastikin roolista. Otin heihin yhteyttä puhelimitse 

ja sovin joko tapaamisen tai sitten, jos haastateltava oli kiireinen, lähetin hänelle 

kysymykset sähköpostitse. Kaikki henkilöt, joihin otin yhteyttä, suostuivat haastatteluun.  

Koska tunsin haastateltavat ennestään, se on väistämättä ollut vaikuttamassa  

haastatteluasetelmaan. Olen saanut helpommin keskusteluyhteyden ja vastaajat ovat 

voineet kertoa minulle vapaammin ajatuksiaan. Toisaalta se, että tunnen haastateltavat, on 

voinut vaikuttaa vastausten objektivisuuteen myös negatiivisesti.  
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Tutkimuksessa käytetään haastateltavista koodinimeä H1-H8 eli haastateltava H1 

tarkoittaa haastateltavaa numero 1. Näin toimitaan kaikkien kahdeksan haastateltavan kohdalla. 

 

H1 on elokuvaohjaaja. Häntä on haastateltu ensin puhelimitse, jolloin hänelle on esitetty tekijöille 

suunnatut kysymykset. Rahoitusmallin kysymyksiin H1 on vastannut kirjallisesti. 

H2 on identifioi itsensä dokumenttiohjaajaksi. Haastateltava on saanut pelkästään tekijöille 

suunnatut kysymykset kirjallisessa muodossa ja hän on vastannut myös kirjallisesti. Osan 

kysymyksistä hän on niputtanut yhteen ja vastannut vapaamuotoisesti useampaan kysymykseen 

yhdellä kappaleella.  

H3 on toiminut niin rahoittajana ja kuin elokuvaohjaajana. Hänellä on kokemusta tekijänä niin 

fiktion kuin dokumenttielokuvan tuotannoista.  Hänelle on esitetty kaikki kysymykset. Hänet on 

tavattu henkilökohtaisesti ja haastattelu on kirjoitettu ylös paikan päällä.  

H4 on elokuvaleikkaaja. Haastateltava on saanut ainoastaan tekijöille suunnatut kysymykset. Häntä 

on haastateltu puhelimitse kahdessa jaksossa. Haastattelija on kirjoittanut vastaukset suoraan ylös 

haastattelun aikana.  

H5 on ollut rahoittaja ja haastattelun aikana toimi elokuvaleikkaajana. Hän on saanut kaikki 

kysymykset. H5 on tavattu henkilökohtaisesti ja vapaamuotoinen haastattelu on nauhoitettu, jonka 

jälkeen se on litteroitu. 

H6 on toiminut elokuvaohjaajana ja haastattelun hetkellä hän toimi rahoittajana. Hänelle on esitetty 

kaikki kysymykset. H6 on tavattu henkilökohtaisesti.  

H7 ja H8 ovat leikkaajia ja heitä olen haastatellut vapaamuotoisemmin, enkä ole esittänyt 

kysymyksiä numerojärjestyksessä. Heidän mukaantulonsa haastatteluun tuli tutkimuksen 

loppuvaiheessa.  

 Haastateltavilta H7 ja H8 kysyttiin, miten he ovat kokeneet rahoittajien väliintulon 

leikkausprosessissa ja miten he suhtautuvat elokuvan konventionaaliseen rakenteeseen ja 

käyttävätkö he rakenteellisia työkaluja omassa työssään. Kysymykset ovat olleet luonteeltaan 

yleisempiä, enkä ole nähnyt tässä vaiheessa enää tarpeelliseksi käydä eritellysti draaman 

konventiota läpi. Koska olin muun haastattelumateriaalin jo analysoinut tässä vaiheessa, kysyin 

kahdelta viimeiseltä haastateltavalta pelkästään niitä kysymyksiä, jotka käsittelivät vallan läsnäoloa, 

normeja ja konventioita leikkaajan työssä, täydensivät muiden vastauksia ja lisäsivät painoarvoa 

leikkaajien näkökulmaan. 
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5.2. Haastatteluprosessi  

 Haastateltavilla, joita tapasin, oli vähän aikaa ja aluksi tuntui siltä, että tapaamisesta 

tulee muodollinen, enkä saa haastateltavista mitään irti. Alkukankeuden jälkeen tilanne kuitenkin 

rentoutui ja sain lopulta hyvän keskusteluyhteyden. Joidenkin vastausten lyhyys ei välttämättä 

johdu siitä, että ei olisi ollut mitään sanottavaa, vaan yksinkertaisesti oli jo väsymystä ilmassa. 

Tunnin intensiivinen haastattelu rahoittajan haasteista ja kentästä on ollut niin minulle 

haastattelijana kuin haastateltavallekin uuvuttava mutta myös palkitseva kokemus.  

 Haastateltavat eivät suoranaisesti olleet haastattelujen osalta samanarvoisessa 

tilanteessa. Kahdelle lähetin kysymykset kirjallisessa muodossa, joihin sain vastauksen kirjallisesti, 

eli siinä haastateltava pystyi omana aikana rauhassa keskittymään kysymyksiin – ainakin siihen oli 

mahdollisuus. Toisaalta näin vastanneista toisen kohdalla haastateltavan vastaukset olivat 

harmillisen lyhyitä, eikä minulle ollut mahdollisuutta tehdä jatkokysymystä selventääkseni mitä 

vastaaja todellisuudessa tarkoitti.  

 Kolme haastateltavaa tapasin henkilökohtaisesti ja tapaamisiin meni 1-2 tuntia. Näistä 

kaksi haastattelua myös nauhoitin, joten niiden litteroinnin kautta sain heidän haastatteluistaan 

eniten materiaalia. Tämä epäsuhta näkyy myös tässä tutkielmassa. Haastatteluiden analyysissa 

täytyy ottaa huomioon, että haastattelut on eri syistä tehty eri tavoin ja se vaikuttaa myös vastausten 

antiin – toiset ovat enemmän puhekieltä, missä on omat ansionsa – silloin vastaukset ovat 

spontaanimpia ja vuolaampia, toisissa vastaukset ovat enemmän siloteltuja ja harkittuja – mutta 

mahdollisesti vähemmän hedelmällisiä itse tutkimuksen kannalta.  

 Harmikseni täytyy todeta, että koska kysymyksiä on paljon, jouduin kiireen vuoksi 

karsimaan osan kysymyksistä pois haastatteluvaiheessa ja analyysiosassa joko en ollenkaan viittaa 

niihin henkilöihin, jotka eivät ole suoraan saaneet minulta tiettyä kysymystä tai sitten joudun 

tulkitsemaan vastauksen toisesta kysymyksestä, koska osa kysymyksistäni ovat melko 

samankaltaisia.  Esitettyjä kysymyksiä oli liikaa ja niitä olisi pitänyt tiivistää ennen haastattelu  

 Esimerkiksi kysymykset: ”Miten olet kokenut nykyiset rahoitusmallit?” ja ”Mitä 

muuttaisit tai parantaisit nykyisessä rahoitusjärjestelmässä?” sisältävät kumpikin oletuksen siitä, 

että nykyinen järjestelmä ei kaikilta osin ole hyvä ja sitä voisi kehittää eteenpäin tai muuttaa. 

Tällaisissa tapauksissa olen ottanut vapauden tulkita, mihin kysymykseen vastaus on parhaiten 

sopiva. Niin ikään myös kirjalliset vastaukset sisältävät epätarkkuutta, joka näkyy siinä, että 

esimerkiksi eräs vastaaja on vastannut useampaan kysymykseen kerralla esseisesti pohtivaan 

sävyyn.  

 Olen joutunut päättelemään mikä osa vastausta silloin koskettaa mitäkin kysymystä tai 
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sitten ohittamaan selkeästi sellaiset kohdat, missä näen, että vastaaja ei ole niihin vastannut. Tämä 

on ollut kirjallisen haastattelun ongelma. Haastateltava on voinut ohittaa joitain kysymyksiä 

kokiessaan, että ne eivät kosketa häntä tai että hänellä ei ole vastausta kysymykseen. Koska en ole 

ollut itse paikalla tekemässä jatkokysymystä, niin vastaus on voinut jäädä joistain kysymyksistä 

kokonaan saamatta. 

 Kun siirryin haastattelemaan kahta viimeistä haastateltavaa– leikkaajia keväällä 2018, 

olin jo analysoinut muiden haastateltavien vastaukset. Tässä vaiheessa oli tutkimuksen fokus 

kirkastunut ja kysyin heiltä ainostaan sellaisia kysymyksiä, jotka täydensivät materiaalia ja tekivät 

siitä tasapainoisemman. Heidän kohdallaan kysymysten painopiste oli siinä, miten he määrittelevät 

vallan paikan leikkaajan työssään ja millainen on heidän kokemus rahoittajan kanssa työskentelystä.

 Osa kysymyksistä on tarkoituksellisen provokatiivisia. Kysyn myös samoista aiheista 

eri sanakääntein ja olen toivonut, että vastaajat pystyvät vastaan paremmin tai että heillä on 

mahdollisuus täydentää edellistä vastaustaan. Olen myös haastateltavien kanssa keskustellut 

vapaamuotoisesti ennen haastattelua ja lyhyesti avannut heille tämän tutkielman hypoteesin ja 

lähtökohdat, jotta haastateltava ymmärtäisi mihin viitekontekstiin sijoittaa kysymykseni. Kaikki 

materiaali, jotka ovat haastatteluissa nauhoitettu, puhelimella tehty ja kirjattu tai saatu kirjallisena 

vastauksena sähköpostiin on tallennettu ja arkistoitu. Kaikki vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan 

litteroituna tutkimuksen liitteenä. 

 

5.3. Tutkimusetiikka  

 Tutkimuksen materiaali koostuu haastateluista, jotka tehtiin haastattelemalla elokuva-

alan ammattilaisia: ohjaajia, leikkaajia ja rahoittajia. Yhteensä haastateltavia oli kahdeksan. Tein 

päätöksen nostaa sitaatit tekstiin ilman nimiä. Tein näin siksi, että vastaajat voisivat puhua 

vapaammin. Koska ala on pieni ja tekijöitten asema rahoituspäätöksille alisteinen, elokuvantekijä 

voi kokea pelkoa, että hänet leimataan yhteistyökyvyttömäksi tai hankalaksi alalla. Pelko leiman 

saamisesta voi estää haaastateltavia puhumasta vapaasti. 

                      Samoin tein valinnan peittää haastatteluista elokuvien nimet, joiden tuotannossa 

haastatellut ovat olleet mukana. Nimien mainitseminen ei olisi muuttanut oleellisesti sanottavan 

sisältöä ja samalla pystyin säilyttämään haastateltavien anonymiteetin. Vaikka kukaan 

haastateltavista ei pyytänyt, että hänen nimeään ei saa julkaista, katsoin tämän ehdon edesauttavan, 

että tekijän ja rahoittajan välisistä suhteista voitiin puhua avoimemmin. 

                      Vaikka haastateltavat entiset rahoittajat ja haastattelun aikana rahoittajana toiminut 

henkilö on mahdollista tunnistaa asemansa vuoksi, olen myös heidän nimensä, mainitsemansa 
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elokuvat ja mahdolliset muut tunnuspiirteet pyrkinyt poistamaan tutkimusaineistosta. Tein näin 

tasavertaisuuden vuoksi, jotta tekijöitten kuin rahoittajienkin haastattelumateriaali tulisi kohdeltua 

tasa-arvoisesti.                         

                      Olen tehnyt myös valinnan jättää sitaateista pois viitattujen rahoituslaitosten nimet ja 

korvata ne peitenimillä. Olen päätynyt tähän siksi, että Suomessa rahoitusinstansseja on vain 

muutama, ja rahoittajan fyysisen työskentely-ympäristön mainitseminen lisää yksilön 

tunnistettavuutta. Mikäli tätä ratkaisua ei olisi tehty, muut pyrkimykset haastateltujen rahoittajien 

anonymiteetin suojaamiseksi olisivat saattaneet vesittyä. 

        Kaiken kaikkiaan tunnistamista helpottavien piirteiden poisto aineistosta tekee sen 

analysoinnin foucaultlaisesta vallan näkökulmasta helpommaksi. Käytetyistä sitaateista on pyyhitty 

ylimääräiset merkitykset ja kerrostumat ja keskitytty yksinomaan paikantamaan tektistä vallan, 

normin ja konvention läsnäolo. 

 

 

6. AINEISTONALYYSI 

6.1. Elokuvamallit ja konventio 

Seuraavassa analysoin, miten haastateltavat näkevät rakenteen ja elokuvalliset konventiot. 

 

Leikkaaja H7 kertoo rakenteen tulevan sisällöstä. 

”Rakenne tulee sisällöstä. Kyllä minua kiinnostaa myös, että elokuva 

tavoittaa yleisönsä, mutta en usko että ne on toistaan sulkevia. Yleensä 

sitä purkaa materiaalia paperille ja jäsentää sitä johonkin järjestykseen, 

että kyllä rakenteen käyttäminen on järkevää.”(H7) 

Sitaatissa vastaajan kertoo, että rakenteen käyttäminen on järkevää. Materiaalin jäsentäminen on 

hyödyllistä, vaikka itse rakenne haetaankin sisällöstä. Vastaaja korostaa, että elokuvan rakenteen 

luominen ja katsojan näkökulman mukana pitäminen ei ole ristiriidassa keskenään. 

 

Haastateltava H2, ohjaaja, kieltää tietoisesti rakentavansa elokuvan minkään olemassaolevan 

draamallisen kaavan kautta.  

”En ole koskaan suunnitellut elokuvaa minkään olemassa olevan 

dramaturgisen kaavan tai rakenteen mukaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, 
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että olisin vapaa konventioista. Omalla kohdallani luulen, että konventiot 

vaikuttavat enemmän alitajuisella tasolla jopa vastoin tahtoani. Olen 

hyvinkin tietoinen perinteisestä dramaturgiasta, vaikka en sitä suoraan 

noudatakaan. Konventioiden rikkominen on kuitenkin yllättävän vaikeaa ja 

tätä pohtiessa lähestytään elokuvan teon ydinkysymyksiä.”(H2) 

 Vaikka sitaatin alussa vastaaja kieltää käyttävänsä dramaturgisia apuvälineitä, niin hän 

myöntää, että konventiot ovat vaikuttamassa häneen ja hänen työhönsä. Tekstissä puhutaan 

aliltajunnasta, joka pakottaa mielen toimimaan konventionaalisesti vasten ohjaajan omaa tietoista 

tahtoaan. 

 Vastaajan mukaan konvention ovat hänessä läsnä ja sisäänrakennettuina tai 

piilotettuina ohjaavat meidän toimintaa konventionaalisen suuntaan. Konventiot ikään kuin 

vaikuttavat taustalla alitajunnassa ja niiden rikkominen on vaikeaa.  

 

Haastateltava H3, ent. rahoittaja, nyk. ohjaaja kertoo pitävänsä rakenteista ja niiden selkeydestä ja 

käyttävänsä niitä elokuvan suunnitteluvaiheessa. 

”Mä on rakenteellinen, mä tykkään selkeistä rakenteista – perusrakenne: – 

alkusysäys, esittely, syventäminen, kiihdys, ratkaisu, häivytys. Ola Olsson.”(H3) 

 

Sitaatissa vastaajan subjektipositio on tekijyydessä. Vastaaja kertoo pitävänsä selkeistä 

rakenteista, joka on yksi konvention luonteista. Vastaaja näkee rakenteen hyödyllisenä 

työkaluna, eikä vierasta sen käyttöä. 

 

Vastaaja H4, leikkaaja kertoo vierastavansa yhden rakennevaihtoehdon käyttöä. 

”Monet käyttää Syd Fieldiä. Puhumme ohjaajista. Joku rupee heti, että 

mikä on keskikohta ja mikä on kakkoskäänne, suhtautuminen on 

muuttunut yhteen ainoaan rakennevaihtoehtoon, on tietenkin hyvä osata, 

mutta se on hirveen hallitseva niin kuin koko kotimaisen elokuvan 

ilmaisulle.” (H4) 

Sitaatissa vastaaja sijoittaa vallan paikan rakenteen valinnasta elokuvassa ohjaajalle. Sitaatissa 

nostetaan konventionaalisen rakenteen keskiöön Syd Fieldin rakennekaavio ja sen kautta rakenteen 

tutkiminen. Se on hirveän hallitsevaa koko elokuvan ilmaisulle viittaa siihen, että Syd Fieldin 

rakenne on hallitseva elokuvailmaisussa ja se edustaa valtadiskurssia. Näin vaihtoehtoiset tavat 

rakentaa elokuvailmaisua asettuvat vastadiskurssiin ja marginaaliin. 
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H4, leikkaaja, sanoo, että jotkut ohjaajat ovat pakottaneet materiaalin Syd Fieldin kaavaan. 

Vastaajan mielestä pitäisi pikemminkin mennä materiaalin ehdoilla.  

” On ollut tapauksia, että materiaalia on väkisin yritetty vääntää siihen 

muotoon, kun mun mielestä pitäisi lähteä materiaalin ehdoilla 

liikkeelle…Jos ohjaaja diggaa tätä syd fieldiläistä rakennetta, että se on 

elokuvakerronnan huippu tehtyä sen muotiin mukaisesti niin ei se silloin 

ole ongelma. Nyt kun on toistanut sitä 20 vuotta tässä työssä niin se rupee 

puuduttamaan.” (H4) 

Avainsanta tässä on ovat vääntää väkisin, materiaalin ehdoilla. Vallan näkökulmasta ohjaaja, joka 

pakottaa elokuvan tiettyyn rakenteeseen, asettuuu elokuvan materiaalia vastaan. Materiaalille 

kuuluu antaa valtaa kertoa, miten lähteä liikkeelle. 

Toisaalta, jos ohjaaja on tyytyväinen ratkaisuunsa, niin vastaaja ei näe siinä mitään väärää. 

Vastaajan kuitenkin haluasi ensisijaisesti tehdä asioita tuoreesti, eikä kaavan kautta.  

 

Leikkaaja H7 kertoi kokemuksestaan, milloin ohjaaja pakotti hänet leikkaamaan materiaalia, johon 

ei vielä oltu ehditty tutustua. 

”Oli kauhea tilanne kerran oli paljon materiaalia ja hän vaati valmiita 

kohtauksia, vaikka ei edes materiaalia oltu kokonaan katsottu, siinä sitten 

tehtiin 4 tuntinen versio missä ei ollut mitään järkee. Se oli myös sadistista 

kidutusta, et mut pistettiin leikkaamaan ennen kuin mä sain katsoa kaiken 

materiaalin, että niitä kohtauksia ei voinut suhteuttaa kokonaisuuteen.” 

(H7) 

Sitaatissa valta paikantuu ohjaajalle, joka käyttää dominoivaa valtaansa ja pakottaa leikkaajan 

sellaiseen työskentelytapaan, jonka leikkaaja ei koe miellekkäänä. Näin vallan käytöstä tulee 

pakottavaa ja väkivaltaista. Leikkaaja ei voinut tehdä työtään kunnolla ja koki tilanteen sadistisena 

kidutuksena. 

 

Vastaaja H4 nostaa esimerkin elokuvasta, jossa hän leikkaajana sai antaa luovan panoksensa ja 

lähteä liikkeelle jostain muusta kuin rakenteesta. 

” Esim XXXX -elokuvassa onnistuin tosi hyvin, sitä ruvettiin rakentamaan 

ihan muuta kautta. Elokuva on tapatumasarja, väistämättä ne menee 



 

 

 

34 

johonkin järjestykseen, ja sitten voi luoda niitä huippukohtia. 

Mielenkiintoista on se että lähtee kaivamaan sitä materiaalia, siinä on 

monia eri kerroksia siinä materiaalissa, välittämättä jostain hiivatin 

rakenteesta. Et pitää unohtaa, että tää sopii johonkin K1:n et se pitää 

rakentua jotenkin eri kautta. Sen rakenteen pitää korostaa sitä lineaarista 

rakennetta mutta onhan leffassa myös syvyysuunta. Ja myös 

emotionaalinen toiminta joka ei välttämättä toimi samassa suhteessa 

fyysisen toiminnan kanssa. Emootio on sivuutettu. Se yksinkertaistaa 

asioita toi iänikuinen Syd Field. …Must tuntuu henkkohtaisesti siltä, että 

se on helvetin tylsää, että elokuvan ilmaisun rajoittaa tällä. Sit on tää 

kaava ja on nopeat leikkausajat. ”(H4) 

Leikkaaja asettaa oman tekoprosessin vastadiskurssiin suhteessa valtanormiin. Sitaatissa nousee 

esiin, että rakenteen lisäksi elokuvassa on muita tasoja, ja lineaarisen tason korostaminen vie pohjaa 

muilta tasoilta. Avainkäsitteitä tässä ovat elokuvan syvyyssuunta, emotionaalinen toiminta. Sitaatin 

mukaan linearinen käsittelytapa sivuuttaa emootion. Näin vastaaja nostaa elokuvadiskurssin 

keskiöön emootion, joka ei välttämättä toimi samassa suhteessa fyysisen (konkreettisen) toiminnan 

kanssa. Valtadiskurssissa oleva rakennekaava ikään kuin sivuuttaa tunteen ilmaisun ja asettaa sen 

vastadiskurssiin. Elokuvailmaisusta tulee rajoittunut.  

 

Vastaaja H1, kertoo käyttävänsä Syd Fieldin kaavaa tarvittaessa. 

”Silloin kun jumissa ja on levällään tai ei toimi, niin silloin. Se voi olla 

käsisvaiheessa kuvausvaiheessa, leikkausvaiheessa.”(H1) 

Vastauksessa nostetaan esiin elokuvaprosessin ongelmavaiheet. Silloin otetaan dramaturgiset 

apuvälineet käyttöön. Näin konventionaalinen tapa rakentaa elokuva, voi olla hyvä apuväline 

ongelmatilanteissa. 

 

Vastaaja H2 kertoo suunnitelevansa yleensä elokuvansa tunnettujen rakenteiden 

vastaisesti. 

”Itse suunnittelen usein elokuvaa, jonka rakenne on epätyypillinen. 

Erityisesti suunnittelen elokuvaa, joka ei etene tarinan kerronnan ehdoilla. 

Esimerkiksi elokuvaa, jossa on kolme osaa ja jonka osat eivät muodosta 

symmetristä rakennetta vaan ovat keskenään epätasapainossa”(H2) 
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Avainsana sitaatissa on epätyypillinen. Vastaaja nousee tekoprosessissa vallan 

vastarintaan ja pyrkii luomaan epätyypillisiä rakenteita. Tekijän sijoittaa itsensä 

vastarintaan hallitsevaan diskurssiin. Tekijä pyrkii tekemään epätyypillisiä ratkaisuja ja 

toimimaan tietoisia konventionaalisia rakenteita vastaan. 

 

Vastaaja H3 kertoo käyttävänsä Syd Fieldin rakennetta fiktioissa. 

”En ole dokkareissa käyttänyt, mutta fiktiossa kyllä. Kirjoitan eri 

vaihtoehtoja miten päähenkilölle voi käydä. Mut kyl mä pystyn 

kirjoittamaan, että tätä en vielä tiedä, koska se on paljon 

totuudenmukaisempaa sanoa että ei tiedä, koska ei kaikkea voi tietää. ” 

(H3) 

Vastaaja paikantaa vallan rakenteen päättämisestä tekijälle. Sitaatissa vastaaja nostaa esiin 

dokumenttielokuvan tekoprosessin ja sen, että toisin kuin Syd Fieldin rakenne vaatii, että on selkeä 

loppu, vastaaja voi kirjoittaa loppuun useita vaihtoehtoisia ratkaisuja tai niin, että jättää sen auki.  

 

Rahoittaja H6 kieltää tarkistavansa tarjottuja elokuvia tietyn rakenteen kautta. 

”En itse asiassa koskaan, jos rakenne tarkoittaa konventionaalista 

rakennetta, en itse asiassa koskaan, vaikka vois kuvitella, että 

televisioyhtiö XX:ssä kuin muuallakin maailmassa, ohjelmat on 

muuttuneet tietynlaiseksi kerronnaksi, itse asiassa jos katsoo niitä leffoja 

missä XX on mukana,  variaatioiden määrä on runsas. En katso 

rakennetta konvention näkökulmasta vaan katson vaan, että onko se 

valittu kerrontatapa tässä yhteydessä paras toimiva ratkaisu. Ja niitä 

variaatioita on yhtä monta uskoakseni kuin elokuvaa.”(H6) 

Sitaatissa nousee keskiöön kysymys siitä, onko valittu kerrontatapa paras mahdollinen. Sitaatin 

mukaan XX:n tuotannoissa on hyvin monipuolisesti käytetty erilaisia tarinan kerronnan keinoja. 

Vastaaja kieltää konventionaalisen ajattelun toiminnassaan. 

 

Vastaaja H6 kertoo asettuvansa katsojan asemaan. 

” Siis uskoisin pyrkiväni katsomaan teosta sellaisen ihmisen 

näkökulmasta, joka ei tiedä siitä mitään, et itse olen tässä massamedian 

edustaja, et laitan tavaroita jakeluun, se mun tulokulma on se, että se on 
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joukkoviestintävälineen tulokulma ja siinä ei oikeastaan se kaari ja 

rakennekaavioiden tuijottaminen ei oikeastaan ole et kyse on enemmän 

se et miten tää stoori tässä tapauksessa pystyisi vetämään katsojan 

penkkiin.”(H6) 

Vastaaja kertoo tekevänsä rahoituspäätöksiä elokuvakatsojan näkökulmasta. Elokuvan kerronnan 

mukaansatempaavuus on tärkeä kriteeri päätöksiä tehdessä. Elokuvan kaari ja rakennekaaviot ovat 

diskurssin marginaalissa. 

 

Vastaaja H6 kertoo että hän arvostaa kerronnassa konkretiaa ja todellisuutta. 

”Mä ite lähden siitä mikä herättää katsojan mielenkiinnon, täs tullaa siis 

siihen. Et mikä tekee elokuvasta katsomisen arvoisen. Et täs tullaan siihen 

alkeelliseen havaintoon, et elokuva on kaiken sen näyttämistä mikä on 

konkreettista ja todellista. …mun suuria intohimoja on venäläiset klassikot, 

koska niissä kaikki arkkityypit, perusintentiot on hyvin selkeät…Uskon että 

elokuva on kaiken näyttäminen… oikeaa ja todellista. Esim venäläisessä 

draamassa kaikki tiivistyy ihmiseen.” (H6) 

Sitaatissa vastaajan subjektipositio on katsojan asemassa. Elokuvan arvo on siinä, miten se herättää 

mielenkiinnon, se on konkreettista ja todellista. Vastauksessa nostetaan esimerkiksi venäläinen 

klassikko, missä arkityypit ja perusintentiot ovat hyvin selkeät. ’Hyvän elokuvan’ normiksi nousee 

elokuvat, missä elokuva herättää mielenkiinnon, on konkreettinen, missä on selkeät arkityypit ja 

henkilöiden pyrkimykset (intentiot).  

 

Leikkaaja H8 kertoo, että hän on intuitiivinen tekijä.  

”Mä en mieti rakennetta, mä teen intuitiolla. Et mä en mieti et mä on go 

with the flow. Et sitten kun joku mättää niin sitten mä mietin mielessäni 

mikä mättää. En mä en mieti, et on käännekohdat, vaan mä mietin et tää 

ei toimi ja mä mietin sen sitten jotain muuta kautta, et miten se vois tehdä 

et se toimisisi, eli tässä on syy että en ole kyllästynyt leikkaamiseen, 

koska se ei ole mikään kaavamainen sabluuna, millä mä sen toteutan 

vaan se on aina keissi kerraallaan.” (H8) 

Intuitio on määräävä tekijä vastaajan työssä. Vastaaja, joka on leikkaaja ei ajattele elokuvaa 

rakenteen kautta. Leikkaaja näkee rakenteen kaavamaisena sabluunana, konventionaalisena tapana, 

joka voisi viedä innon hänen työstään.  
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Toisaalta leikkaaja H8 näkee, että klassinen elokuvakerronta voi olla hyvinkin palkitsevaa. 

”Konventioiden rikkominen ei ole mun mielestä itseisarvo, että joskus 

konventionaaliset henkilödokumentit voi olla palkitsevia katsojalle. Eli aihe 

itse ei vaadi mitään erikoista lähestymistapaa tai epäkonventionaalista ja 

päätös syntyy yhdessä ohjaajan kanssa. Eli jos aihe itse ei vaadi mitään 

erikoista lähestymistapaa tai epäkonventionaalista rakennetta, niin siihen 

ei väkisin lähdetä. Joskus on ihan mahtavaa itse leikata konventionaalinen 

dokumentti, jos se aihe on syvä ja koskettava, tai että se ei ole 

yhdentekevä. ” (H8) 

Sitaatissa valta konvention määrittelystä paikannetaan ohjaajan ja leikkaajan yhteistyöhön ja 

keskusteluun, millainen lähestymistapa olisi missäkin tapauksessa hyvä.  

Vastaaja H7 (leikkaaja) kertoo, että osittain käyttää olemassaolevia konventioita ja rakenteita. 

”Välillä pelästyy, että apua, en ole tarkastanut elokuvaani niiden kautta, 

että sitä jopa kokee häpeää, että apua osaanko mä käyttää niitä, 

muistanko mä ne säännöt. Vaikka kaikki ne mahdolliset esim. point of no 

return. Osittain kyllä siis. Et joskus tuntuu, että joku voi jopa mitata sillä, 

miten ammattitaitoinen mä oon ” (H7) 

Sitaatissa avainsanaksi nousee pelästyminen, häpeä, muistanko mä ne säännöt. Vastauksessa fokus 

painottuu omaan ammattiosaamiseen, jonka merkkinä on se, että osaa elokuva-alan termit, 

konventiot ja rakenteet.  

” Et mä käytän tietoisesti niitä, en ainakaan halua unohtaa vahingossa. 

Aika alussa hahmotan rakenteen, että sitä voisi hahmottaa sen 

kokonaisuuden kautta , jotta voisi yrittää edes leikata niitä 

kohtauksia.”(H7) 

Sitaatissa leikkaaja paikantaa vallan leikkausprosessissa materiaalin hallintaan. Hän ei pyri 

leikkaamaan kohtauksia, ennen kuin hänellä on käsitys materiaalista. Sitaatissa vastaajan fokus on 

tietoisessa rakenteiden käytössä. Tekijä pyrkii hallitsemaan prosessia ja ottamaan vastuun 

leikkausvalinnoista, niin että ne eivät ole tehty pelkästään tiedostamattomalla tasolla tai intuitiolla. 

 

Vastaaja H6 nostaa esimerkin yleisestä konventiosta, minkä hän on huomannut toistuvan 

rahoitushakemuksissa. 
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”Sitten tullaan suomalaiseen konventioon – yleensä tullaan kertomaan 

että haluan esitellä tämän maailman, miten on mahdollista että 

suomalainen haluaa nähdä ensimmäiset minuutin pelkästään sitä 

maailmaa.. ”(H6) 

Sitaatissa nostetaan vastaajan tunnistama tyypillinen konventio elokuvan maailmaa esitellään 

minuutteja. Vastauksesta käy ilmi, että tämä on ’huonon elokuvan’ merkki ja on toivottavaa, että 

itse elokuvan kerronta lähtisi aikaisemmin liikkeelle. 

 

Kysyin haastateltavilta, millaisia konventiota ja rakenteita he tietävät. Haastatellut elokuvatekijät 

kertoivat tuntevansa konventiot.  

Vastaaja H5 nostaa ohjenuoraksi sen, että elokuvassa on samaistuttavia henkilöitä. 

”Pitää lähteä siitä, että on samaistuttavia henkilöitä. Yleensä ihminen on 

kiinnostunut ihmisestä…Et olen ihmiskeskeinen elokuvan suhteen.”(H5) 

Sitaatissa nousee keskiöön tapa nähdä ihminen elokuvassa, ’hyvän elokuvan’ normiksi 

nousee elokuva, jonka henkilöt ovat samaistutattavia.  

 

”Et joku amerikkalainen juttu, et pitää herättää katsojaa, konventio vois 

olla joku räjähtävä alku ja sit vasta alkuteksti. Et mä ymmärrän sitä 

levittäjää et ku se näyttää sitä ostajille niin....Et mun mielestä se ei ole 

ainoa ratkaisu, et se on yks konventio mistä en ole aina innoissani mutta 

mä ymmärrän sen. Toisaalta jos leffa on saatu teatteriin , niin ei katsoja 

sieltä kesken lähde sen alun takia.”(H5) 

Sitaatissa nousee amerikkalaisen elokuvan konventio, että pitää olla räväyttävä alku, sen jälkeen 

alkutekstit. Vastaaja paikantaa vallan levittäjälle, joka joutuu näyttämään elokuvan ostajalle. Hän 

tunnistaa sen konventioksi, mutta hyväksyy sen, sillä näin elokuva tulee myytyä markkinoilla. 

 

H5, ent. rahoittaja, nyk. leikkaaja kohdistaa katsojan toiveet siihen, että he haluavat nähdä 

jotakin uutta ja jännää, ei konventionaalista. 

”Katsoja haluaa nähdä uutta ja jännää, ei katsoja haluaa nähdä 

konventionaalista elokuvaa. Jos elokuva saa 100 miljoonaa katsjoaa niin 

elokuva voi olla silti floppi, koska se on voinut olla sellainen leffa et sen 

olisi pitänyt saada 500 tuhatta.”(H5) 
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Vastaaja näkee konvention tarkoittavan pahimmillaan laajalle yleisölle tehtyä kallista elokuvaa, 

joka ei kuitenkaan saavuta katsojatavoitteitaan. Konventio -sanalla on tässä yhteydessä negatiivinen 

merkitys. Tässä vallan asema on katsojalla, joka äänestää katsojavalinnalla millaisen elokuvan hän 

katsoo. Tässä ’hyvän elokuvan’ normiksi nousee hyvä katsojaluku suhteessa elokuvaan laitettuun 

panostukseen. 

 

Vastaaja H5, ent. rahoittaja, nyk. leikkaaja toteaa leikkaajan näkökulmasta, että 

dokumenttielokuvassa raja realityn ja oikean dokumentaarisen elokuvan välillä on vaikea 

määritellä. Sen ainoastaan näkee itse, se joko toimii tai sitten ei. 

”Mut jos ajatellaan dokkaria taas, niin se on hirveen vaikee, et 

leikkauksessa, et missä vaiheessa se on  banaalia ja et se on vaan 

tallennettua todellisuutta, realitya ja missä vaiheessa se onkin momentiksi 

tässä universumissa, joka kuuluis tallentaa, missä vaiheessa se on totta, 

että missä se raja menee. Se on niin raaka media et sä näet se joko toimii 

tai ei toimi.”(H5) 

Sitaatissa avainsanat ovat leikkaus, tallennettua todellisuuttaa, monentiksi tässä universumissa. 

Leikkauksessa ja se on vaikeaa viittaavat siihen, että leikkausprosessi ei ole yksinkertainen ja siinä 

voi vaaka kallistua joko banaalin esittämisen puolelle tai sitten muodostua dokumentaariseksi 

teokseksi, joka ansaitsee paikkansa. Näin tuodaan esiin ’hyvän elokuvan’ normi, joka on momentti 

tästä universumista. 

 

Vastaaja H1 kertoo, että konventiota voi käyttää työkaluna kommunikoinnissa työryhmän välillä. 

”Helpottaa puhumista, kun puhuu konventioiden kautta, siitä on apua 

työryhmälle siitä mistä puhuu tai rahoittajalle tai tuottajalle.”(H1) 

Sitaatissa nostetaan konventio apuvälineeksi kommunkoinnissa. Vastaaja nostaa itsensä 

tekijäsubjektiksi ja jakaa vallan tekijätiimille, johon kuuluu tuotantotiimi, rahoittaja ja tuottaja. Näin 

konventio kommunikoinnin välineenä, jotta kaikilla osapuolilla olisi mahdollisuus osallistua 

keskusteluun.  

Vastaaja H3, ent.rahoittaja, nyk.ohjaaja toivoo enemmän rakenteellisia kokeiluja. 

”Mun mielestä on paljon vähemmän rakenteellista kokeilua kuin mitä 

toivoisi. Usein ne on alkupiste mistä lähdetään seuraamaan. En usko, että 
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mulle on esitelty helminauharakennetta tai lopusta alkuun  - rakennetta.” 

(H3) 

Sitaatissa vastaaja positio itsensä ensin rahoittajaksi.  Vastaajan viesti siitä, että hänelle ei tarjota 

variaatioita, kertoo rakenteellisista konventioista. Elokuvien rakenne on yksipuolinen ja 

normativisoitunut. Variaatioita ei ole niin paljon kuin toivoisi.  

 

Vastaaja H3 kertoo olevansa pettynyt, miten nykyään rahoittajat perehtyvät heille tarjottuun 

materiaaliin. 

Nykyisin on demot, että on esitetty jotain visuaalista pohjaksi. Silloin kun 

olin itse rahoittaja, niin päätin, että luen käsikirjoituksen kahteen kertaan, 

mutta on ollut muutama, jolloin huonosti tutustunut materiaaliin. Nyt tiedän 

että Säätiössä luetaan vain kerran ja se on musta liian vähän. Mä on ollut 

itse tekijänä ja ollut monesti ollut semmoisessa tilanteessa, että 

tuotantoneuvoja ei ole ehtinyt niitä lukea, olisi oikeudenmukaista, että 

rahoittaja voisi tutustua kunnolla materiaaliin, ennen kuin tekee 

päätökseen.”(H3) 

Tässä vastaajan subjektipositio on tekijyydessä. Sitaatissa esiin nostettu kiire estää rahoittajia 

perehtymästä materiaaliin kunnolla, jolloin poikkeava dramaturginen käsittelytapa, joka on yleisen 

konvention ja näin ollen myös normin vastainen, on vaikeammin omaksuttavissa. Näin ollen kiire 

korreloi suoraan siihen, millaisia aiheita suodattuu rahoitusfiltterin läpi.  

 

Haastateltava H5, entinen rahoittaja, nyk.leikkaaja tekee jaon kulttuurirahoittajan ja kaupallisen 

rahoittajan välillä. 

”Niin elikkä tavallaan kulttuurirahoittajalle tai julkisella rahoittajalla on 

varmaan hyvin erilainen intressi kun kaupallisella rahoittajalla, esim jos 

olisin teatterilevittäjä tai dvd-levittäjä, niin mä haluasin totta kai 

konventionaalisempaa että siitä joku kiinnostuu ja ostaa sen, kun taas 

YLE jonka tehtävä on kehittää tätä kulttuuria tai SES… niin ilman muuta 

paineet ei ole niin suuret kotiuttaa niitä.” (H5) 

Rahoittajan tavoitteet ovat erilaiset riippuen siitä, keneltä rahoitusta tekijä hakee. Kaupallinen 

rahoittaja pyrkii mahdollisimman suureen myyntiin ja katsojalukuihin. YLE:n tehtävä on vastaajan 
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mukaan olla kehittämässä kulttuuria, SES:llä paineet katsojaluvuista ovat pienemmät kuin 

kaupallisella rahoittajalla.  

 

Vastaaja H5 muistuttaa, että rahoittajalla on vaatimuksia sisällön suhteen. 

”Tämä ei TAIK:sta valmistuvalle ole välttämättä ihan selvää, millaiset 

vaatimukset rahoittajalla on tuolla oikeassa maailmassa. Toisaalta jos 

ollaan tekemässä genre-elokuvaa, niin siinä pitää olla rohkeutta ja myös 

osata yllättää.”(H5) 

Vallan paikka sijoittuu rahoittajalle. Vastaaja viittaa kaupallisiin rahoittajiin. 

Voidaan nähdä, että vaikka kaupallisella rahoittajalla on omat konventionaaliset vaatimuksensa 

elokuvan kerrontaan, niin silti elokuva pitää olla tuoreesti kerrottu, mihin viittaa sanat rohkeutta ja 

myös osata yllättää. 

 

Vastaaja H6, rahoittaja kertoo omasta asemastaan ja mistä näkökulmasta hän tutkii hänelle tarjottua 

aihetta. 

”Mun tapauksessa uskon tutkivani aihetta kolmesta lähtökohdasta. Mun 

täytyy muistaa mainita että olen televisioyhtiö XX:n ja ohjelmapaikka X:n 

edustaja, tässä roolissa mua määrittelee XX:n tavoitteet ja velvoitteet. Et 

jokainen rahoittaja katsoo aihetta omasta näkökulmasta. Vaikka minulla 

on elokuvatekijä- ja festivaalitausta. Vastaan yksin X:n ohjelmasta. 

Ensisijaisesti kysyn, että onko tämä X:n ohjelmistoa, onko tämä jotakin 

sitä mitä uskomme että vanhassa broad cast maailmassa. Tarkemmin 

pitää maaritellä mihin tämä aihe sopii meidän kentässä XX:n julkaisussa.” 

(H6) 

Kysymysasettelu onko tämä ohjelmapaikka X:n ohjelmistoa? sijoittaa vastaaja vallan keskiöön, 

päättämään ostaako hän elokuvan ohjelmistoonsa vai ei. Avainsanat tässä sitaatissa ovat tavoitteet 

ja velvoitteet, jotka ohjaavat rahoittajan toimintaa. Vastaaja kertoo, että hänen tehtävänsä on tutkia 

tarjottua aihetta siitä näkökulmasta, mihin ohjelmapaikkaan elokuva sopii Y:n julkaisussa. Näin 

ohjelmapaikan sopivuus on yksi tekijä päätöksenteon kriteereissä. Samalla ’hyvän elokuvan’ 

normiksi muodostuu elokuva, jolle löytyy XX:ltä sopiva ohjelmapaikka. 

 

Vastaaja nostaa esiin katsojaluvut yhdeksi kriteeriksi. 
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”Toinen ääripää joku kehitysmaaelokuva sieltä tulee heti alta 100000 

katsojaa. Se ohjaa jollain tavalla. Pitkät elokuvat ovat missä on suuri 

yleisö. Missä taas on pieni, mutta se elokuva itsessään on jollain tavalla 

merkityksellinen ja tää on sellainen kysymys ja tässä on ne vipuvarret 

yhdellä tasolla.” (H6) 

Pitkät elokuvat ja suuri yleisö  viittaa siihen, että pitkissä elokuvissa on eniten yleisöä, joten 

painoarvo Y:llä on pitkissä elokuvissa. Sitaatissa nostetaan myös esiin katsojamäärältään pienen 

elokuvan osto, jossa oston motiivina on, että se on jollain muulla tavalla merkityksellinen. 

Vipuvarret termi viittaa siihen, että päättäjä tekee ostopäätöksen muilla kriteereillä, kuin vetoamalla 

suureen katsojamäärään. Voi siis nähdä, että suuren katsojalukujen elokuvat edustavat valtanormia 

ja jos rahoitetaan pienen katsojaluvun elokuvaa, niin silloin otetaan apukeinot käyttöön, eli 

vipuvarret, joilla perustellaan ostoa.  

 

Vastaaja H6 pohtii aiheen merkitystä. 

” Aihe myöskin, mutta tää aihe pitää määritellä tarkemmin, mihin tämä 

aihe sopii tässä meidän julkaisukentässä. Et se pitää tosi tarkasti miettiä 

että aihe sinänsä ei ole se ainoa kriteeri, vaan se aihe, että miten se 

sijoittuu XX:n julkaisussa. ” 

Sitaatissa vastaaja korostaa, että aihe sinällään ei ole itseisarvo elokuvassa, vaan miten se sijoittuu 

XX:n ohjelmapaikkaan eli sopiiko se siihen. Näin kahden diskurssin määritelmän ’hyvän elokuvan’ 

normista pitää kohdata, aiheen ja ohjelmapaikan sopivuuden siihen. 

 

Vastjaaja H6 nostaa esiin myös laadulliset kriteerit. 

”Sitten toinen kriteeri: onko tämä mielestäni hyvä elokuva, kyllä 

elokuvassa pitää olla laadullisia kriteerejä...minä uskon että on laadullisia 

kriteereitä, ensimmänen laatukriteeri on että pitääkö tarina otteensa, että 

haluanko katsoa tämän loppuun.” (H6) 

Laadullinen kriteeri nousee avainkäsitteeksi sitaatissa. Vastaaja katsoo teosta ja 

määrittelee, pitääkö tarina otteessaan ja haluaako hän katsoa sen loppuun. Näin hänen 

kokemus elokuvakatselussa on määräävä tekijä, ostaako hän elokuvan vai ei.  

 

Vastaaja H1, kertoo tilanteesta missä jälkimyynnin yhteydessä rahoittaja ei ollut tyytyväinen 

elokuvan loppuun. 
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”Jälkimyynnin rahoittajalta on tullut tilanteita, jossa rahoittaja ei ollut 

tyytyväinen elokuvan loppuun, mutta siihen ei enää voinut vaikuttaa, kun 

rahoittaja ei ollut alun perin mukana projektissa vaikuttamassa siihen.” 

(H1) 

Sitaatissa paikkannetaan vallan paikka jälkimyyntitapahtumasta elokuvan tekijälle. Jälkimyynnissä 

vaikutusmahdollisuudet ovat itse ostossa, mutta ei elokuvan sisällössä. Toisaalta rahoittaja voi 

päättää, ostaako hän elokuvan ja sitä kautta, hänellä on päätösvaltaa siihen, näkeekö suuri yleisö sen 

vai ei.  

 

Vastaaja H1, kertoo kokenensa hyvänä ratkaisuna näyttää elokuva tekijä- ja rahoittajatiimille, ennen 

kuin se oli ihan valmis.  

”Esimerkiksi se XXX -leffa, niin rahoittalle näyttäminen oli hyvä juttu, 

koska siinä todettiin, että se leikkaus ei ole ihan vielä valmis, ja se oli 

hyvä, että koko luova ryhmä, tuottaja ohjaaja leikkaaja ja kaikki rahoittajat 

paikalla, AVEK, YLE ja Säätiö ja siinä saatiin lisärahoitus, että leikatkaa 

leffa loppuun.” (H1) 

Sitaatissa nousee esiin, että valta ikään kuin jakaantui koko työryhmän ja rahoittajien kesken, kun 

kaikki olivat katselussa paikalla. Vaikka rahoittajien valtaaseman on vallakkaampi suhteessa 

muihin, niin luovan tekijätiimin läsnäolo toi lisää valtaa elokuvan tekijäpuolelle.  

 

Vastaaja H2 kertoo elokuvan muuttuvan työprosessin aikana. 

”Usein alku- ja ideointivaiheessa voi olla hyvinkin epäperinteisiä ajatuksia 

rakenteesta, erilaisia ajatuksia vapaasti eri aikatasoilla ja kerronnan 

tasoilla liikkuvasta elokuvasta. On tärkeä kysymys, miksi elokuva alkaa 

tekoprosessin edetessä ja erityisesti leikkausvaiheessa usein muuttua 

kohti perinteisempää kerrontaa. Olen pohtinut tätä asiaa useiden 

tekijöiden kanssa, se ei koske vain omia tekoprosessejani. Kuulun 

ohjaajien ryhmään nimeltä XXX ja olemme pohtineet jo monen vuoden 

ajan elokuvan tietynlaista tasapäistymistä tekoprosessin kuluessa.”(H2) 

Avainsanat ovat tekoprosessi, perinteisempi suunta, usein, tasapäistyminen. Näistä sanoista on 

nähtävissä, että prosessi normativisoi elokuvateoksen konventionaaliseen suuntaan. Työn edetessä 

elokuvadiskurssin normativisoiva valta työntää elokuvaa kohti perinteistä kerrontaa. 
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Vastauksessa H2 pohtii syitä sille, miksi kerronta muuttuu perinteisemmäksi työprosessin aikana. 

”Kenen tahdosta muuttuminen perinteisempään suuntaan tapahtuu. 

Ainakin omalla kohdallani syy on minussa itsessäni, vaikka se ei 

välttämättä ole tahtoni. Epävarmuus omasta ajatuksesta, pelko siitä, ettei 

se kannakaan, sekavuus leikkausvaiheessa – tässä muutamia syitä, 

joiden takia taipuu valitsemaan perinteisemmän rakenteen alkuperäisestä 

ajatuksesta huolimatta.”(H2) 

Avainsanoiksi nousevat epävarmuus omasta ajatuksesta, pelko siitä, ettei se kannakaan, sekavuus 

leikkausvaiheessa. Vastauksessa puhutaan toimintatavasta, joka ei ole oman tahdon mukaista. 

Vaikka siis tekijä haluaakin toisin, niin hänellä on pakottavat sisäiset tekijät, jotka vievät elokuvan 

kohti perinteistä kerrontaa ja normatiivista elokuvamuotoa. 

 

Vastaaja H3, ent.rahoittaja, nyk.ohjaaja kertoo pitäytyvänsä rakenteessa. 

”Mul ei ole muuttunut rakenne, se on ollut jo valmiina, mulle on enemmän 

rakenne se kehys, missä se maailma tapahtuu.” (H3) 

Sitaatissa nousee esiin sanan rakenne rinnalle kehys, jonka voidaan nähdä antavan raamit tekijälle, 

missä maailmassa elokuva tapahtuu. Näin sitaatissa rakenteelle on suunta-antava merkitys ja tekijä 

ei koe rakennetta rajaavana tekijänä. 

 

Leikkaaja H4 kertoo prosessin muuttavan elokuvan kerrontaa koko ajan. 

”Muuttuu koko ajan, XXX- elokuvassa ei kukaan rahoittaja käynyt 

kattomassa, kunnes se oli ihan valmis. Sehän on ajatusprosessi, eihän ne 

voi päästä siihen ajatusprosessiin sisään keskeneräisessä työssä.” (H4) 

Sitaatissa paikannetaan valta muutosprosessista tekijöille. Sitaatissa avainsanat ovat ajatusprosessi, 

keskeneräinen työ, päästä sisään. Vastauksessa korostuu tekijän ajatusprosessi, jota ei voi tulla 

rikkomaan ja eikä keskeneräistä työtä voi kommentoida. Valta elokuvaprosessista pidetään 

elokuvan tekijöillä: ohjajalla ja leikkaajalla, kunnes elokuva on valmis.  

 

Kysyin haastateltaviltani, millaisia arkkityyppejä he tietävät. Vaikka haastateltavat 

tunnistivat arkkityyppit, niin ne ei kuitenkaan olleet heillä tekoprosessin keskiössä. 
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Vastaaja H1 pohtii, että tärkeämpää kuin määritellä arkityypit, on luoda toimintaa henkilöiden 

välille. 

”Teema ja päähenkilö, sen lisäksi (entä sisäinen kasvutarina) lähinnä 

rahoittajia varten mietin mitä he haluaa nähdä tai kuulla, itselleen 

muistutan enemmänkin että ihmiset toimii paljon myös tiedostamattomien 

motiivien pohjalta, he eivät tiedä miks he toimii niin kuin he toimii. Jos 

pystyy pelkistämään päähenkilön tilanteen tai päähenkilöitten tilanteen 

rahoittajalle selkeään muotoon, niin se tekee projektille hyvää. Se tilanne 

on parempi kuin että laittaa jokaiselle henkilölle jonkun arkkityypin, niin 

sen tilanteen kautta se on jotenkin yhtenäisempi eikä irrallinen.” (H1) 

 

Vastaaja katsoo arkkityyppien vaatimuksen tulevan rahoittajille. Sitaatissa nousee esiin sanat 

tilanteen pelkistäminen ja selkeys, joka tekee hyvää projektille. Näin vastaaja nostaa esiin 

päähenkilön toiminnan selkeyden tärkeälle sijalle oman elokuvan suunnitellussa. ’Hyvän elokuvan’ 

normiksi nousee elokuvan selkeä toiminta päähenkilöiden välillä. 

 

Vastaaja H2 nostaa esiin päähenkilön valinnan. 

”Se mitä toivon päähenkilöltäni on se, että hän ei pyrkisi hallitsemaan sitä 

mitä hänestä näkyy. Minulle kaikkein vaikein on henkilö, jolla on kova 

kontrolli suhteessa itseensä.” (H2) 

Sitaatissa päähenkilön oikea valinta on vastaajalla tärkeintä. Vastaaja pyrkii löytämään henkilön, 

joka ei pyrkisi hallitsemaan sitä mitä hänestä näkyy. Vaikein päähenkilö on silloin, kun hänellä on 

kova kotrolli itsestään.  Tässä tulee esiin ’hyvän elokuvan’ normi, missä päähenkilö on avoin, eikä 

kontrolloi koko ajan omaa ilmaisuaan. 

 

Vastaaja H3 pohtii arkityyppisen sabluunan käyttöä, käykö niin, että jotain oleellista jää 

silloin pois? 

”Mä en ajattele näin. 

Mutta mä on viimeisessä elokuvassa niinkuin sisäkautta. Päähenkilöön 

olisi tunteen kautta mahdollista samaistua. Mulla ei ole päähenkilöä vaan 

niillä on nimet. Et on joku tavoite on musta yksinkertaistamista, Jos kaikki 
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menee shabluunan läpi niin jääkö siitä jotain pois joka kannattaisi 

säilyttää.”(H3) 

Vastaajan lähtökohta on samaistuminen päähenkilöön. Päähenkilön tavoitekeskeisyys on hänestä 

asioiden yksinkertaistamista, mitä vastaaja ei pidä hyvänä. ’Hyvän elokuvan’ normiksi muodostuu 

näin se, että elokuvan päähenkilöön olisi mahdollista samaistua tunteen kautta. 

 

Vastaaja H6 pitää arkityyppikäsitettä tärkeänä. 

”Arkkityyppikäsite se on mulle kyl tosi tärkeä ja siitä on tullut mulle tosi 

tärkeä kun puhutaan suomalaisista dokkareista. Kuinka helposti katsoja 

tunnistaa ne arkkityypit? Kyllä ne on tosi tärkeät.”(H6) 

Sitaatissa vastaaja nostaa esiin erkkityypin tärkeyden. Avainsana on tässä tunnistettavuus. Vastaaja 

näkee tärkeänä, että katsoja voi tunnistaa arkkityyppiset henkilöhahmot dokumenttielokuvasta. 

 

Lisäkysymyksessä haastateltavalle H6, kysyin, pyrkiikö hän selkeyttämään tarinassa kuka on 

päähenkilö, kuka sankari, kenen näkökulma. 

”Mä en usko siihen .. et tässäkin on tämä tulokulma tässä katsojan 

näkökulmassa, mä pelkään että katsoja ei ajattele elokuvan kehityskaarta 

koska he eivät ole käyneet dramatrugian ykköskurssia vaan he katsovat 

että tunnistanko minä tuon tyypin, et sehän on niin kuin meidän naapurin 

Jaska. Tunnistanko minä tuon tyypin et sehän on kuin minä. Et mä 

lähestyn sitä tunnistettavuuden kautta. Ja siksi, taas mä palaan näihin 

venäläisiin klassikoihin, pidin tästä Sodasta ja rauhasta BBC:n tulkinnasta. 

Et jumalauta et kun siinä on kirjoitettu alunperin niin, että tämä ihminen on 

sadistinen julma peto, niin sitten kirjoitetaan. Tässä  tullaan siihen 

kysymykseen, että miksi helvetissä suomalaisessa elokuvassa 

arkkityyppien käsittely on niin hirveän tuskallista.”(H6) 

Lähtökohta vastaajalla on, että henkilö ja sen toiminta on tunnistettava ja sitä kautta samaistuttava. 

Sitaatissa vastaajaa toteaa, että suomalaisessa elokuvakulttuurissa arkkityyppejä ei osata käyttää 

hyväkseen (käsittely on niin hirveän tuskallista). Sitaatissa nousee esiin käsitys ’hyvän elokuvan’ 

normista, joissa ontunnistettavia ja samalla samaistuttavia arkkityyppejä. 

 

Vastaaja H2 pitää hyvänä päähenkilöä, jonka ympärillä tapahtuu ja hänessä on 

ilmaisuvoimaa. 
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”Toivon sellaista päähenkilöä, jonka ympärillä on tapahtumista.  Se ei 

tarkoita välttämättä konkreettisia tapahtumia vaan että asiat tai ajatukset 

tai puhe voivat lähteä yllättäväänkin suuntaan. Hyvään henkilöön liittyy 

myös ilmaisuvoimaa, mutta on  vaikea määritellä yleisellä tasolla mitä 

ilmaisuvoima on. Se liittyy siihen, että henkilö pystyy paljastamaan 

itsestään jotakin.”(H2) 

Sitaatissa nousee esiin ’hyvän elokuvan’ normi, missä päähenkilö on aktiivinen – myös sisäisesti, 

henkilö on avoin ja uskaltaa paljastaa itsestään jotakin. Avainsanat ilmaisuvoima, voi lähteä 

yllättävään suuntaan. 

 

Vatsaaja H3, ent.rahoittaja, nyk.ohjaaja kertoo että hänellä on pyrkimys rakastaa omia 

päähenkilöitään, mikä aina ei ole helppoa. 

”Mä sanoisin, että mun pitää rakastaa mun päähenkilöä ja joissain 

tapauksissa se on ollut vaikeaa. Mulla on todella vähän aiheita ja mä 

sitoudun niihin tavalla, joka on intuitiivinen mutta ei analyyttinen. Eli siis 

mä tiedän sen, että alalla on ihmisiä jotka ajattelevat, että mikä olisi 

tarpeeksi iso ja myyvä aihe, joka voisi kiinnostaa rahoittajaa. Mä en 

ajattele niin, vaan että jos se aihe on tarpeeksi kiinnostava minulle, niin se 

on myös muille.”(H3) 

Sitaatissa nostetaan esiin ohjaajan emotionaalinen sitoutuminen päähenkilöön, minkä 

ilmenee sanoissa mun pitää rakastaa häntä. Vastaaja luottaa siihen, että jos hän on 

kiinnostunut aiheesta, niin siitä ovat kiinnostuneet myös muut. Näin hyvän elokuvan 

normiksi muodostuu oma kiintyminen aiheeseen ja päähenkilöön, niin että aihe on 

tarpeeksi kiinnostava ensisijaisesti itselleen. 

 

Vastaaja H4, leikkaaja lähtökohdaksi sen, että ihminen itsessään on hyvä päähenkilö, hän 

on toiminnallinen ja haluaa jotakin. 

”Millai sitä kohtelee kuvauksissa, ihminen on hyvä päähenkilö, yleensä 

hän toimii jollakin tavalla , hän haluaa yleensä jotakin, onhan sekin että 

ihminen istuu paikalla niin sekin on toimintaa.”(H4) 



 

 

 

48 

Sitaatissa nousee lähtökohdaksi ihmisen perusolemus ja se että hän haluaa jotakin, että hänellä on 

suunta. Näin voidaan tulkita, että hyvä päähenkilö on sellainen jolla on toiminnan suunta. ’Hyvän 

elokuvan’ normiksi muodostuu näin ollen elokuva, jossa päähenkilö haluaa jotakin ja sillä on 

toiminnan suunta. 

Vastaaja H5, ent. rahoittaja, nyk.leikkajaa korostaa muutoksen merkitystä päähenkilössä, joka voi 

olla myös sisäinen. 

”Esim et päähenkilö ei muutu nollasta sataan vaan et se tajuaa jotain 

uutta..”(H5) 

Sitaatissa nousee esiin elokuvakonventio päähenkilön muutoksesta nollasta sataan. 

Sitaatissa korostetaan, että muutos voi sisältyä päähenkilön oivallukseen, että tajuaa jotain 

uutta. Näin ’hyvän elokuvan’ normiksi nousee elokuva, jonka päähenkilö oivaltaa jotakin 

uutta. 

 

Kysyin haastateltavilta, millainen on hyvä elokuvan alku. Vastaaja H3, ent. rahoittaja, nyk- ohjaaja 

korostaa eteenpäin menevää liikettä ja kysymyksenasettelua, mistä elokuva kertoo. 

”Alun pitää olla kyllä sellainen että siinä on eteenpäin syntyvä liike, 

alkusysäys. Että ainakin joku kysymys muodostuu että mistä tässä on 

kysymys.”(H3) 

Sitaatissa nousee esiin sanat liike ja alkusysäys. Nämä tuovat ’hyvän elokuvan’ normin, elokuvan 

alussa pitää olla eteenpäin menevä liike, alkusysäys. 

 

Vastaaja H5, ent. rahoittaja, nyk. leikkaaja vertaa elokuvan alkua illuusion luontiin. 

”Se on sama asia kuin taikatemppujen tekeminen, eihän sitä niin kun jos 

näkee että nainen sahataan kahtia satoja kertoja niin kyllä siihen kyllästyy, 

en mä voi määritellä mikä on se illuusio,.... elokuvan alku on aina illuusio. 

Et se imaisee mukaansa. Mä haluasin mielelläni että mun tunne-elämäni 

liikahtaisi, eikä sillai analyyttisesti että mä rupean analysoimaan jotain 

kaavaa, pitää olla mysteeri, illuusio, tunne.”(H4) 

 

Sitaatissa nousee esiin sanat taikatemppu, illuusio, imaisee mukaansa, tunne-elämä liikahtaa,  

mysteeri. Näin voidaan katsoa, että ’hyvän elokuvan’  normi on tässä sellainen elokuva, jonka 

alussa on tunne ja illuusio, ja joka imaisee mukaansa niin, että katsojan tunne-elämä liikahtaa.  
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Vastaaja H6 tiivistää, että hyvä alku on sellainen, joka saa katsojan kiinnostumaan siitä, miten 

tarina loppuu. 

”Yksinkertaisesti ja ytimekkäästi – millä tahansa keinoilla, että katsoja 

kiinnostuu miten tarina päättyy.”(H6) 

Sitaatissa korostuu sanat yksinkertainen ja ytimekäs, kiinnostuu miten tarina päättyy. 

Yksinkertainen viittaa siihen, että alun pitää olla tarpeeksi yksinkertainen, jotta katsojan 

mielenkiinto ei herpaannut. Ytimekäs termi viittaa samaan. Kolmas kriteeri viittaa siihen, 

että alku pitää olla sellainen, että katsoja kiinnostuu lopusta.  

 

Kysyin haastateltaviltani, vaiheessa elokuvan päähenkilöllä pitää olla päämäärä. Pitääkö sellainen 

aina olla? Vastaaja H2, ohjaaja,  kumoaa konventionaalisen ajattelutavan päähenkilön päämäärästä 

ja pääväittämästä. 

”En usko, että dokumenttielokuvan päähenkilöllä useinkaan voisi olla 

päämäärää. Olen myös aina inhonnut ajatusta elokuvan pääväittämästä. 

Tämä on mielestäni täysin väljähtänyt ajattelutapa suhteessa elokuvaan, 

ja siitä pitäisi luopua…Mikä on tän elokuvan juttu, mikä on pointti, mikä on 

pääväittämä? Hedelmättömiä kysymyksiä minusta. Arvostaisin itse 

dokumenttielokuvaa, joka seilaa ympäriinsä ja luo mennessään 

omanlaistaan maailmaa ja herättää outojakin kysymyksiä. Ajatus yhdestä 

pääväittämästä on konventio turhimmasta päästä.”(H2) 

Sitaatissa vastaaja nousee vastarintaan suhteessa valtanormiin ja toteaa, että ei pidä pääväittämästä 

ja että dokumenttielokuvan päähenkilöllä ei pitäisi olla päämäärä. Sitaatissa kyseenalaistetaan 

konventioiden merkitys, mikä on pointti, mikä on pääväittämä? Sitaatissa nousee esiin ’Hyvän 

elokuvan’ normina dokumenttielokuva, joka seilaa ympäriinsä ja luo mennessään omanlaistaan 

maailmaa  ja herättää outojakin kysymyksiä. 

 

Vastaaja H3, ent. rahoittaja, nyk. ohjaaja kertoo, että vaikka on hyvä, että elokuvalla on päämäärä, 

se ei saa olla yksoikoinen ja pelkistävä. 

”Se on hyvä että elokuvalla on päämäärä…. Kapea tai yksinoikoinen, 

ihmisessä on paljon muutakin kuin se päämäärä, et ihmistä ajatellaan 

päämäärän kautta siitä tulee vaan suppeempi. Jos ajatellaan esim XXX -
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elokuvassa, voiko rakkaus säilyä vaikeissa olosuhteissa, niin sitä ei ihan 

helposti voi kertoa. Jos halutaan tehdä elokuva huuhailemisesta niin sekin 

on mahdollista.” (H3) 

Avainsanat ovat kapea ja yksoikoinen. Vastaaja jakaa elokuvan päämäärän ja päähenkilön 

päämäärän toisistaan, jossa hän kritisoi, että vaikka on hyvä, että elokuvalla on päämäärä, niin 

henkilön suhteen se ei saa olla määräävä tekijä. Päämäärä –ajattelu kaventaa ihmiskuvaa. 

 

 

Vastaaja H4, leikkaaja kertoo, että hänen mielestään henkilöllä on yleensä päämäärä, päämäärän 

luonteesta riippumatta. 

”Kyllähän se on niin kuin yleensä tai että on oppinut että henkilöllä on 

päämäärää, kiipeääkö hän Everestille vai hakeeko hän kaupasta maitoo, 

kyllä se pitää siinä olla, nyt mä rupesin että koko teoriaa että kannattaako 

tota Syd Fieldiä soveltaa dokumenttielokuvaan. Sehän on semmoista 

amerikkalaisen fiktion perinnettä, et se on aikansa elänyt kokoo syd field. 

Syd Field edustaa yhtä genreä, et se edustaa suorakertomakirjallisuutta, 

et kuitenkin esim mikä on esim runouden kaava, et se on semmoin, mua 

ahdistaa tämmöinen ajattelu.”(H4) 

Sitaatissa nousee esiin yksi elokuvan vallitsevista konventiosta – Syd Fieldin malli. Vastaajan 

mukaan Syd Field edustaa yhtä tyylilajia ja suorakertomakirjallisuutta. Voidaan nähdä, että 

tällaisella tyylillä on valta-asema kerronnassa ja vastaaja asettuu vastarintaan suhteessa siihen. Syd 

Field edustaa yhtä genreä lause viittaa siihe, että vastaajan mielestä elokuvakerronnan pitäisi olla 

monipuolisempaa. Sitaatissa nostetaan esimerkiksi runous, joka ei mene tiettyyn kaavaan ja näin 

vastaaja vertaa sitä dokumenttielokuvaan.  

 

Vastaaja H6, ent.ohjaaja, nyk.rahoittaja pitää hyvänä asiana, että elokuvan päähenkilöllä on 

päämäärä. 

”Jos on päähenkilö niin kyllä se pitää olla, et kyllä se käytännössä pitää 

olla niin et se on se joku joka tulee sieltä jostakin tarinan kerronnasta, että 

jos on päähenkilö sillä pitää olla päämäärä. Se on vaan valitettavaa ja se 

ei haittaa että se katsoja ymmärtää sen päämäärän heti alusta 

lähtien.”(H6) 
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Sitaatissa korostetaan elokuvan konventioiden päähenkilö ja päämäärä merkitystä. 

Avainsanana tässä on sana pitää, joka vahvistaa elokuvan normia ’hyvässä elokuvassa’ 

pitää olla päähenkilöllä päämäärä ja on toivottavaa, että se kerrotaan elokuvan alussa. 

 

Kysyin haastateltavilta, tekevätkö he istutus- ja lunastuselementtejä elokuviin. 

Vastauksissa yhteinen tekijä on, että mennään tarinan ehdoilla ja että istutuselementit tulee 

materiaalista. 

” En mene ohjekirjan kanssa edittiin. Osa tarinankerrontaa on että niitä on 

melkein aina…”(H1) 

”Ne tulee materiaalista ja sitä hyödynnetään esim. päähenkilö sanoo jotain 

ja sit kertoja toistaa sen, tai et jotain asiaa kuljetetaan ja se on sitten 

jossain isommassa osassa.”(H3) 

”Joo kyllä...se on myös rajauskysymyksiä. On se tarina joka etenee tietyllä 

tavalla. Tapahtumasarja on siis yksi juttu, mutta mistä se elokuva oikeesti 

kertoo. Ja hirveintä on se, että katsoja jo itse rakentamaan tiettyä kaavaa, 

että en osaa katsoa, et kun katsoo kotimaisia fiktioita, et ne on kaikki 

kopiota toisistaan, siellä on muutamia poikkeuksia, et saatanan tylsää. Se 

on hirveen harmi, että se pitää mennä sen kaavan mukaan. Samalla 

tavalla kun tuli äänielokuva että se jäykisti sen kerronnan.”(H4) 

Vastaaja H4 puhuu tarkemmin suomalaisen fiktion rakenteesta, että ne kaikki menee samassa 

kaaressa ja muistuttaa toisiaan. Vastaaja H4 kokee, että kaavamaisuus on jäykistänyt suomalaisen 

fiktion kerrontaa. 

 

Kysyin haastateltavilta, miten paljon intuitiolla on merkitystä. Kaikki vahvistivat, että sillä on  

merkitystä. 

H3:”Kaikki menee yhtäaikaa, sit mä rupeen etsimään siihen materiaalia sit 

mul tulee mieleen asioita sit siitä muodostuu yhdessä kuva maailmasta ja 

elementeistä, että mennään eteenpäin monella rintamalla, ja siitä 

muodostuu myös se rakenne. Muoto ei muodostu ilman sisältöä, sitä 

muotoa ei voi päättää etukäteen.”(H3) 

Valta muodon rakentumisesta osoitetaan ohjaajalle, mutta ainoastaan etsimisen, intuition ja 

työprosessin kautta; ensin täytyy olla sisältö, jonka ympärille rakentuu muoto. 
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”Hyvin paljon, äärettömän paljon, pitäis enemmän pelata sen varassa. Nyt 

ne pitäis unohtaa, et hyvä et ne on työkalupakissa mut nyt ne pitäis 

unohtaa.”(H4) 

Vastauksessa nostetaan elokuvaprosessin keskiöön intuitito. Näin vallan paikka paikkaantuu 

tekijöiden intuitiolle, jonka pitäisi ohjata rakenteen suuntaa. Sitaatti nyt ne pitäisi unohtaa viittaa 

dramaturgian rakennusosiin. Sitaatissa nousee esiin ajatus, että kun konvention rakennusosat ovat 

selvillä tekijöille, ne pitäisi tekovaiheessa unohtaa ja luottaa intuitioon. 

 

Vastaaja H5, ent. rahoittaja, nyk.ohaaja kertoo että rahoittajan ominaisuudessa ei lähde määräämään 

tekijöitä, vaan kertoo omia kokemuksiaan katsojana, miltä elokuva näytti. 

”Mä en ole rahoittajana ihan helposti tommoiseen puuttunut, mä on 

lähinnä heittänyt kysymyksen muodossa, et jos joku ei toimi, niin yhdessä 

pohdittu..mä yritän vain jeesata et täs puutuu perse ja tässä tää laahaa, 

mut mä en vaadi. Mä itse arvostan paljon matti meikäläisen kokemusta.” 

Sitaatissa korostuu sanat mä yritän jeesata, jossa vastaaja korostaa puhuvansa tekijälle 

toisena tekijänä ja katsojana, ja yrittää auttaa viemään elokuvaa parempaan suuntaan. 

Vastaaja mielellään assosioi itsensä tavalliseen katsojaan katselutilanteessa eli antaa tilaa 

omalle katsojakokemukselleen tavallisena katsojana. 

 

”Taiteentekijänä tämä on kaikkein kiinnostavinta…. Myös leikkaajana, et 

ne on ollut kiinnostavia ne havainnot..mitä on tehnyt...Et vaikka tulee se 

katselu ja ihmettelee aijaa..et tää onkin tämän näköinen et ei se ollut mulle 

ongelma. Et musiikki voi muuttaa täysin kohtausta. Et kyllä mä haluan 

tietää mitä siihen tulee. Et sillä voi viedä tätä ajatusta ja jos puhutaan 

dokkarista et ei yhtä totuutta ole.. et kun pakolaisia tule pihalle ja siellä on 

polttopulloja… 

Arvostan sitä tavallista matti meikäläsen kokemusta et yleensä tavallinen 

katsoja osaa lukea elokuvaa vaikka ei osaisi lukea. (H5) 

Sitaatissa vastaajan subjektipositio on elokuvaleikkaajana. Vastaaja korostaa intuitiota omassa 

työskentelyssään. Intuitio tässä kontekstissa vertautuu katsojan ensimmäisen katselukertaan, jolloin 
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leikkaaja kykenee heittäytymään oman intuition varaan ja katsomaan elokuvaa uusin silmin. 

 Tavallinen katsoja osaa lukea elokuvaa vaikka ei osaisi lukea lause viittaa siihen, että 

tavallisen katsojan kokemusmaailman pitäisi olla riittävä, ymmärtääkseen elokuvan kieltä ja siihen 

pitää luottaa, mitä katsoja saa elokuvasta irti.  

 

Kysyessäni haastateltavilta, rakentavatko he tuotantohakemuksia tietyille rahoittajille ja pohtivatko 

he, kenelle elokuvahakemuksen tarjoavat, vastaaja H1 (ohjaaja) kertoi, ettei yleensä niin tee. 

” Yleensä en, mutta pitäisi, se helpottaisi rahan saamista.”(H1) 

Vastaksessa käy ilmi sanan pitäisi kautta, että vastaaja olettaa hakemuksen suuntaamisen 

rahoittajalle parantavan elokuvaprojektin mahdollisuuksia saada rahoitusta. Vastaaja vahvistaa 

tutkimuksen hypoteesin, siitä että tekijäpuolella on käsitys, että hakemuksen suuntaaminen ja 

profilointi rahoittajille edesauttaa rahoituksen saannissa. 

 

Vastaaja H3 tiedostaa kenelle tarjoaa elokuvaansa. 

”Tietenkin sitä vähän miettii ja sitä aina miettii että toi tykkää mun 

elokuvista ja joskus tiedät että toi ei tykkää ja silti sun pitää tarjota sitä 

sille. Enkä mä sitä sisältöä muuta sen mukaan kenelle mä sen tarjoan 

vaan mä kirjoitan sen itselleni. Sen omien ajatusten näkyväksi 

tekemiseksi.”(H3) 

Sitaatissa nousee esiin ajatus, että tekijä on tietoinen siitä, kenelle elokuvansa tarjoaa ja sitä ei voi 

välttää. Hän ei kuitenkaan muuta teostaan sen takia. Näin valta sisällöstä paikantuu tekijälle. 

 

Vastaaja H1 kertoo, että dokumenttielokuvissa suunnitelma elokuvan kuljetuksesta ei koskaan 

toteudu, niin kuin on ajatellut. 

Typerä kysymys kaikki dokkaristit tietää, että ei ne koskaan mee niin kuin 

on ajatellut. Dokkareissa ei ikinä, fiktiossa kyllä.”(H1) 

Sitaatissa paikannetaan valta tietoon siitä, että dokumenttielokuvan suunnitelmat eivät koskaan 

mene odotusten mukaisesti. Sitaatissa kaikki tietää  vastaaja antaa ymmärtää, että kyseessä on 

yleinen tieto, että näin asia on. Ei ne koskaan mee niin kuin on ajatellut, nostaa sitaatin keskiöön 

yleisen käsityksen, että dokumenttielokuva ei noudata valmista käsikirjoitusta.  

 

Vastaaja H6, ent.ohjaaja, nyk. rahoittaja antaa suunnitelman muuttua matkan aikana. 
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”Annan muuttua, kunhan se on parasta sille tarinalle ja niin on käynyt 

hyvin monelle elokuvalle. On tehty esim yhtä juttua kunnes on todettu että 

tässä vieressä kasvaa paljon mieleenkiintoisempi tulokulma tähän 

samaan aiheeseen.”(H6) 

Avainsanoiksi nousee muuttua, parasta tarinalle, mielenkiintoisempi tulokulma. Sitaatissa nostetaan 

esiin mahdollisuus muutokseen. Päämääräksi asetetaan mahdollisimman hyvä elokuva lauseella: 

kunhan se on parasta sille tarinalle.  

 

Vastauksessa H1 kertoo, että näkisi rahoittajan niin, että hän ei ole määräilevänä, vaan ehdottava ja 

osallistuva. 

”Ei määräilevä vaan ehdottava, parhaassa tapauksessa rahoittaja voi olla 

tosi hyvä. Joskus rahoittaja voi jopa aktiivinen. Pahimmassa tapauksessa 

voi rahoittaja olla pelottava taho joka voi olla auktoritaarinen eikä hänen 

kanssaan voi keskustella eikä suostu tapaamaan.”(H1) 

Sitaatissa vastaaja nostaa esiin rahoittajan hyvät ja huonot piirteet työssään. Sitaatista löytyy 

vastaparit sanoille: määräilevä – ehdottava; aktiivinen – auktoritäärinen, voi keskustella – ei suostu 

tapaamaan. Näin voidaan nostaa esiin elokuvatekijän käsitys hyvästä rahoittajasta. Hän on 

ehdottava, keskusteleva, osallistuva ja suostuu tapaamisiin. 

 

” SES:ssä on selkeät ohjeet ja Avekissa suhkot ja YLE:llä sekavat. Ne 

ohjeet pitäisi olla yksinkertaisemmat. Ei saa olla niin että on juonut kaljaa 

yhdessä, niin sit se vastaa sun meilii”(H1) 

Sitaatissa tulee esiin kritiikki rahoituslaitosten ohjeistuksia kohtaan. Kritiikkiä saa myös rahoittajan 

mahdollinen ystävien suosiminen, mikä nousee esille lauseessa: ei saa olla niin, että on juonut 

kaljaa yhdessä, niin sit se vastaa sun meiliin. Tämä myös nostaa esiin yleisen ennakkoluulon, että 

rahoittaja suosii ennestään itselleen tuttuja tekijöitä. 

 

Sitaatissa H7 pohtii rahoittajan ammattillisia valmiuksia. 

”Yksi esimerkki huonosta rahoittajan reaktiosta, että suuttuu kun hänelle 

sanoo eriävän milipiteen hänen esittämästään kritiikistä. Et voisko olla 

enemmän dramaturgeja rahoittajina. Sillä dramatrugi on opiskellut 
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auttamaan muita. Nyt entinen ohjaaja tulee rahoittajan tekemään leffaa, 

josta se paukuttaa henkseleitään.”(H7) 

Vastauksessa nousee esiin, että rahoittaja voi kommetoida aihetta, mutta hänen kommentinsa eivät 

välttämättä ole perusteltuja ja silloin tekijällä pitää olla oikeus ilmaista se. Vastaaja pohtii, että 

rahoittaja, jolla on dramaturgista koulutustaustaa ja ammattitaitoa voisi auttaa tekiöjitä paremmin 

eteenpäin, kuin rahoittaja, joka on entinen ohjaaja. Paukuttaa henkseleitä lauseen voidaan nähdä 

tarkoittavan sitä, että rahoittaja pitää omana ansionaan, jos elokuva menestyy ja silloin rahoittaja 

jättää tekijät taka-alalle. 

 

Vastaaja H3 tyytyy pohtimaan millaisia rahoittajia hänellä on ollut. 

”On ollut tuotantoneuvoja, joilla on ollut todella suuntaava ohjaus... mutta 

suurimmaks osaks kaikki sen tajuaa että se on ohjaajan elokuva.”(H3) 

Sitaatista käy ilmi, että vastaajalla on ollut yksittäinen kokemus rahoittajasta, joka on ollut ohjaava 

tai määräilevä, mikä käy ilmi sanoissa todella suuntaava ohjaus. Enimmäkseen vastaajalla on ollut 

kokemusta rahoittajista, jotka antavat päätösvallan elokuvasta tekijälle. Suurimmaks osaks kaikki 

sen tajuaa viittaa tässä tapauksessa enemmistöön vastaajan kohtaamista rahoittajista. Sitaatin voi 

nähdä  myös itsestäänselvyytenä, että kaikki sen tajuaa, jolloin asialle ei tarvitse tehdä mitään. 

 

Vastaaja H4, leikkaaja on harmissaan hänelle asetetusta roolista, jossa hänen pitää puolustella 

ratkaisujaan. 

”Musta tuntuu että rahoittajat on enemmän dialogissa ohjaajan kanssa. 

Joskus         enemmän on mennyt negatiivisen puolella, että on vähän niin 

kuin selittelyä että pitää puolustella omia valintojaan.”(H4) 

Vastaajan oma kokemus rahoittajan tulosta katselutilanteeseen on ollut negatiivinen, sillä hän on 

joutunut enimmäkseen perustelemaan valintojaan leikkaajana.  Tässä tulee vallan dominanssi esiin, 

niin että leikkaaja joutuu puolustamaan ja selittelemään omia valintoja. Voidaan nähdä, että 

vastaaja kokee, että hänen ammattitaitoaan ei arvosteta ja hän on eriarvoisessa asemassa 

taiteellisena tekijänä, kuin ohjaaja tai rahoittaja. 

 

Vastaaja H6 pohtii, löytääkö suuri yleisö elokuvan. 

”Niin mä ajattelen niin että veronmaksaja kustantaa tämän leikin niin että 

mä en oikeastaan ajattele muuta niin voimakkaasti kuin sitä et mille 
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kohdeyleisölle tämä elokuva on ja kuka oikeasti löytää tämän meidän 

tarjonnasta.”(H6) 

Sitaatissa vastaaja sijoittaa vallan paikan kohdeyleisölle – löytääkö se tämän elokuvan, tavoittaako 

elokuva kohdeyleisönsä. Näin vastaaja näkee ensisijaisen velvoitteensa katsojia kohtaan. Elokuva 

on ensisijaisesti yleisölle. 

 

 

Vastaaja H1, ohjaaja pohtii, että jos elokuva on taidetta, niin ei tarvitse miettiä katsojaa asiakkaana. 

”…. jos ajattelee että elokuva on taidetta niin ei tarvii miettiä että katsoja 

on asiakas, ehkä rahoittaja miettii enemmän sitä. Pahimmassa 

tapauksessa tehdään tosi-tv:tä jossa mietitään katsojaa asiakkaana, se on 

köyhää tekemistä.”(H1) 

Sitaatissa vastaaja positioi itsensä ohjaajaksi. Vastaaja asettaa eri tehtävät rahoittajalle ja tekijälle. 

Sitaatissa tulee esiin ajatus, että rahoittajan tapa nähdä elokuva tuotteena ja katsoja asiakkaana 

johtaa elokuvan muuttumiseksi tosi-tv:ksi. Sitaatissa nostetaan elokuvatekijän diskurssi vastakkain 

rahoittajan diksurssin kanssa taistelemaan ’hyvän elokuvan’ normista. 

 

Vastaaja H2, ohjaaja pohtii kysymystä laajemmin taiteen tekemisen lähtökohdista. 

”Tämä on todennäköisesti yksi taiteen tekemisen ydinkysymyksistä. 

Kenen teosta tekee? Vastauksen pitäisi luonnollisesti olla, että tekee 

omaa ja itsensä näköistä teosta. Miksi pitkien prosessien aikana on 

kuitenkin usein vaikea säilyttää oma ydin, oma idea, oma sielu tekeillä 

olevassa teoksessa.” (H2) 

Vastauksessa nostetaan esiin taiteen peruskysymys – kenelle teos on suunnattu. Vastauksessa tekijä 

pohtii, miksi siitä huolimatta, että pyrkii tekemään elokuvaa ensisijaisesti, niin että se on 

omanlaisensa, tekijän näköinen teos, sen teoksen ydintä on vaikea sälyttää prosessin aikana. 

Avainsanat tässä ovat oma ydin, oma idea, oma sielu tekeillä olevassa teoksessa. 

 

”Tämän tutkimuksen kysymykset ovat hiukan johdattelevia, ajatuksena on 

että rahoittajat ohjailevat elokuvia konventionaalisempaan ja 

yleispätevämpään suuntaan. Luulen kuitenkin, että esteet tehdä täysin 

omanlaistaan elokuvaa ovat ohjaajan päässä. Se mikä estää 
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noudattamasta omaa näkemystä voi olla tietoisuus konventioiden 

olemassaolosta, joku tietty kaava joka on jokaisen päässä halusi tai 

ei.  Joskus myös taidon puute – tietää että pitäisi tehdä toisella tavalla, 

mutta ei tiedä miten se tehdään.”(H2) 

Vastaajan mielestä syynä ei ole rahoittajan vaatimukset ja dominoiva valta vaan syyt ovat 

sisäsyntyiset. Voidaan nähdä vastaajan tarkoittavan, että rakenteen normit puskevat meidän 

tajuntamme läpi ja niitä vastaan on vaikea taistella. Sitaatissa nousee esiin tietoisuus omien taitojen 

vajaavaisuuksista - taidon puute, jolloin valitsee konventionaalisen tavan toimia, koska ei osaa 

tehdä toisin. 

 

Vastaaja H2, ohjaaja pohtii leikkauksen vaikeutta dokumenttielokuvassa. 

Minulle käy usein niin, että leikkausvaiheessa hämärtyy mitä on 

tekemässä. Voi olla liikaa vaihtoehtoja tai sitten liikaa kompromisseja. 

Materiaali on niin läpensä tuttua, ettei sitä pysty enää näkemään 

tarkasti.  Aika usein olen kuitenkin loppujen lopuksi kokenut sen, että 

kaiken vyyhteytymisen alla minulla on kuitenkin aivan selvä kuva siitä mitä 

kohti pyrin. Se on todella mahtava ja palkitseva tunne, vaikka ei tarkoita 

samaa kuin se että olisi täysin tyytyväinen lopputulokseen.”(H2) 

Vastauksesta käy ilmi, että leikkausprosessi ei ole useinkaan selkeä ja yksinkertainen. Materiaaliin 

voi sokeutua ja ydin siitä, mitä on tekemässä hämärtyy. Vastauksessa käy ilmi, että vastaaja pyrkii 

pitämään kiinni ydinajatuksestaan, mitä on tekemässä myös vaikeina hetkinä leikkausvaiheessa. 

Vaikka materiaali on välillä kompleksista, niin omasta ytimestään – perusajatuksestaan kiinni 

pitäminen on antanut vastaajalle voimaa ja ollut palkitsevaa. 

 

Sitaatissa H3 uskoo omaan intuitioon. 

”Jos mä on tarpeeksi kiinnostunut siitä niin kyllä se elokuva kiinnostaa 

myös muita.”(H3) 

Sitaatissa vastaaja positioi itsensä tekijäksi. Vastaajan kiinnostus omaan aiheeseen on riittävä 

peruste sille, että sen täytyy olla myös muidenkin mielestä kiinnostava. Näin vastaaja luottaa omaan 

intuitioon siitä, mikä aihe on hyvä. 

 

Vastaaja H8 (leikkaaja) pohtii ohjaajan valtaa suhteessa leikkaajaan.  
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”Suhteessa valtaan, mikä on ohjaajan valta suhteessa leikkaajaan, et 

parhaat duunit mä olen tehnyt silloin kun ohjaaja on luottanut minun 

intuitioon ja antanut mun tehdä vapaasti, ettei epäile sitä että mä en tiedä 

sit tai että pelkää sitä, koska ei sitä tiedä mihin sitä heittäytyy ja sille pitää 

antaa mahdollisuuden. Että ohjaaja luottaa leikkaajan ammattitaitoon, 

vaikka alussa ei tiedättäisikään mihin tämä materiaali johdattaa. Mulla on 

kokemusta molemmista, epävarmoista ohjaajista ja niistä jotka luottaa 

minun, tai sitä että ne ei pelkää sitä koostamisprosessia, et ne ei 

lamaannu apua apua tää ei toimin. Siitä voi tulla niin mahtavia 

älynväläyksia kun ei tiedä mitä on tulossa, että lähtee avoimin mielin, et 

sieltä tulee sellaisia oivalluksia, pakottamatta, että ei ole päämäärää mitä 

lähtee tekemään.” 

Sitaatissa vallan paikka sijoittuu ohjaajaan ja kysymykseen, miten hän antaa leikkaajaan toimia 

työssään. Jos ohjaaja antaa mahdollisuuden leikkaajalle kokeilla ja tehdä vapaasti, niin vastaaja 

kokee sen olleen hedelmällisin lähtökohta tekemiseen – silloin hänen parhaat puolensa leikkaajan 

ovat tulleet esiin. Avainsanat intuitio, vapaasti, heittäytyä, luottaa, avoin mieli, pakottamatta. 

 Sitaatin keskiöön nousee sana pakottamatta, joka tiivistää vastaajan ajatukset siitä, 

että ohjaajan valta ei saa olla pakottava, koska se sitoo, luo estoja ja estää luovan ajatteluprosessin 

 

Vastaaja kertoo ensisijaisesti auttavansa ja tukevansa ohjaajaa leikkaajana ja samalla tavalla hän on  

myös rahoittajana, edesauttanut ohjaajan projektia, ollut tukemassa häntä. 

”Mun puolesta on niin että leikkaajana tehdään aina toisen juttua että sitä 

jeesaa toisen projektia, eli tehdään tässä ohjaajan juttua ja rahoittajana 

tehdään sama asiaa. Niin kun mä oon leikannut toisten leffoja en omia. Et 

siinä jeesaa toista. Et siinä tulee projektiin ja miettii kenelle tää juttu oikein 

on.”(H5) 

Vastaaja subjektipositio kahdessa ammattikuvassa; leikkajana ja rahoittajana. Kummassakin 

roolissa hänen pyrkimyksensä on tukea ohjaaja. Näin valta elokuvan sisällöllisistä ratkaisuista 

annetaan ohjaajalle. 

 

Vastaaja H6 toivoo leikkaajalta visiota ja peräänantamattomuutta. 

”Vaikea sanoa, toivottavasti leikkaaja toteuttaa sitä visiota mikä hänellä on 

ikinä. Et parhaillaan että ollaan oltu rahoittamassa jotain juttua niin 
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leikkaaja ottaa sen omakseensa ja vie sen maaliin keinolla millä 

hyvänsä.”(H6) 

Sitaatissa avainsanoiksi nousee sanat: visio ja leikkaaja ottaa omakseen, vie maaliin. Näin 

vastauksessa paikannetaan leikkaajan rooli visionäärinä, hänellä on näkemys mihin elokuva 

kannattaa viedä ja hän pystyy viemään visionsa loppuun. Sitaatissa vallan paikka elokuvan 

onnistumisesta siirtyy leikkaajalle, joka ottaa elokuvan omakseen ja tekee siitä visionsa mukaisen. 

Näin yksi ’hyvän elokuvan’ normi on se, että sillä on leikkaaja, jolla on visio. 

 

Vastaaja H8, leikkaaja kertoo näkemyksensä siitä, mitä rahoittajan ja leikkaajan kohtauspisteessä 

tapahtuu. 

”Se on henkilökemiaa. Jos pitää antaa yleisarvosana. Se on enemmän 

jäänyt plussan puolelle, en ole kokenut leikkaajana että mua olisi 

pääsääntöisesti jyrätty, en ota kuitenkaan käskyjä rahoittajalta vaan 

ohjaajalta, että ne suodattuu sitten meidän keskusteluun ohjaajan 

kanssa.” (H8) 

Sitaatissa valta paikannetaan rahoittajan ja leikkaajan kommunikointiin. Vastauksessa nousee esiin 

tapa, millä leikkaajaa on kohdeltu. Dominoiva valta on läsnä ohjaajalla, leikkaaja ei ota sitaatin 

mukaan ohjeita rahoittajalta vastaan. Leikkaaja toimii ohjaajan toiveitten mukaisesti. 

On ollut myös ahdistaviakin tilanteita, mutta luojan kiitos vähän. Että ne 

olleet yksitäistapauksia, ne on tosi repivät ja jopa niin, että käskyttämistä 

ja auktoritääristä, et yksittäisissä tapauksissa tapauksissa mutta voi olla 

henkilökemiassa tai henkilöhistoriassa, että sillä tekijällä ja rahoittajalla 

olla jotain kaunoja aiempa.”(H8) 

Sitaatissa kerrotaan myös ikävistä esimerkeistä, mutta todetaan että niitä on ollut vähän. Silloin 

vastaaja nostaa yleisemmäksi syyksi sen, että rahoittajalla ja tuotantoyhtiöllä tai ohjaajalla on ollut 

tulehtuneet välit jo aikaisemmalta ajalta. Valta näin ollen paikantuu rahoittajan ja tuotantoyhtiön 

väliseen kommunikointiin ja ristiriitoihin, josta leikkaaja on sivussa. 

”Plussan puolelta on hyvin paljon ollut hyvin arvokkaita kommentteja ja 

kritiikkeja, että ei ole välttämättä pysytynyt näkemään niitä epäkohtia siinä 

työssä, että saanut hyvin arvokasta palautetta. Et ne on nähneet jotain 

kokonaiskaaria, ja pointtaamaan sellaisia asioita, joille on sokeutunut tai 

tullut ajatelleeksikaan, että on saanut hyviä vinkkejä.”(H8) 
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Vastauksessa valta paikantuu rahoittajalle, joka antaa rakentavaa palautetta. Rahoittaja on auttanut 

leikkaajaa eteenpäin ja nähnyt laajempia kokonaisuuksia. Hän on ollut leikkaajan tukena. 

 

Vastaaja H1 uskoo, että henkilökemialla on vaikutusta. 

”Ihan varmasti on. Mutta jos on tosi hyvä hakemus, hyvä rahoittaja osaa 

laittaa henkilökemian sivuun.”(H1) 

Sitaatissa nousee esiin ehdottomuus sanoissa ihan varmasti. Tämä kertoo, että vastaajalla on vahva 

käsitys siitä, että henkilökemialla on vaikusta. Avainsanat tässä ovat hyvä hakemus ja hyvä 

rahoittaja. Vastaaja antaa valtaa hyvälle hakemukselle, joka painaa vaakakupissa enemmän kuin 

henkilökemia ja nousee esiin rahoittajalle tarjottujen hakemusten joukosta. Samoin hyvä rahoittaja 

sisältää ajatuksen rahoittajasta, joka osaa asettaa henkilökohtaiset suhteet tai mieltymykset sivuun ja 

tutkia ensisijaisesti tarjottua aihetta. 

 

Vastaaja H3 kertoo, että joidenkin kanssa tulee helpommin toimeen kuin toisten.  

”On. Joidenkin kanssa on helpompi toimia kun tietää että ne pitää susta ja 

sun jutuista ja päinvastoin. Tämä ei ole edes suuri vääryys se on vain 

niin.”(H3) 

Sitaatissa esiintyvä lause tämä ei ole edes suuri vääryys, se on vain niin  kertoo, että vastaaja 

hyväksyy sen, että henkilökemia vaikuttaa rahoitusta hakiessa. Näin hän nostaa itsestäänselvyyden 

normiksi, joka on olemassa oleva asia ja johon ei voi vaikuttaa. 

 

Vastaaja H6 vahvistaa kysymyksen oletuksen. 

”Kyllä varmaan sillai. Ja on. Mut mä toivoisin itestäni et sillä hankkeella on 

suurin merkitys, mutta se mikä on kuitenkin tosiasia, että jos se 

kommunikointi ei toimi, niin väistämättä se johtaa ongelmia tulla 

ymmäretyksi.”(H6) 

Sitaatissa tuodaan esiin toive, että hanke sinällään olisi pääosassa. Samalla vastaaja vahvistaa, että 

jos kommunikointi ei toimi, se tuottaa ongelmia. Näin vastaaja paikantaa kysymyksen termin 

henkilökemia viestimiseen, eli mitä paremmin rahoittaja ja tekijä viestivät keskenään, sitä paremmin 

yhteistyö heidän välillä toimii.  

 

Vastaaja H5 myöntää että henkilökemialla on merkitystä, mutta etusijalla on hankkeet. 
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”Jo, niin kuin aikaisemminkin on rahoituspäätöstä tehtäessa ollut puhetta 

että tottakai, aina kun ihmiset ovat tekemisissä keskenään. Jos pyydät 

frendiltä kymppiä lainaa niin totta kai, mut jos sä oot just potkinut sen 

koiraa niin tuskin tulee sitä kymppiä. Mut se henkilökemia ei muodostu 

siitä , että onko meillä kivaa muuten yhdessä tai jotain muuta yhteistä, 

vaan millaiset ne hankkeet ovat.”(H5) 

Vastaajan subjektipositio on tuottajan roolissa. Sitaatissa näkökulma siitä, millaisten ihmisten 

kanssa haluaa olla tekemisissä sijoittuu ensisijaisesti itse hankkeisiin. Henkilökemia ei sitaatin 

mukaan liity siihen, miten kivaa on yhdessä. Voidaan nähdä vastaajan tarkoittavan, että etusija on 

sillä, millainen hanke on, jotta sitä rahoittaja voisi edistää yhdessä tekijän kanssa. 

 

”Et jos se on ylimielistä paskaa et tämä ihminen ei ole laadun tae, eikä 

omaa ajattelua että hän on enemmänkin juoksupoika. Et tuottaja kippaa 

huonoja hankkeita et kyl se kertoo jotain. Et se ei ole sellainen tyyppi joka 

ansaitsee kulttuuritukea valtiolta. ” (H5) 

Sitaatissa nousee esiin rahoittajan määritelmät teokselle, joka ei hänen mielestään kelpaa 

rahoitettavaksi. Avainlauseet: ylimielistä paskaa, tämä ihminen ei ole laadun tae, ei omaa ajattelua, 

hän on juoksupoika, tuottaja kippaa huonoja hankkeita. Näiden määritelmien kautta rahoittajan 

dominoiva valta päättää rahoitettavista hankkeista tulee esiin. Rahoittaja valitsee teoksia 

rahoitettavaksi, joista muodostuu myös ’hyvän elokuvan’ normi: jotka eivät ole ylimielistä paskaa, 

jonka ohjaaja on laadun tae, omaa itsenäistä ajattelua, on projektin vetohahmo, hyvä hanke, jonka 

takana tuottaja voi seistä. 

 

”Kyllä tänne tulee hyviä hankkeita jatkuvasti ja se ei ole puoleellisuutta, ne 

tuovat hyviä aiheita ja ne ihmiset on tehneet duunia niiden eteen ja he 

voivat tuoda myös erilaisia ohjaajia, kiinnostavia ihmisiä ja painottuu 

oikeisiin asioihin, et he voivat tuoda ensikertalaisia kaikista elämänalueista 

et XXX tai XXX, et mitä olen katsonut heidän duunia, niin olen erittäin 

vakuuttunut, että aiheesta ja käsittelytavasta kiinni … se katsotaan.”(H5) 

Sitaatissa vahvistetaan vallan paikka rahoituspäätöksessä rahoittajiin, jotka ensisijaisesti ovat 

kiinnostuneita sisällöstä (että aiheesta ja käsittelytavasta kiinni … se katsotaan). Voidaan siis 

katsoa, että hyvä sisältö määrää, miten rahoittaja suhtautuu hakemukseen. Näin ’hyvän elokuvan’ 

normi on sellainen elokuva, joiden takana on ihmisiä, jotka ovat tehneet paljon työtä elokuvan eteen 
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ja ovat ihmisinä kiinnostavia, sekä elokuvan aiheet painottuvat oikeisiin asioihin. Päätösvalta siitä, 

millaiset ovat oikeat aiheet, on rahoittajalle. 

 

 

Kysyin rahoittajalta H6, että onko niin, että hän kokee olevansa osallistuva rahoittaja, joka puuttuu 

myös leikkaukseen. 

”Kahdessa kohtaa siinä, kun hanketta suunnitellaan ja siinä kun leikkaus 

on yli puolenvälin, jopa silloin kun se on jo 2/3 osassa sitä leikkuuta niin 

silloin tulen vasta kuvaan mukaan.” (H6) 

Sitaatissa nousee esiin vastaajan määrittelemät tarkat kohdat, missä kohtaa hän puuttuu elokuvan 

sisältöön. Tämä viestii metodista ja normista, minkä rahoittaja on ominut. Hän käyttää dominoivaa 

valtaa ja osallistuu leikkausprosessiin.   

 

”On joo... …että me oikeasti uskotaan että tälle tulee tiettyä jakelua, että 

palautetta ja katsojareferenssiä että päästetäänkö tässä tekijät tai 

rahoittajat liian helpolla. Et jos siinä elokuvassa on potentiaalia niin silloin 

kannattaa mun mielestä painaa..”(H6) 

Sitaatissa avainasanat että tälle tulee tiettyä jakelua viestii siitä, että vastaajan fokus on yleisössä. 

Vastaaja tuo esiin määrällisen tavoitteen katsojaluvulle. Toinen avainsana on me uskotaan, jossa 

vastaaja nostaa oman käsityksensä teoksen potentiaalista ja vaatii muita tukemaan omaa 

näkemystään. Kun hän sanoo, että päästetäänkö tässä tekijät tai rahoittajat liian helpolla, vastaaja 

viittaa siihen, että rahoittajalla on valtaa olla päästämättä tekijätiimiä helpolla. Sana painaa viittaa 

siihen, että rahoittaja vaikuttaa aktiivisesti elokuvan sisältöön.  

 

 

Kysymykseeni, millaisia katselutilanteet rahoittajan kanssa ovat olleet, haastateltava H8 (leikkaaja) 

kertoo, että katselutilanne rahoittajien kanssa voi olla hyvinkin erilainen riippuen siitä, kuinka 

monta rahoittajaa on paikalla. 

”On hirveän erilaista se palautetilanne, sehän vaikuttaa hirveesti siihen 

vallankäyttöön onko yksi rahoittaja vai kolme. Eli niillä on taipumus suitsia 

toinen toistaan, että kukaan ei pääse siinä niin kuin kukkoilleen, eli niiden 

valta laimenee niissä tilanteissa. Parhaimmillaan, tai sitten jos ne on 

yksimielielisiä niin sitten ne on jonkin oikean asian jäljillä.”(H8) 
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Sitaatissa vastaaja vertaa palautetilanteita keskenään,  missä on yksi rahoittaja suhteessa siihen, että 

heitä on useampi läsnä samassa katselussa. Kun on useita eri rahoittajia läsnä, niin institutionaalisen 

vallan läsnäolo esiintyy lievempänä. Katselutilanteen jälkeisessä keskustelussa rahoittajat ikään 

kuin jakavat vallan keskenään ja näin dominoiva vallan käyttö ei ole niin voimakasta.  

 

 

 

Vastaaja H4, leikkaaja toteaa, että hän on jo ehtinyt tottua erilaisiin rahoittajiin ja osaa 

ottaa heidän palautteen vastaan niin, että se ei käytännössä vaikuta hänen työhönsä  

”Yhdessä projektissa eräs rahoittaja antoi niin karmean palautteen joka 

sille oli ihan normaalia mutta ohjaaja totesi että hän ei selviä siitä ja sitten 

se mietti viikon ja se oli aika raskas prosessi. Ja sitten hän yritti leikata 

paniikissa sitä itse ja sitten tultiin takaisin meidän yhteiseen 

leikkausversioon. Et se on kokemuksesta kiinni että tuntee rahoittajat että 

ei se mitään jumalansanaa, että mitä ne puhuu, et mä yleensä nyökyttelen 

joo joo mutta teen sitten niin kuin lystää.”(H4) 

Vastaajan positio on leikkaajan ammatissa. Sille normaalia sanat viittaava vastaajan mukaan 

rahoittajan normivaltaan, missä rahoittaja pitää itsestäänselvyytenä, että hänellä on oikeus puhua 

tekijöille niin. Sanat ohjaaja ei selviä siitä viittaa siihen, että kritiikki murensi ohjaajan itsetunnon.  

Vastaaja joka on leikkaaja, ei antanut rahoittajalle päätösvaltaa leikkauksesta, vaan jatkoi omaa 

työtään kriittisestä palautteesta välittämättä.  

 Sitaatissa vastaaja paikantaa vallan elokuvan leikkauksesta omaan päätäntävaltaan, 

joka ilmenee lauseessa  teen niin kuin lystää.  Avainlause tässä sitaatissa on: et se on kokemuksesta 

kiinni että tuntee rahoittajat että ei se mitään jumalansanaa, että mitä ne puhuu. Vastaaja näkee 

kertomassaan esimerkkitapauksessa rahoittajan pyrkivän ottamaan määräysvallan elokuvan 

sisällöstä ja leikkausprosessista itselleen. Vastaaja pitää vallan omasta ammattillisesta 

tekemisestään itsellään, eikä anna rahoittajan negatiivisten kommenttien vaikuttaa työhön. Teen niin 

kuin lystää ei tarkoita, että vastaaja ei tekisi niin kuin rahoittaja toivoo, vaan sen voidaan nähdä 

tarkoittavan sitä, että vastaaja ei tee oman tahdon vastaisesti. 

 

Vastaaja H7, leikkaaja kertoo, että noin puolet rahoittajista, mitä hän on kohdannut osaa antaa 

rakentavaa palautetta.  
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”Se on niin paljon kiinni siitä kuka antaa palautetta, joka osaa ammattinsa 

dramaturgian puolesta, 2-3 kuudesta, joista olen ollut iloinen ja kiitollinen 

ja ainakin koen että on tullut sellaista palautetta että siitä on ollut hyötyä 

että ainakin se on ollut perusteltua, ja sitten on ollut tilanteita että olen 

ohjaajalle yrittänyt ehdottaa jotain mikä ei ole mennyt, niin rahoittaja on 

sitten sanonut saman ja sitten on niin kun voinut jatkaa ohjaajan kanssa 

keskustelua. Ja mä on jossain tilanteessa luottanut, että kyllä rahoittaja 

sen viimeistään sanoo. Että hyvässä tapauksessa ovat tukeenet mun 

työtä ihan oma-aloittesesti.”(H7) 

Sitaatissa valta paikantuu rahoittajalle, joka osaa antaa rakentavaa palautetta. Sitaatin mukaan 

rahoittajista noin puolet ovat rakentavia ja heistä on ollut hyötyä. Vastauksesta näkyy perusasetelma 

valtasuhteessa, jossa leikkaaja on ohjaajalle alisteinen, mutta kun leikkaaja ja rahoittaja ovat samaa 

mieltä draaman kulusta, heillä on mahdollisuus kääntää ohjaajan mielipide. Rahoittajalla on 

vaikutusvaltaa ohjaajaan. Leikkaaja taas on alisteinen ohjaajalle. Jos leikkaaja ja rahoittaja yhdessä 

viestivät ohjaajalle, että elokuvaan olisi hyvä tehdä muutoksia, niin heidän asemansa yhdessä 

muodostuu vallakkaammaksi ja silloin ohjaajan on vaikeampi sivuuttaa heidän mielipidettään. 

 

Vastaaja H7 (leikkaaja) kertoo esimerkin, missä yhdellä kolmesta rahoittajasta oli eri visio siitä, 

mitä ollaan tekemässä. 

”Valitettavasti on ollut, joku niistä kolmesta aiheuttaa harmaita hiuksia. 

Että esim, joku rahoittaja on voinut suuttua katselutilanteessa, kun 

elokuva ei ole ollut sen näköinen kuin hän oli sen itse ajatellut. Silloin kävi 

myös ilmi, että hän ei ollut lukenut itse varsinaista käsikirjoitusta ja perusti 

näkemyksensä ainoastaan siihen,  mitä hän oli palavereissa itse visioinut.” 

Tässä voi nähdä normivallan muodon, jossa rahoittajalla on valtaa osoittaa mieltään. Syyksi nousee 

hänen ennakkokäsitys elokuvan sisällöstä, joka ei toteutunut hänen toivomallaan tavalla.  

 

”Kaikkein pahin tilanne on silloin, kun rahoittaja vaatii isoja muutoksia, 

mutta sillä ei ole antaa niihin resursseja. ” 

Sitaatissa valta paikantuu rahoittajalle, joka korostuu sanassa vaatii. Vaatimus ei ole myöskään 

toteutettavissa, joten vaatimuksesta tulee mielivaltainen. Näin vaatimus ei ole rakentava, eikä 

ratkaise todellisia ongelmia. 
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”Ja se että rahoittaja ei luota tekijään niin se on kaikkein karmein tilanne.” 

Sitaatissa keskiöön nousee sana luottaa. Koska kyse on ammattimaisesta työskentelystä, niin siihen 

liittyy ammattimainen arvostus. Vastaaja pitää pahimpana tilannetta, missä rahoittaja ei luota 

tekijätiimiin.  

 

Vastaaja H5, ent.rahoittaj, nyk. tuottaja kertoo esimerkin ostajasta, joka käyttäyi epäkorrektisti. 

”Mut mä muistan kerran jossa tuli myyjä kun tehtiin tv-versio, katseluun ja 

totesi meille että ei tätä elokuvaa saa tällei aloittaa, et oli aika vittumainen 

tyly tapa kertoa,  et silloin ohjaaja ihmetteli, että onko se nyt hänen syy, 

että elokuva ei myy. ... en muista et olisi tuottajan kanssa ongelmia mutta 

myyjän kanssa oli ongelmia.. joka sanoi et ei tollei elokuvaa voi aloittaa. 

Ja me oltiin et aika tyly tapa kertoa. Et oli aika vittumainen.” (H5) 

Valta paikantuu sitaatissa ostajan tapaan viestiä tekijöille, miten elokuvan pitää alkaa.  Oli 

vittumainen tyly tapa kertoa viittaa tekijöiden käsitykseen toimintatavasta, mikä asettui 

konfliktiin ostajan näkemyksen kanssa. Ostajalla on dominoiva rooli oman asemansa 

kautta. Ostaja tuo normivallan esiin, kertomalla oman käsityksensä ’hyvän elokuvan’ 

normista toteamalla, että hyvä elokuva ei ainakaan näin voi alkaa.  

 

Vastaaja H8 kertoo, millainen on hyvä palaute rahoittajalta. 

”Älykäs vallankäyttäjä ei nujerra tekijää, vaan niin kuin antaa sen 

analyyttisen kritiikkinsä, mutta ei uhkavaatimuksensa, niin kuin 

peruspsykologissa, että ei ei ei, ei saa tekijän kipsiin ja ahdistumaan. Et 

rakentava palaute saa tekijän sisäistämään, mistä siinä on oikeasti on 

kyse, rakentavaa kritiikkiä , jonka tarkoitus on vilpittömästi saada parempi 

leffa, ett se on tekijän puolella eikä haukkumassa, eikä vastaan. ” (H8) 

Sitaatissa valta paikannetaan rahoittajalle, joka antaa palautetta elokuvasta. Jos palaute on ollut 

rakentavaa, niin tekijä ottaa sen vastaan, sisäistää sen ja pyrkii toimimaan sen mukaan. Näin 

yhteiseksi päämääräksi nousee rahoittajalla ja tekijöillä mahdollisimman hyvän elokuvan 

aikaansaaminen. Voidaan nähdä, että silloin käsitys ’hyvän elokuvan’ normista on yhtenevä 

rahoittajan ja leikkaajan välillä. 

 

Vastaaja H5, ent. rahoittaja, nyk. ohjaaja kertoo, miten hän on vastannut tekijöille kielteisestä 

päätöksestä. 
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”Jokainen joskus tekee työnsä paremmin ja joskus huonommin. Kun 

päätöksiä pitää tehdä paljon, ja aihe ei nappaa ollenkaan niin joskus on 

vastaus todella tyly että kiitos, mutta resurssit ja hakemusten määrä, 

joskus taas haluaa kommentoida enemmän kun näkee projektia symppaa 

ja enemmän yritystä ja on ollut siinä viivalla toisten hakemusten kanssa.. 

niin...”(H5) 

 

Vastaajan subjektipositio on rahoittajana. Sitaatissa valta paikantuu tapaan, miten rahoittaja viestii 

tekijöille. Vastauksen keskiöön nousee elokuvahankkeen laatu. Jos aihe ei ole vastaajan mielestä 

mielenkiintoinen, se on yksi syy siihen, että vastaus on tyly, toinen on se, että hakemusten määrä on 

suuri. Sitaatissa nousee esiin sanat sympaattinen, enemmän yritystä, samalla viivalla, joiden 

voidaan nähdä ohjaajavan vastaajan toimintaa näissä tapauksissa niin, että hän pyrkii perustelemaan 

ratkaisunsa paremmin kielteisen päätöksen saaneille hakijoille.  

 

Vastaaja H6 kertoo, että hänen roolinsa aktiivisena rahoittajana painottuu leikkausvaiheessa. 

”Et leikkausvaiheessa se painottuu hyvin paljon. Vaikka voisi luulla että 

lue käsikirjoituksesta et siinä se on mutta leikkausvaiheessa se tulee hyvin 

paljon, et tämä tulee hyvin esiin et meillä on hyvin vahva visio ja me 

projisoidaan hyvin paljon siinä käsikirjoitusvaiheessa ja sit kun se 

olekkaan toteutunut samalla tavalla. Täytyy sanoa että elokuvaa on 

leikattu ainakin kuukausi ennen kun tulen siihen mukaan.” 

Avainsanat tässä ovat visio ja kun se olekkaan toteutunut. Rahoittajan mukaan 

käsikirjoitusvaiheeseen on latautunut paljon toveita tulevasta materiaalista. Todellisuus on kuitenkin 

toinen leikkauspöydässä. Sitaatissa valta paikantuu rahoittajalle, joka osallistuu leikkausprosessin.  

 

Vastaaja H6 pohtii suunnitteluvaiheen problematiikkaa välittää visio oikeanlaisena rahoittajalle. 

”Olen huomannut, että projisoidaan käsikirjoitukseen ja treatmenttiin 

uskomattomia asioita, et se lähtee meidän omasta mielikuvituksesta, 

mutta se tekijän visio ei välttämättä hahmotu sellaisenaan rahoittajalle, 

voihan olla että tekijä on sanonut, että hän tekee punaisen aidan, et tämä 

on punainen aita elokuva,  ja jokaisella meillä on käsitys punaisesta 

aidasta aivan toinen ja se on kiehtova. Monia asioita, et kun on puhuttu, 

että vilpittömin sydämin on puhuttu, että tälläinen elokuva tästä tulee, 
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mutta se projisointi vaikeuttaa sen todellisen ymmärtämisen, niin kuin 

sisäistämistä ja se on erikoista.” (H6) 

Sitaatissa fokus on viestin välittämisessä. Tekijöiden käsitys elokuvan sisällöstä ei aina välity 

rahoittajalle sellaisenaan, kun tekijät ovat sen tarkoittaneet.  

 Ongelmaksi vastaaja nostaa esiin sen, että vaikka me käytetään samoja termejä, niin 

me voidaan ymmärtää niillä eri asioita. Hän tiivistää tämän sanoihin projisointi vaikeuttaa sen 

todellisen ymmärtämisen, jonka voidaan nähdä tarkoittavan, että viestin välittämisen aikana viestin 

sisältö muuttuu. Näin rahoittaja paikantaa vastuun viestin ymmärtämisestä tekijöihin, jotka eivät ole 

onnistuneet välittämään visiotaan toivomallaan tavalla.  

 

Vastaaja H6 vastaa, miten hän suhtautuu siihen, että hän itse on ennen rahoittajaksi tuloa ollut 

ohjaajan roolissa ja häiritseekö tämä hänen nykyistä työtään. 

”Siinä on varmaan se ongelma siis se et niin pitkään se et niin pitkään kun 

se leikkausprosessi ei ole sen tuotantoyhtiön hallussa, niin pitkään se 

pakotettukin puuttuminen siihen leikkaukseen itsessäänkin on ainoa tie. 

Kun taas niin pitkään kun katsomme sellaista leffaa joka oikeasti vie 

mennessään, niin onhan se hulluutta mennä siihen puuttumaan sen takia 

et mulla on joku visio. Mut ne ongelmat kaiken kaikkiaan alkaa siitä 

kohtaa, kun sen elokuvan storytelling ei kertakaikkiaan toimi. Et siinä oma 

ohjaajatausta on toivottavasti vahvuus sille et ylipäänsä mä kehtaan tulla 

siihen katseluun, että mulla on oikeasti jotain mistä mä tiedän. Kauheinta 

olis se että ei olis. Et sä tuut sinne kertomaan jostain josta sä et oikeesti 

tajuu miten se tehdään. Se toisi mulle aika valtavasti epämukavuutta olla 

siellä.”(H6) 

 

Sitaatissa valta paikannetaan rahoittalle, kun leikkausprosessi ei ole rahoittajan mielestä tuottajan 

käsissä. Sanat pakotettu puuttuminen ja ainoa tie, viittaavat dominoivaan valtaa, jossa rahoittaja 

puuttuu teoksen sisältöön. Näin myös normativisoiva valta astuu esiin, sillä rahoittajan oma 

käsitys ’hyvän elokuvan’ normeista tulee määrääväksi. Jos taas elokuva toimii ja vie mennessään, 

niin siihen ei tarvitse puuttua. Vastaaja nostaa esiin oman intuition (oman kokemuksensa ohjaajana) 

määrääväksi tekijäksi siihen, tarviiko elokuvan sisältöön puuttua.  

 

Vastaaja H6 pohtii, mikä on hänen tehtävänsä rahoittajana. 
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”Se vastaus että olenko siinä ohjaajana, toivoisin että sellaista viestiä ei 

tässä lue, että se tulee tänne ohjaamaan. Et se viesti omasta mielestä on 

se, että kuinka tästä elokuvasta sais paremman…  

Ja siinä XXX  itseasiassa on hyvä esimerkki elokuvasta että siinä ei 

rahoittajilla ollut juurikaan mahdollisuuksia puuttua juuri mihinkään, ja 

sieltä tuli aika hyvä elokuva, vaikka se prosessi oli täyttä kaaosta… Suurin 

osa leffoista ei ole sillä tasolla että vois aatella et kun se elokuva 

rahoitetaan aika isolla rahalla että kun budjetti on siinä 150 000 – 450 000 

euroa ja XXX:n osuus on jossakin siinä...samassa hintahaarukassa WV 

Golf Variant päättyeen MB 300 -hyvin varustettuun autoon. Ne on 

rahasummat jotka XXX:n kautta sijoitetaan elokuvaan. Niin kyllä niistä 

rahoista kannattaisi olla lähtökohtaisesti huolestunut. Että ne rahasummat 

tässä elokuvamaailmassa jossain määrin haihtuu. Et on eri asia ostaa 

maitoo kun tulla tähän maailmaan niin ne rahasummat on ihan toista että 

tämä on ihan eri tuote, että se tuote kilpailee samassa sarjassa 

NETFLIXien ja muiden kanssa.”(H6) 

 Sitaatissa rahoittaja korostaa vastuuta siitä, että elokuvasta saadaan mahdollisimman 

hyvä. Voidaan nähdä, että valta paikantuu näin rahoittajalle, joka pyrkii tekemään elokuvasta 

mahdollisimman hyvän ja puuttuu leikkausprosessiin.  

 Rahoittaja kertoo esimerkin elokuvasta, jossa hän ei ole ollut vaikuttamassa 

tekoprosessiin ja se onnistui kaaottisesta prosessista huolimatta. Näin rahoittaja tuo vaihtoehtoisen 

tavan toimia esiin, missä rahoittaja ei puutu sisältöön. Hän sijoittaa  kuitenkin toimintatavan vallan 

marginaaliin, sillä se on hänen mielestään poikkeus.  

 Rahoittaja korostaa elokuvanteon kalleutta ja sitä kautta rahoittajaan kohdistuvaa 

vastuuta elokuvan onnistumisesta. Suuren yleisön tavoite tulee esiin, kun vastaaja vertaa tuotteen 

kilpailevan NEFLIX:n kanssa. Näin nousee esiin ’hyvän elokuvan’ normi, joka on siis elokuva, joka 

pystyy kilpailemaan samassa sarjassa NETFLIX:n ja muiden kanssa.  

   

Leikkaaja H8 kertoo, että rahoituksen vähyys heijastuu leikkaajan työhön. 

”Rahan vähyys vaikuttaa tekijyyteen ja tekee tekemisestä vittumaisen, 

rahan puute kyykyttää. Kaikki ovat alisteisia rahanpuutteelle, esim että 

kaksi viikoa aikaa leikata elokuva, et siitä katoaa tekemisestä ilo. Et siitä 

tulee sellainen suoritus, eikä ammattimaista tekemistä. Onko se 
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ammattitaitoa että juosten kusee. Mä kyllä lopetan työt siinä vaiheessa.” 

(H8) 

Sitaatissa nousee vallan keskiöön rahoituksen niukkuus, joka tekee elokuvan tekemisestä 

suorittamista. Tässä nousee esiin valtadiskurssiin pakottava vaatimus: koska meillä on vähän rahaa, 

niin meidän on tehtävä asiat tietyllä tavalla. Rahan vähyys nostetaan itsestäänselvyydeksi ja sillä 

perustellaan vääriä työmetodeja.  

 

6.2. Rahoittajan valta ja rahoitusmallit 

Tekijöille ja rahoittajille esitettävät kysymykset: 

Haastattelujen aluksi kysyin haastateltavilta, kuinka rahoittajan valta vaikuttaa 

tekijöiden työhön. Kerroin haastateltaville, että lähdin liikkeelle oletuksesta, että elokuvan 

tuotantoprosessin aikana tekijällä on paineita miellyttää rahoittajaa. Tekijä ikään kuin 

sensuroi teostaan etukäteen ja valitsee konventionaalisen tavan kertoa tarina siinä 

pelossa, että tulee muuten torjutuksi.  

 

Alla olevasta sitaatista käy ilmi, että H3, (ent.rahoittaja, nyk.ohjaaja) ei jaa 

lähtöoletustani. Vastaaja kieltää, että rahoittaja vaikuttaa tekijöiden työhön.  

”Mä en näe asiaa niin, mä olen nähnyt tapauksia missä elokuvantekijällä 

ei ole tarpeeksi vahva näkemys mitä ollaan tekemässä ja siinä vaiheessa 

valta tulee peliin. Se voi olla leikkausvaiheessa kanssa, sulla voi olla 

elokuva, joka ei kerro siitä mistä ollaan luvattu jne.”(H3) 

Avainsanat valta tulee peliin kertoo, että rahoittaja käyttää valtaansa siinä vaiheessa, kun tekijä on 

epävarma visiostaan (tarpeeksi vahva näkemys). Rahoittaja voi puuttua elokuvan sisältöön 

leikkauksen aikana, jos se ei kerro siitä, mistä on luvattu. Näin institutionaalinen valta tulee esiin. 

 

”Mun mielestä pitää luottaa siihen mitä on, et se sit kantaa, et jos ruvetaan 

liikaa dramatisoimaan maailmaa ja lukiessa sä haistat sen etkä usko 

leffan vilpittömyyteen, ja sit esim. kohtausluettelot ovat ihan turhia.”(H3) 

Sitaatissa vastaaja pohtii tilannetta, jossa tekijä pyrkii draamallisten keinojen kautta 

näyttämään elokuvansa uskottavammalta. Vastaaja tulkitsee materiaalista, miten vilpitön teos on 

suhteessa todellisuuteen. Rahoittajan käyttämä sana "haistavansa" viittaa vaistoon. Näin normin 

dominanssi tulee vastaajalla ilmi. Hän luottaa hänelle annettuun asemaan, omaan kokemukseen 
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tekijänä ja auktoriteettina ja antaa luvan toimia vastonvaraisesti - hän "haistaa" onko elokuva 

vilpitön. 

 

Haastateltava H5 ent.rahoittaja, nyk.leikkaaja vastasi, että tekijän taiteellisella identiteella on 

tärkeä rooli rahoituspäätöksessä.  

  ”Varsinkin jos on taiteellisesti heikko identiteetti, niin kysyy muilta, että 

mitä pitäisi tehdä niin lopputulos on helppo. Tekijästä kiinni, jos ei ole 

visioita mitä sä teet, varmasti näin käy.” (H5) 

Vastaaja nostaa esiin vallan aspektin puhuessaan taiteilijan heikosta identiteetista, jolloin 

hänen on otettava ohjat. Näin vertikaalinen valta on läsnä rahoittajan ja tekijän välillä. Tekijä on 

alisteinen rahoittajan päätöksen edessä. Kommentti lopputulos on helppo viittaa siihen, että silloin 

rahoittajalla on valtaa puuttua hakijan työn taiteelliseen sisältöön.  

 

Vastaaja H5 peräänkuuluttaa tekijöitä, joilla on vahva identiteetti. 

”Jos puhutaan ajattomien elokuvien tekijöistä, niin siinä on vahva 

identiteetti.”(H5) 

Vastaaja nostaa esiin käsityksen ’hyvän elokuvan’ normista. Käyttäessään termejä 

ajattomien elokuvien tekijät vastaajan mielestä yksi mahdollinen määritelmä ’hyvälle elokuvalle’ 

on, että se on ajaton ja sen tekijällä on vahva tekijäidentiteetti.  

 

Vastaaja H5 ei näe itseään rahoittajana vaikuttamassa taiteelliseen lopputulokseen, vaan siirtää 

vastuun tekijälle.  

”Siinä kyllä vaikuttaa myös aikaisemmat työt. Se vaikuttaa paljon, jos 

laitetaan miljoonia projektiin. Se miks pitää välttää konventioita, se on 

sama kuin uudistaa kieltä, mikä on siinä se juttu?” (H5) 

 Sitaatissa voidaan nähdä, että vastaaja vetoaa tietovaltaansa. Hänellä on tietoa tekijän 

aikaisemmista töistä. Valta on ikään kuin piilotettu vastaajan tietoon tekijästä, eikä tekijällä ole 

mahdollisuutta saada tietoa, jota käytetään päätöksenteossa.  

 Vastaaja vertaa elokuvan konventiota kieleen, jolloin tulkitsen hänen tarkoittavan 

yleisesti elokuvan kieltä; rakenneosia ja draaman kaarta. Näin hän vahvistaa konvention läsnäolon; 

se on aina läsnä. Sitaatissa nousee esiin ajatus, että itsetarkoituksellinen konventioden välttäminen 
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ei ole tarkoituksenmukaista. Voidaan katsoa,  että vastaaja näkee ensisijaisesti elokuvan välineenä 

kertoa tarinoita eikä itsetarkoituksellisena mekanismina uusia elokuvan kieltä. 

 

”Mut sitten mä en katso itse plot pointteja, et mä katon, että onko elokuva 

lähellä todellisuutta, että ei siinä ole objektiivista totuutta, ei vain ole.”(H5) 

 Vastaajan käyttämä valta tulee esiin, kun hän kertoo ensisijaisesti tarkastavansa 

elokuvaprojektia siitä näkökulmasta, kuinka lähellä elokuva on todellisuutta. Näin hän 

määrittelee ”hyvän elokuvan” normina sen, että elokuvan pitäisi muistuttaa mahdollisimman paljon 

todellisuutta. Näin realistisen elokuvan vaatimus on yksi normivallan muodoista. 

 

Vastaaja H6, ent.ohjaaja, nyk. rahoittaja korostaa, että itse aiheen sisältö voi nostaa teoksen 

konventionaaliseksi. Konventionaalisuus ei tule rahoittajan vaatimuksesta.  

”Ja sitten on sellaisia aihevalintoja jotka on hyvin ymmärrettäviä joissa 

tarinanpolku on hyvin yksinkertainen prosessi. On sellaisia aihevalintoja, 

ja on monia leffoja,  joissa tapahtumat sijoittuvat voimakkaasti esim 

arkistomateriaalin ja historiallisiin tapahtumiin että tarinankulku  on 

itsessään hyvin konventionaalinen.”(H6) 

 Avainsanat aiheenvalinta ja tarinapolku nostavat sisällön määrittäväksi tekijäksi. 

Esimerkkeinä tuodaan arkistomateriaaliin ja historiallisiin tapahtumiin sijoittuvat elokuvat, jotka 

aihepiirinsä takia pakottavat elokuvan kohti konventionaalista muotoa.  

 Vastauksessa käännetään vastuu itse teokselle, joka voi antaa vihjeitä, mihin suuntaan 

sitä voi viedä, mutta teos ei päätä siitä, vaan ihmiset. Näin voidaan aistia vallan dominoiva läsnäolo, 

se ikään kuin on ulkoistettu teokselle, jolle se ei kuulu ja näin se voidaan nostaa argumentiksi, jos 

on erimielisyyksiä elokuvan konvention tasosta vetoamalle, että elokuvan sisältö määrää tai kertoo.  

 

Vastaaja H6 kertoo, että konventiot eivät synny rahoittajien vaatimuksesta, vaan ne tulevat 

elokuvaan jostakin muualta.  

” Sitten tullaan vaikeimpaan kysymykseen…. missä määrin sitä ohjaa 

konventiot, tulee konventiot, et sun kysymyksenasettelussa, että 

konventiot lähtee rahoittajista,  mutta se ei pitä paikkaansa, rahoittajat 

vaihtuu lukuuunottamatta YLE:llä. Niin ne vaihtuu aika moisella 

tendensillä, se turbulenssi on aikamoinen. Niin neljävuoden aikana 
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parhaimmillaan jos oot tehnyt yhden dokkarielokuvan, niin parhaimmillaan 

pääset tekemään vielä ehkä toisen että rahoittajatrio on sama. Se menee 

yhtä-äkkiä niin, et kun yhden leffan on tehnyt niin seuraavan aikana on jo 

rahoittaja vaihtunut. Konventio ei johdu rahoittajasta. Se lähtee jostain 

muusta se konventiovaihe.”(H6) 

 Sitaatissa pohditaan vallan paikkaa, joka syöttää elokuvaan konventionaalisen 

sisällön. Sitaatissa vedotaan rahoittajien vaihtuvuuteen. Tämä vastaajan mielestä poistaa sen 

mahdollisuuden, että rahoittajien kesken muodostuisi konventionaalista ajattelua ja 

konventionaalisen sisällön vaatimus, jonka ne voisivat suunnata ohjaajalle.  

 Tässä vastaaja näkee rahoituksen edustajat, joita on kolme, edustamassa jokainen 

omalla tavallaa omaa valtadiskurssia, jotka ovat rinnakkaisia ja kilpailevia keskenään, joten kun 

heistä osa vaihtuu, niin ryhmä ei ehdi muodostaa keskinäistä ymmärrystä millaisen konvention 

alaista elokuvaa he haluavat tuottaa.  

 Sitaatissa nousee esiin väitteen kieltäminen, että konventio tulee rahoittajien 

vaatimuksesta. Toisaalta ei myöskään sanota, mistä konvention vaatimus tulee. Valta 

konventionaalisesta rakenteesta elokuvassa on ikään kuin piiloutunut prosessiin, eikä tule 

rahoittajan suuunnalta. 

 

Vastaaja H7 (leikkaaja) kokee, että tekijöillä on ollut valtaa omaan teokseensa. 

”Mulla on kuitenkin se kokemus, että valta on ollut siinä tekijöillä eikä 

rahoittajalla, että ehkä mulla on ollut hyvä säkä, se miten se jakaantuu 

ohjaajan välillä siitä on vaihtelevia kokemuksia, että miten se vastuu 

jakaantuu.”(H7) 

Sitaatissa vallan paikka päätöksestä teoksen sisältöön paikannetaan tekijöille. Hänen oma 

kokemuksena viittaa siihen. 

 

Kysymykseen siitä, pyrkivätkö tekijät miellyttämään rahoittajaa tuomalle konventionaalisia 

hakemuksia rahoittajan pöytään vastaaja H6 kertoo, että jos näin on, niin kyse on silloin 

ennakkoluuloista ja viestinnän ongelmista. 

”Niin kyse on viestinnästä. Se on mielenkiintoinen lähtökohta, koska silloin 

se on muutettavissa, jos kyse on ennakkoluuloista ja viestinnän 

ongelmista tekijöiden ja rahoittajien välillä. ” (H6) 



 

 

 

73 

Rahoittaja murtaa valtaolettamaa sanomalla, että kyse on viestintäongelmasta. Sitaatissa tuodaan 

esiin mahdollinen ennakkoluulo. Kun ennakkoluulo on tuotu ilmi, niin silloin siihen on mahdollista 

puuttua.  

 

Vastaaja H5 ent. rahoittaja, nyk. leikkaaja näkee rahoittajat ja tekijät osaksi elokuvan työryhmää, 

jolla on sama päämäärä – tehdä mahdollisimman hyvä elokuva. 

 ”Yleensä ajatellaan että rahoittaja ja tekijä on konfliktissa, mikä ei pidä 

paikkaansa, et pitää pumpata mahdollisimman paljon, se ei pidä 

paikkaansa, vaan se on tiimi mikä tekee yhdessä leffaa ja luonnollisesti 

silloin valitsee hyvän tiimin kenen kanssa haluaa tehdä työtä.” (H5)  

 Vastaaja nostaa esiin tekijöitten mahdollisen ennakkoluuloon siitä, että rahoittaja voi 

olla myös dominoiva ja vaatia muutoksia prosessin aikana.  

 Tiimin kokoonpanolla on merkitystä, sillä vastaajan mukaan ryhmä tekee yhdessä 

elokuvan tukien ohjaajan visiota. Näin hyvän tiimin merkitys nousee yhdeksi normiksi ”hyvän 

elokuvan” vaatimuksessa.  

 

”Rahoittajalla on myös valta olla menemättä johonkin tiimiin ja myös 

tekijällä on. Et jos sitä huijaa ja tekee eri juttua kun mikä on 

hakemuksessa niin se ei pitkälle kanna. Silloin ihmiset ei luota suhun. 

Varmaan sellaiset jotka saa useita hylsyjä niin siinä katkeroituu et miks 

Dome Karukoski saa koko ajan rahoitusta mut tuhat muuta ei. Kuitenkin 

pätee siinä se, että siinä tarvitaan muitakin rahoittajia. Kyllä siinä on kyse 

kommunikoinnista, et jos ihmiset ymmärtää mistä sä puhut ja se ei ole 

helppoa…”(H5) 

 Vastaajan positio insitutionaalisen vallan edustajana nousee esiin. Sitaatin avainsana 

on luottamus. Tiimin jäsenillä pitää olla luottamus toisiinsa ja sellaiset tekijät, jotka pitävät 

lupauksensa ovat luottamuksen arvoisia ja heidän kanssaan rahoittaja haluaa tehdä jatkossakin 

työtä. Vastaajan mukaan hakijan on saatava muitakin rahoittajia mukaan ja siinä 

kommunikointikyky on oleellisessa roolissa.  

 

Vastaaja H1, ohjaaja kokee, että tuet on monesti suunnattu tuotantoyhtiöille ja tekijöiden 

omat projektit jäävät näiden isojen jalkoihin. 
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”Useat elokuvantekijät tekevät raskaampien eri tuotantoyhtiöiden kanssa 

toteutettavien elokuvien lisäksi omia projektejaan kevyellä kalustolla. 

Näistä suuri osa jää nyt kokonaan rahoituksen ulkopuolelle. ” (H1) 

 Vastaaja nostaa epäkohdiksi tuotannot, jotka jäävät rahoituksen ulkopuolle. Tekijä 

positioi itsensä vastadiskurssiin. Sitaatissa nousee esiin institutionaalinen, joka on määritellyt minkä 

kokoiset elokuvatuotannot ovat vakavastiotettavia ja saavat tukea.  

 

”Minulla on kokemus siitä, miten käsikirjoitustuki käytettiin elokuvan 

tekemiseen, hyvä puoli oli se, että raportointi oli kevyempää, huono puoli 

se, että tällöin elokuva saa pienemmän tuen ja jää käytännössä SES:n 

festivaalilevitysavun ulkopuolelle.” (H1) 

 Sitaatissa vastaaja paikantaa vallan sijainnin rahoituslaitokselle, joka päättää saako 

elokuva festviaalilevitysavun vai ei. Tässä kaksi diskurssia ovat konfilktissa; vertikaalisen vallan 

normi, joka määrää, että elokuvatuotannot pitää tehdä tietyssä järjestyksessä ja ohjaajan käsitys, että 

hän on tehnyt elokuvan, joka on ollut niin hyvä, että on oikeutettu festivaalilevitystukeen. 3 

 

Useampi vastaaja on ollut sitä mieltä, että nykyinen rahoitusjärjestelmä on kaavamainen ja jäykkä, 

eikä sovellu kaikkiin elokuva-aiheisiin. Vastaaja H2, ohjaaja kertoo olevansa tyytymätön nykyisiin 

rahoitusmekanismeihin 

”Nykyisen rahoitusmallin ongelmana on se, että se on valtavan hidas ja 

valtavan kaavamainen.” (H2) 

 Vastaajan positioituu vastarintaan suhteessa institutionaaliseen valtaan. Sitaatissa 

korostuu instituutionaalisen vallan jäykkä rooli. Vastaaja asettaa itsensä vallan diskurssin reuna-

alueelle, sillä vastaus kuvastaa voimattomuuden tunnetta suhteessa rahoituslaitosten harjoittamaan 

valtaan. 

 

Vastaaja H3, ent. rahoittaja, nyk. ohjaaja kertoo, että kokee nykyisen 

rahoitusjärjestelmän hitaaksi ja jäykäksi.  

                                                 

 
3 SES:n säännöissä ei lue, että he eivät ota festivaalilevitykseen käsikirjoitustuella tehtyjä elokuvia. 

Mutta koska resurssit ovat rajalliset, ovat etusijalla elokuvat, jotka SES on rahoittanut 

(puhelinsoitto, SES.10.4.2018, klo 16.10, Suvi Paavola). 



 

 

 

75 

”Järjestelmä on aika hidas ja aika jäykkä, nyt kun SES:n on tullut 

hakemuksia paljon enemmän kuin aikaisemmin niin niiden 

päätöksentekoon menee liian pitkä aika. Ja päätöksentekoon vaaditaan 

tv-kanavan mukaantuloa.” (H3) 

 Vastaajan käyttämät käsitteet liian pitkään ja vaaditaan nostavat pakottavan 

institutionaalisen vallan esiin. Tekijä kokee, että hänet pakotetaan odottamaan päätöstä ja 

häneltä vaaditaan esityskanavan mukanaoloa. Näin valtanormi asettaa ehtoja, milloin 

tekijä voi tehdä elokuvan. Vastaajan mukaan elokuva on myös oikeutettu 

olemassaoloonsa vain, jos sillä on rahoitusinstanssin vaatimuksen mukainen 

esityskanava.  

 

H5, ent. rahoittaja, nyk. leikkaaja näkee rahoituskentässä kehittämismahdollisuuksia. 

”Mun mielestä rahoittajia pitäisi olla enemmän. Et olisi variaatioita 

enemmän. Kukaan rahoittaja ei olisi silloin yksin vastuussa lähteekö joku 

leffa vai ei. En mä usko, että kukaan rahoittaja nauttii siitä, että yksin 

päättää kaikesta. Se olisi varsin harhainen ajatus”. (H5) 

Vastaajan mukaan rahoittaja ei nauti sellaisesta tilanteesta, että hänellä olisi yksin valta 

päättää toteutuuko joku elokuva vai ei. Hänestä olisi hyvä, että tekijöillä olisi useimpia 

rahoituslähteitä, mistä rahoitusta hakea, niin että vastuu elokuvan tuotannosta ei olisi yksittäisen 

rahoittajan harteilla.  Sitaatissa peräänkuulutetaan vastuun jakamista ja vastarinnan mahdollisuus 

nykyiseen käytäntöön. 

 

Haastateltavan, H6 ent.ohjaaja, nyk. rahoittaja koki ongelmaksi sen, että hänelle ei tarjota 

elokuvia, joissa olisi tekijöitten yhteiskunnallista paloa kertoa epäkohdista. 

”Jos tohon tulisi tälläinen fast line niin se ratkaisisi joltain osin joitakin 

caseja, mutta tässä tulee mun keskeinen huomio minkä olen saanut 

tämän kahden vuoden aikana, et loppujen lopuksi niitä yhteiskunnallisia 

reagoivia elokuvia, niitä ei ole, niistä on aina pula. Ei niitä ole” (H6) 

 Vastaajalla on tietovaltaa, jotka perustuu havaintoihin kahden vuoden ajalta. 

Tekstistä nousee vaatimus siitä, että yhteiskunnallisia elokuvia pitäisi olla enemmän ja 

näin tulee normin dominanssi esiin. Rahoittaja hakee ensisijaisesti yhteiskunnallisia aiheita, 

jolloin hän normativisoi rahoittamansa tuotantojen aiheet. Rahoittaja katsoo vastuun olevan 
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tekijöillä, jotka eivät tuo tarpeeksi rahoittajalle yhteiskunnallisia ja kantaaottavia aiheita (niistä on 

aina pula).  

 

 

Vastaaja H6 kertoo, että hän ei saa tarpeeksi elokuvia, joissa olisi yhteiskunnallista paloa. 

”Ja se kysymys, mitä rahoittaja voi kysyä, johtuuko se meistä vai teistä? 

Ja kuinka paljon se johtuu siitä, että tämä rahoitusjärjestelmä suosii 

tietynlaisia elokuvia? Väittäisin että aika paljon se johtuu siitä. Kuinka 

paljon se johtuu tekijöistä, että ei ole riittävää yhteiskunnallista paloa 

löytää sellaisia aiheita ja kertoa että vittu tämä maa on aika erikoisessa 

tilanteessa, kannattaa tehdä varmaan dokkaria, missä on ne kaikki 

hankkeet, ei ainakaan tässä mun pöydällä. Ehkä niitä sit muut rahoittaa, 

mut ei niitä tule mulle ainakaan yhtään. Ehkä niitä sit muut rahoittaa, mut 

ei niitä tule mulle ainakaan yhtään. Tuleeko tänne paljon semmoisia 

projekteja, että minun ajatukseni, minun perheeni, minun minäni? Tuleeko 

niitä? Tulee niitä yllättävän paljon. Miks helvetissä tulee?” (H6) 

 

Sitaatissa valta elokuvan toteutumisesta paikantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä 

osassa vastaaja kertoo, että rahoitusjärjestelmää suosii tietynlaisia elokuvia. Toinen osa, 

johon vastaaja asettaa enemmän painoarvoa, on elokuvatekijöissä. He eivät tarjoa 

rahoittajalle ”oikeita” aiheita ja näin perusvaatimus ’hyvälle elokuvalle’ ei toteudu. Tässä 

nostetaan kriteeriksi ’hyvän elokuvan’ normille yhteiskunnallisesti osallistuva elokuva.  

 

 

Vastaaja H1 ohjaaja, kertoi tilanteen hankalaksi dokumentaristin kannalta.  

”Dokumentin tekijän kannalta usein varsin hankalaa, jos tarttuu nopeasti 

eteen tulevaan aiheeseen, joka on kadonnut jos jää rahoitusta 

odottelemaan. Olen kuullut kyllä myös hyviä kokemuksia tähän liittyen 

esim. AVEK:sta, että on osattu reagoida nopeasti.” (H1) 

Odottelemaan sana viittaa päätöksenteon hitauteen, mitä tekijä pitää ongelmana. 

Tekijä kokee, että aihe menetetään sen takia, että rahoitusta on jouduttu odottamaan liian 

kauan. 
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Vastaaja H2, ohjaaja kertoo, että nykyinen rahoitusjärjestelmä ei sovellu elokuvien tuotantoon, 

jotka pyrkivät reagoimaan nopeasti ajankohtaisiin aiheisiin. 

”Ennakkorahoitus on monien elokuvien kohdalla ihan hyvä malli. Se ei 

kuitenkaan sovi alkuunkaan elokuville, jotka pyrkivät reagoimaan nopeasti 

ajankohtaisiin aiheisiin. Jaettavana voisi olla melko pienikin osa 

kokonaisbudjetista, mutta se mahdollistaisi monissa tapauksissa nopean 

liikkeellelähdön. Vähän samaan tyyliin kuin Vieterituki Avekissa.” (H2) 

Sitaatista nousee esiin avainkäsite reagoida nopeasti. Haastateltu asettuu vastarintaan suhteessa 

valtaan, jonka hän mieltää sijaitsevan rahoitusinstituutiossa. Nykyisen rahoitusjärjestelmän rinnalle 

vastaaja ehdottaa rahoitusmallia, joka mahdollistaisi tuotannon nopean liikkeellelähdön ja jonka 

avulla nykyinen jähmeä valtarakenne voitaisiin ohittaa. 

”Olisi hyvä, jos yhteiskunnallisille ja poliittisille elokuville (ja miksei 

muillekin ajankohtaisuudessa kiinni oleville) olisi oma pikakaistansa - 

väylä, josta hakea rahoitusta nopealla aikataululla.” (H2) 

Sitaatissa vastaaja määrittelee ne aiheet, jotka eivät sovellu nykyiseen rahoitusrakenteeseen. Koska 

yhteiskunnallisia, poliittisia ja ajankohtaisia aiheita sisältäviä elokuvia on hankalampi saada 

rahoitettua ja tuotantoon, niin ne jäävät marginaaliin suhteessa valtaan.  

 

 

Vastaaja H3, ent. rahoittaja, nyk. ohjaajalla on ollut elokuvia, jotka ovat saaneet 

rahoituksen vasta leikkausvaiheessa.  

”Henkilökohtaisesti mulla viimeiset neljä elokuvaa saaneet rahoitusta 

vasta kun olleet leikkausvaiheessa. Mun mielestä, mun riskin otto on 

kannattanut ja se puuttuminen on paljon pienempää. XXXX esim. oli 

kuvattu kokonaan ennen rahoitusta....” (H3) 

Vastaaja positioi itsensä elokuvaohjaajaksi. Vastauksen avainsana on riskinotto. Se kertoo, että 

poikkeaminen rahoitusporrasjärjestelmästä lisää riskiä siihen, saako ohjaaja rahoitusta elokuvalleen. 

Sitaatissa oleva sana puuttuminen viittaa rahoittajan puuttumiseen elokuvan sisältöön eli 

vallankäyttöön. 

 

 

Vastaaja H3 jakaa tekijät kahteen ryhmään; ne, jotka tekee halvalla ja ne, jotka tekee 
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kunnon rahoituksella.  

”On erilaisia kaarteja, on semmoisia jotka sniiduilee ja sellaiset jotka tekee 

isosti ja saa myös sen rahan. Eli ne, jotka ajattelvat että "tällä rahalla vielä 

selviän, saavat sitäkin vähemmän. Tuottaja-ohjaajat. Varsinaiset tuottajat 

tekevät sellaiset budjetit, joista yhtiölle ja heille tulee jäämään tarpeeksi 

iso osa.” (H3) 

Sitaatissa valta paikantuu rahoitusta hakeviin elokuvantekijöihin. Sellaiset, jotka tekee 

isosti ja saa myös sen rahan lause nostaa esiin yhden elokuvan normeista. ’Hyvän 

elokuvan’ normiksi muodostuu tässä se, että elokuvan rahoitus pitää olla iso (tekee isosti) 

sekä se, että elokuvalla on erikseen oma tuottaja Vastaajan voi nähdä tarkoittavan, että se joka 

yrittää säästää - sniiduilee, heikentää omia mahdollisuuksiaan, kun taas se joka tekee kunnon 

realistisen budjetin, vahvistaa omia mahdollisuuksiaan. 

 

Kysyin H6, ent. ohjaaja, nyk. rahoittajalta, synnyttääkö nykyinen rahoitusmalli keskinkertaisen 

teremisen kulttuuria. 

”Mun mielestä, mistä se johtuu että tuottajan rooli ei ole Suomessa kovin 

voimakas, jos he omistavat sen tuotteen, miksi tuottaja ei ota vastuuta…Et 

miksi siinä on jotain et siinä kohtaa se valta siirretään rahoittajalle. Se on 

dynamic duossa se onglema, et miks se on täällä se valta, jos kerta heillä 

on ne oikeudet.”(H6) 

Sitaatissa vastuu osoitetaan elokuvien tuottajille ja ohjaajille (dynamic duo – rahoittaja ja ohjaaja) 

ja kysytään, miksi he eivät ota vastuuta teoksesta. Miksi siinä on jotain et siinä kohtaa valta 

siirretään rahoittajille lause viittaa, että kun elokuvassa on jotain moitittavaa, niin syytetään 

rahoittajaa. Avainsanoiksi nousevat valta ja oikeudet. Vastaaja kieltää rahoittajien vaikuttavan 

elokuvien sisältöön. Voidaan nähdä myös, että vastaaja samalla myös kieltää rahoitusmallien 

vaikutuksen elokuvien sisältöön. 

 

 

Jatkokysymyksenä tiedustelin haastateltavalta, pitääkö paikkaansa, että hän kohdistaa vastuun 

elokuvan laadusta tuottajalle. 

 

Vastaaja H6 vertaa itseään rahoittajana asiakkaaseen.  
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”Kyllä! Se on heidän tuote, se on itse asiassa heidän vastuu. Koska itse 

asiassa me ollaan asiakkaita. Sä valmistat matkapuhelimia... ja mä 

ostan... Niin lähtökohtaisesti se valmistajalla on se vastuu. Se on hassua, 

että miksi se projisoidaan ulkopuolelle, et nyt tullaa mielenkiintoiseen 

asiaan, miksi Suomessa näin on? Mikä meidän yhteiskunnan 

lähtökohtaisessa ajattelussa on, että instituutioilla on valtaa. Se on meidän 

tulkinta vallasta…”(H6) 

Sitaatissa osoitetaan vallan paikka sisällöstä tuottajalle. Vastaaja kieltää instituutionallisen vallan 

vaikutuksen. Itse kieltäminen nousee vallan käytön elementiksi, sillä näin vallan paikka on vaikea 

paikantaa.  

 

Vastaaja H6 nostaa esiin rahoittajan roolin, milloin hän pystyy ja hänen kannattaa vaikuttaa 

sisältöön: ennakkosuunnittelu ja lopullisen elokuvan leikkausvaihe. 

”…mun mielestä on rahoittajalla kaksi keskeistä tarkastelupistettä mihin 

voi vaikuttaa. Kahteen kohtaan projektia rahoittaja pystyy ja kannattaa 

tuoda inputtia se on se ennakkosuunnittelu ja sitten sen lopullisen tuotteen 

hionta.”(H6) 

 

Sitaatissa rahoittajan tehtäväksi nostetaan vaikuttaminen ennakkovaiheesa ja leikkausvaiheessa. 

Pystyy sana viittaa valtaan. Rahoittajalla on valtaa vaikuttaa. Tuoda inputtia sanat viittaavat 

vaikuttamiseen. Ennakkosuunnittelu ja leikkaus ovat paikkoja, missä rahoittaja toteuttaa valtaansa.  

 

Vastaaja H6 nostaa tärkeäksi roolinsa elokuvan viimeistelyssä.  

”…mutta se ei tarkoita sitä, että rahoittaja olisi siellä härkkimässä, vaan 

parhaimmillaan  se on se kohta jossa tuottaja tajuaa, että tämä on se 

kohta jossa elokuva voidaan oikeasti pelastaa, synnyttää, rakentaa 

uudelleen, ja tää on se kohta missä painutaan sinne konvention suohon ja 

tehdään se keskinkertainen pläjäys, mitä yleensä on...niin ku, mihin ollaan 

kaikki vähän tyytyväisiä ja sit saa olla vähän tyytymättömiä.” (H6) 

Sitaatissa nousee esiin sanat pelastaminen, synnyttäminen, rakentaminen. Vastaajan subjektipositio 

on vaikuttavana (osallistuvana) rahoittajana, joka välintulollaan leikkausvaiheessa pyrkii 

parantamaan elokuvan. Tää on se kohta, missä painutaan konvention suohon viittaa rahoittajan 

huomion siitä, että hän paikantaa vaiheen leikkausprosessissa, missä tekijät toteuttavat 
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konventionaalista elokuvaa ja elokuva kallistuu keskinkertaisuuden puolelle. Sitaatissa nousee 

rahoittajan valta, jota hän käyttää ohjatakseen elokuvan pois keskinkertaisuuden suosta. 

 

Vastaaja H6 kertoo, että leikkausvaiheeseen puuttuminen ja uuden näkökulman, esimerkiksi 

kansainvälisesti kokeneen leikkaajan tuominen mukaan voi parantaa elokuvaa oleellisesti. 

 ”Koska nyt jos katsotaan vaikka DOCIncubatoria… tehdään ihan ok 

hyvästä elokuvasta erinomainen elokuva, niin se suurin keskeinen panos 

siinä elokuvassa tehty siinä leikkausprosessissa. Siinä on otettu script 

supervisoreita, siinä on otettu editointiin kansainvälisesti kokeneita 

leikkaajia, jotka tulevat tuomaan sen näkökulman jostakin ihan toisesta 

kulttuuripiiristä, ja tuo sitten sen tekotavan, toisen ulottuvuuden. Toki 

siinäkin voi mennä pieleen et liian moni häärii, jotenkin ihan eri 

tulokulmasta,  ja se hajoo, mut on ollut hirveen montaa hyvää 

elokuvaa”(H6) 

Sitaatissa valta on rahoittajalla, joka haluaa tehdä elokuvasta paremman, tuomalla sille toisen tason 

ulkoisen puuttumisen muodossa. Jos elokuvaan tulee uusia tekijöitä ulkopuolelta, niin elokuvalla on 

paremmat mahdollisuudet tulla erinomaiseksi elokuvaksi. Näin voidaan nähdä, että ’hyvän 

elokuvan’ normiksi nousee elokuvan leikkausvaiheeseen ulkopuolelta puuttuminen, jolloin tuodaan 

uusi näkökulma esimerkiksi kansainvälisesti kokeneen leikkaajan kautta. 

”Näiden vähien kokemusten perusteella voin väittää, että suurempi 

panostus, enkä puhu nyt pelkästään rahasta, vaan suurempi panostus, 

henkisen pääoman panostus leikkausvaiheeseen tuottaa keskinkertaisista 

elokuvista todella hyviä elokuvia.” (H6) 

Sanat suurempi panostus, henkisen pääoman kertoo, että vastaaja näkee leikkausprosessiin 

puuttumisen rahoittajan panostuksena elokuvaan, jotta keskinkertaisista elokuvista saadaan todella 

hyviä elokuvia. Dominoiva vallankäyttö tulee esiin; rahoittaja näkee velvollisuudekseen puuttua 

leikkausprosessiin. Tämän voi nähdä myös käytänteenä ja rahoitusprosessin normina, jota rahoittaja 

ylläpitää omassa toiminnassaan. 

 

Kysyin elokuvantekijöiltä, olisiko heidän mielestä tarpeen kehittää nykyisiä elokuvan 

rahoitusmuotoja. Suurin osa elokuvantekijöistä oli sitä mieltä, että niitä pitää 

kehittää. Vastaaja H5, ent. rahoittaja, nyk. leikkaaja vertaa Suomen tilannetta Ruotsin malliin, 

missä hänen mielestään tilanne on parempi.  
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”Silloin tultas siihen et käsittäisin et Ruotsin malli on monipuolisempi, siellä 

on alueellisia rahoittajia ja ne on vahvempia ja niitä rahoittajia on 

enemmän. Et sieltä tulee rohkeempia leffoja, jos mun pitäis äkkiä valita, 

niin siellä on koettu tärkeämmäksi tämän uuden kielen kehittäminen.” (H5) 

Sitaatissa tulee esiin mahdollisuus muutokseen, joka tuo vastarinnan vallitsevaan normiin 

suomalaisessa rahoituskulttuurissa. Voidaan nähdä, että vastaajan mukaan Suomessa olisi 

vastaavasti mahdollisuus viedä elokuvakerronta monipuolisempaan suuntaa ja kehittää myös täällä 

elokuvakieltä.  

 

Haastateltavan H6 ent. ohjaaja, nyk. rahoittaja toteaa, että nykyinen järjestelmä toimii, vaikka siinä 

on puutteita.  

”Varmaan se olis kauheata sanoa että se on paras mahdollinen... tämä on 

demokratiaa että tota toistaiseksi että tämä on ainoa malli että voitais 

sanoa että tämä toimii, että enemmän tässä on valuvirheita kuin pitäisi 

olla. Nyt puhutaan monista asioista. Et elokuva-ala yleensä, tässä on nyt 

varmasti monia tulkintoja...Nyt puhutaan... ja ainoastaan fokus siihen 

dokkariin... jos on hanke jossa käytetään arkistomateriaalia ja kaikki 

materiaali on helposti saatavilla, niin tämä rahoitusmalli, niin tämä tuottaa 

niitä elokuvia.”(H6) 

Vastauksen keskiöön nousee nykyisen rahoitusmallin normatiivinen valta, joka suosii tietynlaisia 

elokuvia ja joiden materiaali voidaan helposti hankkia. Koska rahoitusmallit ovat instituutioiden 

luomat, vastaaja mahdollisesti tarkoittaa, että rahoituslaitosten normativisoitunut käytäntö tuottaa 

tietynlaisia elokuvia ja jättää tuottamatta toisia. 

 

Vastaaja H6 kertoo, että nykyinen rahoitusmalli on erittäin huono elokuville, jotka vaativat 

reagoivuutta. 

”Entä jos puhutaan niistä dokumenttielokuvista jotka vaatii reagoivuutta, 

rohkeutta hypätä sen hetkiseen maailmaan tai yhteiskunnalliseen 

tilanteeseen ja pokkaa seurata vaikka jotain asiaa kaksi vuotta ennen kun 

edes tiedetään mitä tästä syntyy, niin juuri tässä toisessa ääripäässä tämä 

on äärettömän huono malli. Että juurikaan huonompaa mallia ei vois 

olla.”(H6) 
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Sitaatissa puhutaan ääripäästä, jossa ovat vastaajan luettelemat elokuvan luonteet tai vaatimu missä 

vaiheessa se onkin momentiksi tässä universumissa missä vaiheessa se onkin momentiksi tässä 

universumissa missä vaiheessa se onkin momentiksi tässä universumissa missä vaiheessa se onkin 

momentiksi tässä universumissa kset ja jotka eivät sovellu nykyiseen tuotantorakenteeseen. 

Sitaatissa asetetaan vastadiskurssiin elokuvat, jotka vaativat reagointia, rohkeutta hypätä sen 

hetkiseen maailmaan ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. 

 

Vastaaja H6, (rahoittaja) kertoo, että on muitakin rahoitusmalleja, mutta silloin ostosummat ovat 

pienemmät. 

”Pointti on siinä että niitä rahoitusmalleja löytyy varmasti mutta 

puhutaanko samoista rahasummista, ei tietenkään, mutta nyt tullaan 

siihen tärkeeseen asiaan: hyvin usein unohtuu se XX:n rooli tässä 

yhteydessä. Me olemme asiakas, me ostamme näitä esitysoikeuksia.”(H6) 

 

Vastauksessa selviää, että vaikka muitakin rahoitusmalleja löytyy, niin jälkimyynnillä tehty kauppa 

on summaltaan pienempi, kuin perinteisessä mallissa. Vastauksessa myös korostuu XX:n rooli 

asiakkaana, joka ostaa esitysoikeuksia. Näin valta paikantuu ostajalle, joka ostaa esitysoikeuksia ja 

määrittelee esitysoikeuksien hinnan. Sitaatissa nousee esiin XX:n määräävä rooli.  

 

 

Vastaaja H6 syventää pohdintaansa jälkirahoituksessa ilmenevään problematiikkaan.  

”loppujen lopuksi se ongelma että vaikka mun näkökulmasta tullaan tähän 

että mulla on tässä leffa, jossa voi olla jotain hyvääkin, seuraava kysymys 

mun näkökulmasta, että mihin se sitten laitetaan, mihin se oikein liippaa. 

Sit tullaan siihen että jos vaikka on sellainen leffa, että siinä on selkeä 

virtaus, et siinä hankkeessa, et tä onkin itseasiassa ulkolinja… en minä 

ohjelmasta Z päätä, saman tien mun täytyy nostaa kädet ylös, en pysty 

auttamaan. Et sit tullaan tähän ongelmaan, et varmaan niitä mekanismejä 

et niitä variaatioita pitäisi olla enemmän kuin kaks.” (H6) 

 Sitaatissa vastaaja myöntää, että XX:n ohjelmajako antaa vähän mahdollisuuksia 

sijoittaa elokuva ja siinä hän näkee muutoksen paikan. Vaikka elokuva on hyvä, niin se voi jäädä 

ostamatta, jos sille ei ole selkeää ohjelmapaikkaa. Tässä tulee XX:n konventionaalinen toimintatapa 

esiin; ohjelmapaikat ovat rajattu niin kapeasti, että niihin ei sovi kaikki elokuvat. 
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Kysyin haastateltavilta, millaisia rahoitusmalleja he toivoisivat? Vastaaja H2, (ohjaaja) koki, 

että kolmikantarahoitus tekee järjestelmästä hitaan ja jäykän. 

”Monen elokuvan kohdalla ongelma on myös se, että vaaditaan kaikkien 

kolmen rahoittajan (Yle, SES, Avek) mukanaoloa. Tähän minulla ei ole 

esittää ratkaisua, mutta kolmikanta erityisesti on jäykkä ja hidas malli.”(H2) 

Vastauksesta nousevat esiin termit jäykkä ja hidas. Tekijä positioi itsensä vastarintaan suhteessa 

valtadiskurssiin. Sitaatti voidaan ymmärtää niin, tekijä toivoisi kolmikannan päätösketjuun 

muutosta, niin että rahoituksen saaminen ei olisi niin hidasta. 

 

Vastaaja nostaa esille ehdotuksen, että YLE:n pitäisi antaa mahdollisuus itsenäisille 

elokuvatekijöille tuottaa itse omat tuotannon, niin että kaikkien ei tarvitsisi mennä tuotantoyhtiön 

kautta. Elokuvarakenteet hänen mielestään ovat niin kevyitä, että yksin tuottaminen ja tekeminen on 

nykyään mahdollista. 

”Olen itse free -tekijä ja pohdin usein myös sitä, että pitäisi olla olemassa 

mahdollisuus tehdä elokuvaa itsenäisenä yksinäisenä tekijänä ilman 

tuotantoyhtiötä. Ymmärrän hyvin tämän riskit, mutta erityisesti Ylen pitäisi 

mielestäni ostaa ohjelmia/elokuvia suoraan tekijöiltä. En tiedä onko tähän 

enää paluuta, mutta joskus ohjelmat tai elokuvat ovat tuotannollisesti niin 

kevyitä, että tekijän on täysin mahdollista hoitaa kaikki itse. Tämä voisi 

myös mahdollistaa valmiiden ohjelmien ostamisen.” (H2) 

Hänen näkökulmansa on marginaalissa, jossa tekijä ei pysty tuottamaan itsenäisesti teoksia ja 

myymään ne suoraan YLE:lle, vaan siihen tarvitaan tuotantoyhtiö taakse. Tässä korostuu sana 

mahdollisuus, joka asettaa vastaajan vastarintaan suhteessa normivallan määrittelemän tavan tuottaa 

elokuvia. Tekijä kaipaa mahdollisuutta tuottaa elokuvansa itse, ilman toista tuotantoyhtiötä, sekä 

sitä, että elokuva voitaisiin ostaa jälkikäteen, eli silloin kun se on valmis. Sitaatista voidaan lukea, 

että vastaaja ei näe, että tällä hetkellä YLE:n jälkiosto on mahdollista. 

 

Vastaaja H5 pohtii miten elokuvarahjoitusta voisi muuttaa niin, että luovuus ja rohkeus ei 

elokuvaprojekteista katoaisi.  
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”Useampi luukku, okein tuolta tuli hylsy.. vienpä toiselle... et yhdessä 

vaadittais toisenlaista politiikka... et mä vaan heitän, et mitä jos meidän 

budjetit jaetaan sille et 25 miljoonaa ei annettais yhdelle vaan vaikka 

neljälle rahoitustaholle. Et jokaiselle menisi 6 miltsii... okei siinä vois 

tapahtua se et rahat vois mennä ristiin, tietenkin siinä vois tulla tekijöitä 

jotka rupeaa itkee että mä sain aikaisemmin paljon enemmän. Mitä siinä 

sitten tapahtuisi, siinä vois tulla taas useita pienempiä yrityksiä, ja puolella 

millillä saa jo aika hyvän dokkarin” (H5) 

 

Sitaatissa nousee esiin vastadiskurssi, jossa nähdään mahdollisuus siihen, että rahoituskanavia voisi 

olla enemmän. Vastaaja esittää ehdotuksen mahdollisesta toimintamallista, niin että sama summa, 

joka tulee yhdelle taholla jaettaisinkiin neljälle. Vastaaja katsoo, että vaikka ehdotuksen myötä 

budjetit pienenisivät, niin se toisi alalle lisää yrityksiä ja silti rahoituksen määrä olisi riittävä hyvien  

dokumenttielokuvien tuottamiseen.  

 

Haastateltava H5 jatkaa pohdintaa, miksi tarvitsemme kassamagneetteja. 

”… toisaalta voidaan ajatella et meillä on toiseksi suurin kansallisen 

elokuvan katseluluku, et tarvitaanko me Luokkakokous, tarvitaanko me 

Koivusaloa, et kansan mielestä tarvitaan, et katsoja on merkittävä 

rahoittaja tällä hetkellä. Et huomattavasti on myös valtion tuki lisääntynyt 

et varmasti juuri sen takia et sitä on voinut perustella että ihmiset haluavat 

nähdä kansallisia elokuvia.” (H5) 

Toiseksi suurin kansallisen elokuvan katsojaluku viittaa suureen katsojamäärään. Katsojamäärästä 

muodostuu yksi ’hyvän elokuvan’ normeista, joita rahoittajan on vaikea sivuuttaa. Katsojamäärä on 

lisääntynyt rahoituksen määrän kanssa, joten rahoituksen normatiivinen valta on tuottanut 

normatiivista elokuvaa, jota käy katsomassa suuret joukot. Näin vallan sijainti paikannetaan 

katsojiin, jotka äänestävät katsojavalinnoilla.  

 

Haastateltava H6 (rahoittaja) vastaa, että pitäisi resurssoida rahaa erikseen projekteille, jotka 

käsittelevät yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita. 

”Et voisi olla kaksi tietä et olis tää fast line,  et pitäisi olle eri polku  et 

yhteiskunnallisesti merkittävä hanke pitäisi saada äkkiä rahoitettua koska 

se tilanne valuu tekijöiltä käsistä et pitäis löytyä eri polku että pitäisi 
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pokkana sitä resurssia eli suomeksi sanottuna rahaa varata näille 

hankkeille ja se on mun mielestä ilmiselvää niitä pitäisi olla.” (H6) 

Sitaatissa nousee esiin vastarinnan mahdollisuus valtanormille, joka pyrkii tuottamaan elokuvat 

tietyn mallin mukaan ja asettaa marginaaliin elokuva-aiheet, jotka vaativat nopeaa reagointia. Pitäis 

löytyä eri polku  lause pitää sisällään ajatuksen, että näille elokuvahankkeille pitäisi olla oma 

rahoituskanavansa (rahaa varata näille hankkeille). 

 

Kysyin haastateltavilta, pitävätkö he jälkirahoitusmahdollisuutta hyvänä ideana. H1, 

ohjaaajan mielestä elokuva-alalle kaivataan ainakin yksi rahoitusinstanssi, joka 

mahdollistaisi elokuvien rahoituksen myös jälkeenpäin. 

”Kyllä mielestäni kannattaisi olla edes yksi kunnon instanssi tähän. Tai 

sitten oma slotti AVEK:n tai SES:n sisällä”(H1) 

 

Vastaaja H2 kertoi, että vaikka jälkirahoitustuki olisi hyvä ratkaisu, niin pitäisi olla mahdollisuus 

vapaammin hakea rahoitusta elokuvan eri tuotantovaiheissa. 

”Jälkirahoituskanavat olisivat ehdottomasti hyvä ratkaisu. Silti kaikkein 

parasta olisi mahdollisuus hakea rahoitusta elokuvan eri vaiheissa 

vapaammin kuin nykyisessä käsikirjoitustuki-kehittelytuki-tuotantotuki -

mallissa. Monelle tekijälle taloudellinen taakka käy liian suureksi, jos 

elokuva rahoitetaan vasta jälkiostona.” (H2) 

Sitaatissa nousee esiin käsitteet ehdottomasti, kaikkein paras, vapaammin ja 

mahdollisuus. Nämä termit kuvastavat vastarinnan suhteessa valtanormiin. Vastauksessa 

mainitaan konventionaalinen tuotantomalli: käsikirjoitustuki-kehittelytuki-tuotantotuki –malli, 

mikä hallitsee nykyistä rahoituskulttuuria ja mille vastaaja toivoo vaihtoehtoa.  

 

Vastaaja H3, entinen rahoittaja, nykyinen ohjaaja on eri mieltä. Hänen mielestään nykytilanteessa 

on jo vaihtoehtoja. Esimerkkinä on AVEK, jolta voi kysyä jälkirahoitustukea. Hän kertoo olleensa 

itse AVEK:n rahoittajana ja rahoittaneensa elokuvia vasta jälkituotantovaiheessa. 

”Niitähän on jo. Avekilla on sääntö, sieltä voi kysyä jälkirahoitusta. Silloin 

kun mä olin Avekissa, niin mullekin on tullut juttuja, jotka mä on rahoittanut 

vasta jälkituotantovaiheessa. Ne ei ollut isoja summia”(H3) 

Vastaaja sijoittaa itsensä rahoittajan positioon. Avekilla on sääntö, viittaa ohjeistukseen siitä, miten 

tuotantoneuvoja voi rahoja jakaa. Ne ei ollut isoja summia, viittaa siihen, että jälkirahoitus on 
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tukena ollut pieni. Vaikka rahoitus olisikin mahdollista saada, ne summat on pienempiä kuin 

perinteisessä rahoitusmallissa. Näin tuettava summa on vallan väline ja normativisoi 

tuotantoprosessin perinteiseen suuntaan.  

 

H5, ent. rahoittaja, nyk. leikkaaja toteaa, että SES:llä on ohjeistus, jonka mukaan voi saada 

rahoitusta elokuvan loppuunsaattamiseen. 

”Meillä on ainoa sääntö, että voidaan tehdä ennakkotukipäätös, et jos joku 

vaihe on vielä kesken niin se on mahdollista vielä rahoittaa. Et voidaan 

tehdä ennakkotukipäätös.”(H5) 

Sitaatissa vastaajan positio on rahoittajana. Lause meillä on ainoa sääntö kertoo siitä, että SES:llä 

ainoa tukimuoto, joka on mahdollinen perinteisen rahoitusporrasmallin rinnalla on se, jossa voidaan 

tukea keskeneräisestä elokuvasta vain se osa, joka ei vielä ole valmis. Eli rahoitusta ei saa jo 

tehtyyn osaan elokuvasta ja se jää tuottajan omaksi kustannuseräksi, mitä ei korvata. 

 

Elokuvaohjaaja H2 toivoo, että elokuvasta maksetaan koko tuotantoon käytetyn budjetin mukainen 

korvaus. 

”Mielestäni rahoituksen pitäisi kattaa elokuvan koko budjetti, vaikka 

elokuva olisikin jo valmistunut tekijän omalla kustannuksella.” (H2) 

Sitaatissa vastaaja esittää toiveen muutoksesta, joka asettaa hänet vastarintaan suhteessa 

valtanormiin. Sitaatin mukaan omarahoitus elokuvaan ei saa olla perusteluna sille, että elokuvasta 

maksettava korvaus olisi pienempi kuin sen todelliset kustannukset.  

 

Tekijä kertoo alalla kiristyvästä tilanteesta, missä tv-yhtiöden rahoitusosuus on pienentynyt ja 

omarahoitusosuuden vaatimus kasvanut.  

”Television osuus on koko ajan pudonnut, omarahoitusosuudet on 

nousseet. Me ollaan tässä tekijöitä, niin me ollaan tuottaja / ohjaajia ja 

enemmänkin me ollaan ohjaajia jotka tuottaa samalla. Me yritetään pärjätä 

mahdollisemman pienellä.”(H3) 

Sitaatissa vastaajan positionsa on tekijyydessä. Enemmänkin me ollaan ohjaajia, jotka tuottaa 

samalla kuvastaa rahoitusinsituutioiden dominoivaa vallan käyttöä. Tekijä on ikään kuin pakottavan 

vallan alla ja joutuu hyväksymään sen, että joutuu ottamaan tuotannolliset vastuut elokuvastaan 
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omille harteilleen. Tulkitsen tämän tarkoittavan käytännössä esimerkiksi sitä, että ohjaaja tinkii 

omasta palkkiostaan ja se sijoitetaan omarahoitusosuudeksi tuotantoon. 

 

Vastaaja H5 (entinen rahoittaja, nykyinen leikkaaja) nostaa esiin epäkohdan rahoituskäytännössä. 

”No lähtökohta on se, että elokuvasta pitää saada voittoa, mitä nyt ei 

tapahdu. Et tehdään elokuvia ja sen jälkeen firmaan pitäisi jäädä 

rahaa…Tässä tullaan siihen, että onko YLEn hinnoittelu oikein, et jos se ei 

maksa siitä kunnolla niin se on perseestä.” (H5) 

Sitaatissa nousee esiin kritiikki nykytilannetta kohtaan, mikä tulee ilmi sanoissa mitä nyt ei 

tapahdu. Näin vastaaja nostaa esiin vastarinnan mahdollisuuden suhteessa vallitsevaan normiin. 

Lähtökohta –sana viittaa asiantilaan, miten pitäisi olla ja samalla se sanoo, että asianlaita ei niin ole 

tällä hetkellä. Sitaatissa paikannetaan vallan sijainti tv-yhtiölle, joka maksaa korvauksen elokuvasta 

tuotantoyhtiölle. Sitaatissa nousee kritiikin keskiöön kysymys onko YLE maksanut liian pientä 

korvausta elokuvaesitysoikeuksista. 

 

Vastaaja H6 nostaa esiin sen, että kyse on harvainvallasta, jossa päätetän hinnasta.  

”En mä osaa sanoa muuta kuin että aina sellaisessa markkinatilanteessa 

jossa on harvainvalta, ja jossa ei ole oikeata kilpailua niin silloin se joku 

asettaa sen hinnan. Ja tässä tapauksessa se  näyttäis olevaan aika 

pitkälti toi että myöskin Säätiö, erityisesti he katsovat että onko tämä 

budjetti realistinen. Että mun mielestä on ihan selkeätä että siellä on tultu 

niistä rahoituspäätöksissä aika reippaasti alas.”(H6) 

 

Sitaatissa vallan paikka sijoitetaan harvainvallalle, jonka voidaan nähdä tarkoittavan instituutioita, 

jotka itsenäisesti päättävät hinnan, mitä elokuvista maksavat. Vastaaja nostaa fokukseen SES:n, 

joka on perinteisesti pitänyt kiinni siitä, että budjetit ovat realistisia. Vastaaja pahoittelee, että 

nykytilanteessa ei enää pidetä tästä periaatteesta kiinni, mikä tulee ilmi lauseessa on ihan selkeätä 

että siellä on tultu niistä rahoituspäätöksissä aika reippaasti alas. Näin vastuu budjettien 

pienenemisestä osoitetaan SES:lle. Tässä voidaan nähdä, että jos SES:llä on vastuu niin heillä on 

myös valtaa määritellä elokuvabudjetin koot. 

 

Vastaaja H6, rahoittaja kommentoi elokuvasta maksettavaa korvausta, joka koskee jälkimyyntiä. 
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”Jos se ei saa rahoja takaisin niin se ajautuu konkurssiin. Mutta 

ongelmahan on nyt tässä se nythän on nyt se kun puhutaan pienestä 

markkinasta, jota hallitsee instituutiot, niin hehän määrittelee sen hinnan ja 

näin se on enkä mä voi sitä muuttaa. Että kysehän on siitä että mitä 

pidetään kohtuullisena. Että kun että näissä on tiettyä tarkestelua 

ollut.”(H6) 

Sitaatissa valta rahoituksesta osoitetaan insituutiolle, jotka määrittelevät elokuvan hinnan. Pienet 

markkinat, jota hallitsevat instituutiot viitaa siihen, että instituutiot sanelevat elokuvan arvon ja 

käyttävät valta-asemaansa hyväkseen. Sitaatin lause kysehän on siitä, että mitä pidetään 

kohtuullisena kertoo, että kyse on arvoista ja siitä, miten insituution sisällä painotetaan asioiden 

merkitystä. Näin vallan paikka sijaitsee arvovalinnoissa, joita ylläpidetään rahoituslaitosten sisällä. 

Ja näin se on enkä mä voi sitä muuttaa lause viittaa vakiintuneeseen käytäntöön ja normiin, jota ei 

voida muuttaa.  

 

Kysyin vastaajalta H3, entinen rahoittaja, nykyinen ohjaaja, pitääkö jälkimyynnistä saatavan 

korvauksen kattaa elokuva valmistukulut? Vastaaaja H3 kokee, että jos elokuva on hyvä, niin siitä 

pitää saada oikea korvaus. 

”Kyllä tietenkin. Kysymys on siitä, jos on hyvä elokuva, niin siis siinä 

tapauksessa täytyy kattaa, tuli se missä tapauksessa eteen... on 

epäreilua, ettei siitä makseta oikeaa korvausta. Jos elokuva on hyvä, niin 

silloin ne kustannukset pitää korvata...”(H3) 

Sitaatin avainkäsitteet ovat epäreilua, oikea korvaus, hyvä elokuva. Hyvä elokuva tässä tapauksessa 

tarkoittaa elokuvaa, jonka rahoittaja hyväksyy ja että TV-yhtiö sen ostaa. Oikea korvaus viittaa 

siihen, että elokuvasta pitäisi maksaa tekijöille elokuvan todelliset kustannukset. Epäreilua viittaa 

siihen, että nykytilanteessa elokuvantekijää ei kohdella reilusti, eikä hänelle makseta elokuvasta 

oikeaa korvausta. Vastaaja asettuu vastarintaan suhteessa instansseihin, jotka eivät maksa oikeaa 

korvausta elokuvasta. Sitaatista käy ilmi, että ostaja ei maksa jälkimyynnissä oikeaa korvausta 

elokuvasta. 

 

Haastateltava H1, ohjaaja vahvistaa kysymykseen sisältyneen toiveen sekarahoitusmallista. Mutta 

lisää, että sen pitäisi tukea indie-tuotantoja ja uudentyyppistä elokuvaa luovia hankkeita. 

”Kyllä, mutta sen pitäisi mielestäni tukea indie-tuotantoja tai 

uudentyyppistä elokuvaa luovia hankkeita (tarkoitan tällä ensisijaisesti 



 

 

 

89 

metodeja ja sisältöä, mikä ei ole laitettu kasaan ison yleisömenestyksen 

varmistamiseksi).” (H1)  

Uudentyyppinen elokuva ja indie-tuotannot viittaavat siihen, että vastaaja haluasi antaa isomman 

sijan elokuvarahoituksessa projekteille, jotka laajentava ja uudistavat elokuvakieltä. Sitaatissa on 

toive rahoitusinstituutioden normativisoivan elokuvakerronnan ”status quon” heiluttamisesta, 

tuomalla hankkeita normatiivisen vallan ulkopuolelta.  

 

Vastaajan H1 toiveena on, että YLE:llä olisi useampi sisäänostaja, joita voisi lähestyä.  

Lisäksi mielestäni pitäisi systeemiä muuttaa niin, että esim. YLE:llä olisi 

jokaista elokuvalajia (lyhyt/ pitkä/dok./fikt.) ym. kohtaan enemmän kuin 

yksi mahdollisuus lähestyä ostajaa. Nyt näin ei ole. Jos tämä ei ole 

mahdollista, pitäisi yhden slotin ostajan vaihtua vähintään kerran viidessä 

vuodessa. Nyt näin ei ole YLE:llä, SES:ssä ja AVEK:ssa onneksi on.”(H1) 

 

Vastaaja tuo esiin toiveen muutoksesta. Hän asettaa itsensä vastadiskurssiin suhteessa YLE:n 

harjoittamaan valtaan. Hänen toiveenaan on lisätä YLE:n puolelta ostajien määrää tai vähintään 

tehdä tehdä niistä vaihtuvia toimia. Näin voidaan nähdä, että vastaaja on tyytymätön nykyiseen 

käytäntöön. 

 

Haastateltava H2 (ohjaaja) kertoo, että kaikki mahdolliset sekamallit voisivat olla hyväksi. Hän 

ehdottaa nopeaa alkutukea, johon yhdistettäisiin jälkituki. 

”Kaikki mahdolliset sekamallit palvelisivat elokuvan tekijöitä. Nopealla 

aikataululla myönnettävä alkutuki yhdistettynä jälkirahoitukseen voisi olla 

yksi mahdollisuus silloin kun tehdään nopeasti.” (H2) 

Sitaatissa nousee esiin sana palvelisivat, jolloin vastaajan fokus on tekijyydessä, näin 

keskiöön nousee tekijä ja häntä pitää tukea. Vastauksessa korostuu sanat nopeasti, 

alkutuki, jälkirahoitus, viestivät siitä, että nämä ominaisuudet puuttuvat nykyisestä 

rahoitusjärjestelmästä tai ovat vajaavaisia. 

 

Vastaaja H1, ohjaaja antaa parannusehdotuksia, miten rahoitusta pitäisi kehittää. Pitäisi tukea 

enemmän indie –tuotantoja ja uudentyyppistä elokuvaa. 
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”Kyllä, mutta sen pitäisi mielestäni tukea indietuotantoja tai uudentyyppistä 

elokuvaa luovia hankkeita (tarkoitan tällä ensisijaisesti metodeja ja 

sisältöä, mikä ei ole laitettu kasaan ison yleisömenestyksen 

varmistamiseksi). Jos tällainen systeemi luodaan, on haasteena kehittää 

mittarit, joiden perusteella "sopiva rahoitus" katsotaan. Lisäksi mielestäni 

pitäisi systeemiä muuttaa niin, että esim. YLE:llä olisi jokaista elokuvalajia 

(lyhyt/ pitkä/dok./fikt.) ym. kohtaan enemmän yksi mahsollisuus lähetyä 

ostajaa. Nyt näin ei ole. Jos tämä ei ole mahdollista, pitäisi yhden slotin 

ostajan vaihtua vähintään kerran viidessä vuodessa. Nyt näin ei ole 

YLE:llä, SES:ssä ja AVEK:ssa onneksi on.”(H1) 

Sitaatissa korostuu metodit ja sisältö, joka ei ole suunnattu yleisömenestyksen takaamiseksi. Näin 

vastauksessa halutaan tuoda elokuvan marginaalista tuotannollisen vallan keskiöön myös teokset, 

jotka poikkeavat valtavirrasta. Vastaaja myös nostaa esiin sen, että YLE:n sisällä pitäisi olla 

enemmän kuin yksi päättävä taho, jokaista elokuvatyyppiä kohti: lyhyt / pitkä / dokumenttielokuva / 

fiktio. Vähimmäisvaatimus on, että ostosta päättävä taho vaihtuisi vähintään kerran viidessä 

vuodessa. Vastaaja esittää toiveen vallan hajauttamisesta. 

 

Vastaaja H3 vahvistaa kysymyksen näkemyksen. 

”Kyllä tietenkin. Kysymys on siitä jos on hyvä elokuva niin siis siinä 

tapauksessa täytyy kattaa tuli se missä tapauksessa eteen... on epäreilua 

että siitä makseta oikeaa korvausta. Jos elokuva on hyvä niin silloin ne 

kustannukset pitää korvata. Eihän kenenkään pidä säästellä rahoja jos on 

hyvä leffa niin sitä pitää maksaa oikea korvaus. .” (H3) 

 

Sitaatissa nostetaan käsite hyvä elokuva. Tämä pitää sisällä ajatuksen siitä, että kun elokuva on 

ostettu, niin silloin se on tunnustettu hyväksi elokuvaksi ja silloin siitä pitää maksaa kunnon 

korvaus. Näin valta paikannetaan rahoitus- ja esityskorvauspäätökseen (ostoon). Vastaaja ei 

hyväksy mahdollisuutta pienempään korvaukseen, kuin mitä tekijälle elokuvan teosta aiheutuneet 

kulut ovat olleet, mikä tulee ilmi lauseessa: jos on hyvä leffa niin sitä pitää maksaa oikea korvaus.  

 

 



 

 

 

91 

7.  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen viimeisessä osiossa tuon esiin niitä johtopäätöksiä, joihin suorittamani 

haastattelut ja niiden analyysi antavat aihetta. Haastatteluiden perusteella saamani tieto oli osittain 

samansuuntaista ja haastateltujen näkemykset tukivat toisiaan. Toisaalta kävi myös ilmi, että osa 

kysymyksistä oli hedelmättömiä, eikä tuottanut keskustelua. 

 

7.1. Tutkimustulokset 

Vastaan tutkimustuloksiin tutkimuksessa esitettyjen teemojen kautta. 

 

1. PERIKSIANTAMINEN    

 Väittämäni mukaan tekijä luo elokuvaan konventionaalisen rakenteen miellyttääkseen 

rahoittajaa. Näin hän toivoo saavansa elokuvalleen paremmin rahoituksen. 

 Viisi kuudesta haastateltavasta kielsi muokkaavansa elokuvahakemuksiaan 

miellyttääkseen  rahoittajia.  Kukaan haastateltavista ei kokenut, että hän oli tehnyt taiteellisia 

kompromisseja miellyttääkseen rahoittajaa. Alalla varsin usein esitetty näkemys, että tekijät tekevät 

kompromisseja saadakseen elokuvansa rahoitettua, sai vahvistuksen tutkimusmateriaalista osittain. 

Aineistosta voidaan nähdä, että kuudesta kysymykseen vastanneesta haastateltavasta kaksi vahvisti 

näin jossain määrin tapahtuvan.  

 Yksi vastaaja kertoi, että ei tee itse niin, vaan luottaa siihen, että jos hän pitää 

projektistaan, niin se on riittävä kriteeri. Hän kuitenkin kertoi tuntevansa alalta ihmisiä, jotka 

pyrkivät tarjoamaan projekteja, joista he olettavat rahoittajan pitävän. Toinen vastaaja kertoi, että on 

tehnyt näin, mutta vähemmässä määrin.  

 Tutkimuksessa kysyin, tuottaako nykyinen rahoitusmalli normatiivista elokuvaa, jossa 

tehdään elokuvat hyväksi todetun konventionaalisen mallin mukaisiksi, eikä uskalleta ottaa riskejä 

ja olla omaperäisiä. Suurin osa vastaajista ei allekirjoittanut tätä näkemystä. Tutkimusmateriaalin 

diskurssianalyysi paljastaa, että näin tapahtuu. Tämä ei tapahdu kuitenkaan tietoisella tasolla, vaan 

rahoitusprosessi, elokuvan tekoprosessi ja valtadiskurssi ”pyöristävät” rohkeimmat ratkaisut 

elokuvasta, jolloin se luisuu kohti normatiivista rakennetta. Yksi ohjaaja totesi, että vaikka hän 

pyrkii ainutkertaiseen ja epäkonventionaaliseen kerrontaa, niin konventiot ovat meihin istutettuja ja 

puskevat alitajunnasta läpi teokseen. Mitä pidemmälle aihe viedään, sitä enemmän 

teos ”tasapäistyy” prosessin myötä.     
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2. RAKENTEEN KÄYTTÖ ELOKUVASSA   

 Miten tekijät käyttävät olemassaolevia rakenteita? Käyttävätkö rahoittajat 

rakennemalleja työssään?  Toimiiko suunniteltu rakenne ohjenuorana vai taakkana?  

 

 Vastauksissa nähtiin, että itse rakenne ei tee elokuvasta hyvää tai huonoa vaan 

penättiin aihetta, sisältöä ja ideaa. Tärkeimmäksi nostettiin tekijän näkemyksellisyys ja vahva 

tekijäidentiteetti, joka tuo elokuvaan kaivattua persoonallisuutta ja tuottaa omaperäistä jälkeä. 

Yllättävää oli kuitenkin, että konventionaalinen ajattelutapa rinnastettiin epävarmuuteen. 

Perinteinen klassinen elokuvakerronta vaikutti vastausten perusteella olevan jopa hieman 

luotaantyöntävä, eli päinvastoin, kuin mitä tutkimuksen alkuperäisessä väittämässä oletettiin.  

 Yksi vastaajista toi esiin, että hän ei pelkää selkeitä rakenteita, mutta tekee eron 

elokuvan suunnan ja päähenkilön psykologisen kuvauksen välillä, sillä ihminen on paljon 

moniulotteisempi kuin konventionaalinen kerronta antaa ymmärtää. Kaksi ohjaajaa ja yksi 

leikkaajaa kertoivat käyttävänsä rakenteita aktiivisesti, monesti tarkistaakseen elokuvan toimivutta 

ja ongelmakohdissa leikkausvaiheessa. Ainoastaan yksi leikkaaja kertoi suunnittelevansa rakenteen 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, heti kun oli tutustunut materiaaliin. Loput kolme leikkaajaa 

luottivat omaan intuitioon ja antoivat materiaalin kertoa, miten se pitää leikata. Yksi leikkaaja nosti 

esiin, että elokuvassa on useita tasoja ja lineaarisen tason korostaminen vie pohjaa muilta. Näin 

elokuvailmaisusta tulee rajoittunut.  

    

 

3. LÄHESTYMISTAPA ELOKUVAN TEKOPROSESSIIN   

 Tutkiiko rahoittaja teosta tunteen vai konvention kautta? Tukeutuuko tässä rahoittaja 

tunnettuihin konventioihin, ja millainen hänen tapa on tarkastella tekijän teosta? Miten 

paljon intuitiolla on merkitystä elokuvanteossa. 

 

 Elokuvarahoittajilla on suuri valta päättää, millaisia elokuvia rahoittavat. Ei ole 

yksiselitteistä sääntöä tai ohjeistusta, minkä mukaan he joutuvat tekemään päätöksiä. Sisältö on 

edelleen tärkein tekijä rahoituspäätöstä tehdessä, kun taas draamallinen kuljetus ei ollut rahoittajien 

mielenkiinnon kohteena. He eivät tarkastele käänteiden paikkoja, eivätkä määrittele miten pitää 

esitellä päähenkilö.  
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Vastauksista kävi ilmi, että rahoituspäätöstä arvioitaessa rahoittaja nojaa hyvin paljon 

intuition varaan. Vastauksissa puhuttiin muun muassa teoksen vilpittömyydestä, uskottavuudesta ja 

miten lähellä se on todellisuutta. 

 Yksi rahoittaja ja yksi ohjaaja toivat konventionaalisen elokuvan vaatimuksen, jossa 

alun pitää olla tarpeeksi herättävä, mukaansa tempaava ja kertoa suunnan mihin ollaan menossa. 

Toinen vastaaja tiivisti, että alun pitää olla sellainen, että se saa katsojan kiinnostumaan siitä, miten 

elokuva loppuu.  

 Vastauksista ei voinut tehdä johtopäätöstä, että rahoittajat toimisivat selkeästi eri 

tavalla kuin tekijät. Molemmissa ryhmissä oli intuitiivisia kuin analyyttisia ja rakenteita 

apuvälineenä käyttäviä elokuva-alan ammattilaisia.  

  

  

4. DISKURSSIEN KOHTAAMINEN   

 Miten tekijä ja rahoittaja hahmottaa elokuvan rakenneosat. Mitä rakennemalleja ja 

konventioita he tuntevat? Kohtaavatko käsitykset ’hyvän elokuvan’ normista tekijöitten ja 

rahoittajien välillä. 

 

 Haastateltavien vastauksista tuli selvästi ilmi kunkin positio. Mitä lähempänä vastaaja 

oli ollut rahoittajan tehtäviä, niin sitä enemmän korostui vastauksissa rahoittajan vastuu katsojia 

kohtaan. Televisioyhtiön rahoittaja muistutti elokuvatuotantojen kalleudesta, joka tuo oman 

vaatimuksensa siihen, miten elokuvaan sijoitetut rahat käytetään. Hänen huomiopisteenä olivat 

vastuu omaa työntajaa kohtaan, mihin ohjelmapaikkaan elokuva sopii tv-yhtiön sisällä ja miten 

suuren yleisön elokuva tavoittaa. Hän myös muistutti, että hän on ostaja, joka ostaa tuotteen ja näki 

roolinsa aktiivisena rahoittajana, joka vaikuttaa tuotantoprosessiin kahdessa kohdassa: 

ennakkovalmisteluvaiheessa ja leikkausvaiheessa.  

 Entinen rahoittaja ja nykyinen leikkaaja korosti tiimin merkitystä, ja sitä, että hyvän 

elokuvan tekemiseen vaaditaan hyvä tekijätiimi, mihin myös rahoittajat pitää laskea. Tekijäpuolella 

taas nähtiin, että he ovat onnistuneet pitämään määräysvallan oman elokuvansa sisällöstä. Yksi 

ohjaaja totesi, että suurimmaksi osaksi rahoittajat hänen mielestään ovat ymmärtäneet, että kyseessä 

on ohjaajan elokuva.  

 Useammassa vastauksessa tuli esiin kommunikoinnin ongelmat ja miten 

vaikeaa on välittää viestiä rahoittajalle siitä, millaisen elokuvan tekijä aikoo tehdä. Yksi 

ohjaaja kertoikin, että yksi syy, miksi hän käyttää elokuvallisia rakenteita on se, että se 

toimii apuvälineenä kommunikoinnissa työryhmän kesken. Tutkimuksen hypoteesina ollut 
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ajatus siitä, että jos rahoittajat ja tekijät ovat eri diskursseissa, niin heidän on vaikeampi 

ymmärtää toisiaan, vahvistui aineiston perusteella. 

 

 

5. RAHOITUSKÄYTÄNTÖJEN KYSEENALAISTAMINEN   

 Onko nykyiset rahoitustavat järkeviä suhteessa elokuvatekijän taiteellisiin 

mahdollisuuksiin ja miten se heijastuu taiteilijan työhön? Mikä olisi hyvä vaihtoehto? 

Tarkoituksena on kyseenalaistaa vallitseva rahoitusmalli, joka väittämäni mukaan synnyttää 

normatiivisen elokuvan kulttuurin.     

  

 Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että huonoiten rahoitusjärjestelmä sopii 

hankkeille, jotka vaativat reaktionopeutta ja jotka käsittelevät yhteiskunnallisesti ajankohtaisia  

teemoja. Toisaalta tv-yhtiön rahoittaja kaipasi tällaisia aiheita pöydälleen ja valitti, että niitä hänelle 

ei tarjota. Tässä tulee esiin rahoitusjärjestelmän normalisoiva vaikutus, joka tuottaa tietynlaisia 

elokuvia ja jättää toisia pois. Rahoittajapuolella ei kuitenkaan nähdä, että asiaan voi vaikuttaa.  

 Tukimuksessa tuli myös esiin, että järjestelmä kaihtaa pieniä elokuvatekjöiden omia 

hankkeita ja suosii tuotantoyhtiöden isompia projekteja. Näin tuotantojen koko ja erillisen 

tuotantoyhtiön ja tuottajan olemassaolo tuotannossa vaikuttaa rahoitushakemuksen saantiin. Mitä 

pienempi elokuvahanke, sitä pienemmät mahdollisuudet sillä on saada oikea rahoitus. 

Insituutionaalinen valta pienentää rahoitusta niiltä, jotka jo ennestään yrittävät säästää ja palkitsee 

oikealla rahoituksella niitä, jotka tekevät isosti. 

 

 

6. RAHOITTAJAN JA TEKIJÄN KOHTAAMINEN  

 Millainen on elokuvaleikkaajan kokemus rahoittajan mukaantulosta 

leikkausprosessiin? Millainen on ollut hyvä palaute? Miten se heijastuu leikkaajan työhön?  

   

 Moni rahoittaja osaa antaa hyvää palautetta, mutta pahimmillaan tilanne voi olla myös 

katastrofaalinen. Yksi leikkaaja kertoi, että yleisesti ottaen palautteet ovat olleet rakentavia, mutta 

on myös ollut poikkeuksia, joissa rahoittajan tapa viestiä on ollut erityisen julma. Tukeutuen omaan 

pitkäaikaiseen kokemukseen leikkaajana, hän osaa jättää rahoittajien kommentit omaan arvoonsa ja 

tekee elokuvan leikkauksen suhteen ”niin kuin lystää”. 

 Yhdelle leikkaajalle negatiivisen palautteen rinnalle katseluissa ongelmaksi nousi 

leikkaajan arvostuksen puute, sillä katseluissa on tullut usein leikkaajalla selittelijän rooli, miksi 

päädyttiin johonkin ratkaisuus ja miksi jokin asia ei toiminut. Näin leikkaaja on työryhmässä 
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alisteisessa, eikä tasa-arvoisessa roolissa suhteessa muihin ammattikuviin.  

 Yksi leikkaajista muistutti, että hänellä on ollut niin hyviä kuin huonoja kokemuksia 

rahoittajista tasapuolisesti. Parhaimmillaan rahoittaja on ollut erittäin rakentava ja hänen tukenaan. 

Rahoittaja on voinut olla myös hyvä dramaturgi, joka on osannut auttaa ongelmatilanteissa ja nähdä 

laajempia kokonaisuuksia. Tästä voidaan päätellä, että rahoittaja ja leikkaaja ovat olleet silloin 

samassa diskurssissa ja heillä on ollut yhtenevä näkemys tavoitteista.   

 

Haastatteluaineistossa nousi esiin useita määritelmiä hyvälle elokuvalle: 

 

 Ohjaaja: 

-     Elokuva, joka on tunnettujen rakenteiden vastainen 

-   Elokuva, jossa päähenkilöiden välinen toiminta selkeää 

-     Elokuva, jolla on avoin päähenkilö, joka ei jatkuvasti kontrolloi omaa ilmaisuaan 

-     Elokuva, jolla on avoin päähenkilö, joka uskaltaa paljastaa itsestään jotakin 

-     Dokumenttielokuva, joka seilaa ympäriinsä ja luo mennessään omanlaistaan maailmaa ja herättää 

outojakin kysymyksiä. 

  

Entinen rahoittaja, nykyinen ohjaaja: 

-      Elokuva, jossa on mahdollista samaistua päähenkilöön tunteen kautta 

-      Elokuva, jossa ohjaaja on kiintynyt päähenkilöön, niin että aihe on tarpeeksi kiinnostava 

ensisijaisesti tekijälle itselleen 

  

Leikkaaja: 

-       Elokuva, jonka alussa on illuusio ja joka imaisee mukaansa, niin että katsojan tunne-elämä 

liikahtaa 

-       Elokuva, jossa on myös muita tasoja, kuin lineaarinen 

-    Elokuva, jossa on syvyyssuunta eli emotionaalista toimintaa 

  

Entinen rahoittaja, nykyinen leikkaaja: 

-       Elokuva, jossa päähenkilö oivaltaa jotakin uutta. 

-       Elokuva, jonka takana on ihmisiä, jotka ovat tehneet paljon työtä elokuvan eteen ja ovat 

ihmisinä kiinnostavia 

-    Elokuva, jossa aiheet painottuvat oikeisiin asioihin. 

-      Elokuva, jonka ohjaaja on laadun tae, omaa itsenäistä ajattelua, on projektin vetohahmo 
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Entinen ohjaaja, nykyinen rahoittaja: 

-       Elokuva, joka on konkreettinen: selkeät arkityypit ja henkilöiden pyrkimykset (intentiot). 

-       Elokuva, jolla on hyvä katsojaluku suhteessa elokuvaan laitettuun panostukseen 

-       Elokuva , jossa aihe ja ohjelmapaikka kohtaavat 

-       Elokuva, jossa on tunnistettava ja samaistuttava ihmiskuva 

-       Elokuva, jonka päähenkilöllä on selkeä päämäärä, joka kerrotaan elokuvan alussa. 

  

Yhteneviä käsityksiä hyvälle elokuvalle olivat: 

-       Tunnistettava ja samastuttava ihmiskuva. 

-       Alussa oleva tunne ja illuusio, joka imaisee mukaansa, niin että katsojan tunne-elämä liikahtaa. 

-       Mahdollisuus samastua päähenkilöön tunteen kautta 

-       Päähenkilö aktiivinen myös sisäisesti: avoin ja uskaltaa paljastaa itsestään jotakin. 

  

 Tutkimuksessa vahvistui käsitys siitä, että valta normalisoi ja luo käytänteitä elokuva-

alalle. Näistä yksi on nykyinen tuotantokulttuuri, joka välttelee riskinottoa ja reaktionopeutta 

vaativia aiheita. Rahoittajan velvoitteet instituutiota ja yleisöä kohtaan ja toisaalta taas tekijöitten 

puolelta oma epävarmuus, pelko epäonnistumisesta ja elokuvan eri työvaiheet hiovat särmiä. 

Analyysin perusteella voidaan sanoa, että elokuvaprojektin läpivieminen siitä hetkestä, kun se saa 

ensimmäisen muotonsa paperille, siihen hetkeen, kun se on valmis ja esitetään katsojalle, käy niin 

pitkän matkan, että elokuvantekoprosessi itsessään vie elokuvan kohti konventionaalista 

ja normatiivista[AH1]  muotoa.  

 Varsinaisesti rahoituspuolella ei ole tehty päätöstä laiminlyödä näitä aiheita, mutta 

käytännössä tuotantopäätökset ovat suosineet toisenlaisia tarinoita. Myös ison budjetin tuotannot 

olivat etusijalla rahoituspäätöksissä. Vastaavasti pienet, esimerkiksi yhden hengen elokuvahankkeet 

olivat epäsuosiossa.  

 Tutkimuksen haastateltavat kokivat rahoituksen saannin hitauden suurimpana 

puutteena nykyisessä tukijärjestelmässä. Ne elokuvat, joissa on heittäydyttävä mukaan tilanteeseen 

ja kuvattava todellisuutta sellaisenaan, jäävät monesti rahoittamatta ja toteutumatta. 

Rahoituspäätösten hitauteen ehdotettiin erillistä nopean reagoinnin rahoitusta rahoituslaitosten 

sisälle, niin että osa budjetista olisi varattu juuri tällaisille tuotannoille. Niissä on suuremmat riskit, 

mutta se toisaalta monipuolistaisi elokuvakerrontamme. Kyse ei ollut suurista summista, vaan 

rahoitus olisi sellainen, että ohjaaja pääsisi kuvaamaan mahdollisimman nopeasti ja testaamaan, 

syntyykö ajankohtaisesta tilanteesta elokuva-aihe, jota voisi sitten työstää ajan kanssa myöhemmin 

https://mail.google.com/mail/u/0/#_msocom_1
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ja saada elokuvalle lisärahoituksen.  

 Esiin nousi myös toive, että rahoituslähteitä olisi enemmän. Yleisesti pidettiin 

kohtuuttomana, että vain muutama taho päättää, saako Suomessa tehdä elokuvia vai ei. YLE:lle 

toivottiin enemmän sisäänostajia, samoin kuin päättäjien vaihtuvuutta YLE:n sisällä. 

Rahoituslaitoksille ehdotettiin hajautettua rahoitusvaltaa, niin että budjetit olisi jaettu useammalle 

päättäjälle.  

   

7.2. Keskustelua 

 

 Elokuva-alan diskurssia käydään vallan verkostossa, jossa useat eri diskurssit 

taistelevat keskenään ja määrittelevät ’hyvän elokuvan’ normia. Diskurssia hallitsevat YLE, AVEK 

ja SES, jonka asema on vallakkaampi suhteessa muihin. Jos rahoituksesta päättäviä instituutioita 

olisi enemmän, se hajauttaisi valtaa, jolloin ’hyvän elokuvan’ normi voisi laajentua. Mitä useampi 

rahoittaja on alalla, sitä monipuolisempi kirjo elokuvia tulee toteutetuksi. Tämä laajentaisi elokuva-

alan käsitystä ’hyvän elokuvan’ normista.  

Elokuva-alalla kritiikkiä saavat kielteiset rahoituspäätökset ja palaute, mikä silloin 

annetaan tekijälle. Moni on kokenut, että hänelle annetaan standardivastaus ja syntyy epäilys, että 

omaan hakemukseen rahoittaja ei ole perehtynyt tarpeeksi hyvin. Entisen rahoittajan vastauksesta 

kävi ilmi, että jossain tilanteissa hän oli onnistunut paremmin ja joissain huonommin palautteen 

annossa. Mitä enemmän hakemuksen eteen oli nähty vaivaa, sitä paremmin se myös motivoi 

rahoittajaa perustelemaan kielteistä päätöstään hyvin.  

On selvää, että rahoittajalla on useita kriteereitä, minkä perusteella hän tekee 

päätöksen. Näiden kriteerien ulostuominen ja niistä keskustelu alalla yleisemminkin tervehdyttäisi 

alaa ja antaisi tekijöille eväitä ymmärtää paremmin kielteinen päätös. Ratkaisuna tähän on 

mielestäni avoin dialogin lisääminen rahoitusjärjestöjen ja elokuvatekijöiden välillä. Alalla pitäisi 

olla jatkuvaa ja avointa diskurssia rahoituspäätösten kriteereistä.  

 Alalla on myös rahoittajia, jotka haluavat osallistua voimakkaasti elokuvan 

tekoprosessiin leikkausvaiheessa. Tässä tullaan osallistuvan rahoittajan dilemmaan. Toisaalta hän 

miettii elokuvan parasta, mutta toisaalta hän antaa itsestään sellaisen kuvan ohjaajalle, että hän 

astuu ohjaajan taiteellisen työn yli ja sanelee ylhäältä, miten elokuvan pitäisi kulkea. Ongelma on 

mielestäni jälleen kerran kommunikoinnissa, mutta myös itse elokuvadiskurssissa – mitä me 

pidämme oikeana tekotapana ja tekevätkö rahoittaja ja tekijä samaa elokuvaa. 
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 Ohjaaja käyttää omaa valtaansa ja on sitä mieltä, että hänellä on jakamattomat 

taiteelliset oikeudet tehdä elokuvastaan sellainen, kuin hän haluaa. Rahoittaja taas näkee, että 

elokuvasta saisi vielä paremman, jos siihen panostettaisiin hieman lisää. Jossain tapauksissa se voi 

tarkoittaa jopa uuden leikkaajan palkkaamista ulkomailta ja elokuvan uudelleenleikkausta. Vaikka 

kumpikin osapuoli haluaa elokuvan parasta, niin rahoittaja käyttää väkivaltaa suhteessa tekijään. 

Tekijällä ei ole vapautta valita. Ratkaisuna tässä näkisin jälleen kerran keskusteluyhteyden ja 

luottamuksen rakentamisen rahoittajan ja tekijän välillä. Nopeat tapaamiset, toisen yli kävely ja 

määräilevä ote saa tekijät varpailleen, eikä edistä luottamuksen syntymistä.  

Alan rahoituskenttä on muuttunut radikaalisti viime vuosikymmenen aikana. Alalla on 

paljon enemmän tekijöitä. Rahoitushakemukset ovat siirtyneet sähköiseen järjestelmään. Voiko jopa 

joku muodollinen virhe hakemuksessa kaataa koko projektin? Onko rahoitusneuvojamalli paras 

mahdollinen? Pitäisikö rahoitusneuvojia olla enemmän? Pitäisikö rahoituslaitoksia olla enemmän?  

Näihin kysymyksiin minulla ei ole vastauksia, mutta näen, jos alan järjestöt saavat 

olla mukana rakentamassa rahoituspäätösmekanismeja ja he kokevat, että heitä on kuultu ja myös 

toimittu näiden toiveitten mukaan, se parantaisi elokuva-alalla olevien ihmisten käsitystä siitä, että 

heitä on kohdeltu oikeudenmukaisesti elokuvarahoitusprosessissa.  

Miksi elokuvayhteisömme ei halua tuottaa tietynlaisia elokuvia. Onko valinta 

tietoinen ja miten on tähän päädytty? Niin rahoittajat kuin tekijätkin olivat yksimielisiä siitä, että 

nykyinen tuotantokulttuuri rajaa tietyt aiheet pois. Tämän voidaan nähdä myös köyhdyttävän  

elokuvakulttuuriamme. 

Onko sitten muutos mahdollinen? Tietynlaiset tekotavat ja prosessit ovat 

normalisoituneet niin, että insituutioiden sisältä ei nähdä muita toimintamalleja. Tekemättä jäänyt 

elokuva on elokuvadiskurssin ylläpitämän vallan ilmentymä. Valta ylläpitää tiettyjä normeja ja 

sääntöjä ja samalla rajaa esimerkiksi juuri tietynlaiset aiheet elokuvakerronnasta pois.  Toiminta ei 

ole tietoista, vaan se on seurausta vallan luonteesta, joka normalisoi diskurssiin osallistujat ja 

työntää teokset kohti normia.  

Tiedostamattomalla tasolla elokuvayhteisö, johon osallistuu jokainen elokuva-alan 

tekijä, ei pelkästään institutionaalisen vallan edustaja,  kaventaa elokuvankerronnan yksipuoliseksi. 

Jos emme ole tietoisia normalisoivan vallan vaikutuksesta, niin silloin luisumme kohti yksioikoista 

ja toistavaa elokuvan normia. Ainoastaan tietoinen etsiminen valtadiskurssin ulkopuolelta, reuna-

alueelta ja marginaalista, sekä asettuminen vastarintaan suhteessa vallitseviin normeihin, voi 

uudistaa elokuvakerrontaa.  
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8.2. Haastattelujen litterointi 

 

KAIKKI HAASTATTELULITTEROINNIT 

 

Haastattelut,  litteroinnit 

 

HAASTATELTAVA 01 

Elokuvaohjaaja 

 

Rahoitusmallit 

Esitetään tekijöille ja rahoittajille: 

 

Haastateltava 1 

 

Miten olet kokenut nykyisen rahoitusmallin? (tarkoitan siis suomalaista rahoituskenttää, 

antaako se hyvän alustan tekijöille?) 

Sellaiseksi, joka tulee tuotantoyhtiöitä ja varsinkin etabloituneita sellaisia. Useat elokuvantekijät 

tekevät "raskaampien" eli tuotantoyhtiöiden kanssa toteutettavien elokuvien lisäksi omia 

projektejaan kevyellä kalustolla. Näistä suuri osa jää nyt kokonaan rahoituksen ulkopuolelle. 

Minulla on kokemus siitä, miten käsikirjoitustuki käytettiin elokuvan tekemiseen, hyvä puoli oli se, 

että raportointi oli kevyempää, huono puoli se, että tällöin elokuva saa pienemmän tuen ja jää 

käytännössä SES:n festivaali levitysavun ulkopuolelle. 

 

Onko ennakkoon haettu rahoitusmalli oikea ratkaisu luovan elokuvan tuotannossa? 

 
Dokumentin tekijän kannalta usein varsin hankala, jos tarttuu nopeasti eteen tulevaan aiheeseen, 

joka on kadonnut jos jää rahoitusta odottelemaan. Olen kuullut kyllä myös hyviä kokemuksia tähän 

liittyen esim. AVEK:sta, että on osattu reagoida nopeasti. 
 

Olisiko sinun mielestä tarvetta kehittää muita rahoitusmuotoja 

 

Kyllä. Erityisesti olisi hienoa, jos YLE kunnostautuisi tässä.  
 

Millaisia rahoitusmalleja voisi mielestäsi olla? 

Voiko mielestäsi olla jälkirahoituskanavia? 

Kyllä mielestäni kannattaisi olla edes yksi kunnon instanssi tähän. Tai sitten oma slotti AVEK:n tai 

SES:n sisällä 
 

Miten paljon tv -ja yhteiskunnallisen rahoituskanavan kautta saatavan rahoituksen pitäisi 

kattaa elokuvan valmistuskustannuksista, jotka jo on tehty elokuvantekijän omalla 

rahoituksella? 

Mielestäni tässä on paikka luoda uudentyyppinen malli.  

 

Voiko mielestäsi olla sekarahoitusmalli, missä olisi niin ennakkorahoitusmahdollisuus kuin 

jälkiosto, jossa elokuvan rahoitus katettaisiin kokonaan myös jälkituella ja ostolla? 

Kyllä, mutta sen pitäisi mielestäni tukea indie tuotantoja tai uudentyyppistä elokuvaa luovia 

hankkeita (tarkoitan tällä ensisijaisesti metodeja ja sisältöä, mikä ei ole laitettu kasaan ison 

yleisömenestyksen varmistamiseksi). Jos tällainen systeemi luodaan, on haasteena kehittää mittarit, 

joiden perusteella "sopiva rahoitus" katsotaan. Lisäksi mielestäni pitäisi systeemiä muuttaa niin, että 

esim. YLE:llä olisi jokaista elokuvalajia (lyhyt/ pitkä/dok./fikt.) ym. kohtaan enemmän yksi 
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mahsollisuus lähetyä ostajaa. Nyt näin ei ole. Jos tämä ei ole mahdollista, pitäisi yhden slotin 

ostajan vaihtua vähintään kerran viidessä vuodessa. Nyt näin ei ole YLE:llä, SES:ssä ja AVEK:ssa 

onneksi on. 

 

KYSYMYKSET TEKIJÖILLE 

H1 

Suunnitteletko elokuvasi käsikirjoitusta tietyn mallin mukaan? 

- En, sisällön ehdoilla etsin muotoa. 

 

Tarkistatko sen olemassa oleviin rakenteisiin, käytätkö esim. Syd Fieldin kaavaa, muita 

mahdollisia kaavoja? 

- Silloin kun jumissa ja on levällään tai ei toimi, niin silloin. Se voi olla käsisvaiheessa 

kuvaausvaiheessa, leikkausvaiheessa. 

 

Millaisia konventioita ja rakenteita tiedät? 

- Aristototeleen perusdraama, valasmalli, kahden käännekohdan ja kolmen näytöksen malli. Robert 

Mc Keen kirjasta joku malli. 

 

Mitä ymmärrät elokuvan konvention termillä? 

-Fiktio tai dokkari, tai miten ne yhdistyy, muoto syntyy aiheesta, ei ole ennalta päätetty että olisi 

hyvä... 

 

Tarkasteletko tarjottuja elokuvaehdotuksia konventioiden kautta? 

- Helpottaa puhumista, kun puhuu konventioiden kautta, siitä on apua työryhmälle siitä mistä puhuu 

tai rahoittajalle tai tuottajalle. 

 

Muuttuuko elokuvan rakenne prosessin eri vaiheissa? 

 ja useimmiten kenen tahdosta? 

- Kyllä. Ei kenenkään tahdosta, herran haltuun. 

Jälkimyynnin rahoittajana on tullut tilanteita, jossa rahoittaja ei ollut tyytyväinen elokuvan loppuun 

mutta siihen ei enää voinut vaikuttaa, kun rahoittaja ei ollut alun perin mukana projektissa 

vaikuttamassa siihen. 

Yhdessä pienessä jutussa tuottaja on toivonut, että siinä pitää olla onnellinen loppu. 

Leikkauksen ihan loppuvaiheessa, kun näyttää keskeneräistä leffaa, niin näyttää rahoittajalle niin 

sitä miettii, että mitä rahoittaja sanoo. 

Esimerkiksi se -___leffa, niin rahoittajalle näyttäminen oli hyvä juttu, koska siinä todettiin että se 

leikkaus ei ole ihan vielä valmis, ja se oli hyvä että koko luova ryhmä, tuottaja ohjaaja leikkaaja ja 

kaikki rahoittajat paikalla, AVEK, YLE ja Säätiö ja siinä saatiin lisärahoitus, että leikata leffa 

loppuun. 

 

 

Millaisia arkityyppejä elokuvissasi on, joihin kiinnität huomiota? 

- Teema ja päähenkilö, sen lisäksi (entä sisäinen kasvutarina) lähinnä rahoittajia varten mietin mitä 

he haluavat nähdä tai kuulla, itselleen muistutan enemmänkin että ihmiset toimii paljon myös 

tiedostamattomien motiivien pohjalta, he eivät tiedä miksi he toimii niin kuin he toimii. Jos pystyy 

pelkistämään päähenkilön tilanteen tai päähenkilöitten tilanteen rahoittajalle selkeään muotoon, niin 

se tekee projektille hyvää. Se tilanne on parempi kuin että laittaa jokaiselle henkilölle jonkun 

arkkityypin, niin sen tilanteen kautta se on jotenkin yhtenäisempi eikä irrallinen. On tärkeää työstää 

kokonaisuutta. Eikä erillisiä osia. 

 

Millainen on toivottava päähenkilö? 

- Sellainen mikä puhuttelee ihmistä, joka tekee sitä elokuvaa. 
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Millainen elokuvan alku pitää olla? 

- Ihan sama. 

 

Millainen on mielestäsi sysäysjakso? 

- Jotain mikä päästää elokuvan sisään ja antaa lukuohjeen, jos se on tarpeellista, se on hyvin laaja 

kysymys, tunnelma on tärkeä. 

 

Millainen on elokuvan päähenkilöitten esittelyjakso? 

- Mahdollisimman aikaisessa aiheessa, jostain kulmasta lähestyy että mikä sen tilanne on? Syy 

katsojalle siihen, miksi me seurataan juuri häntä. Tämä on huono lähestymistapa, siinä vaiheessa 

kun on liikaa matskua tai on lukossa, niin voi ajatella niin, ei elokuva tehdä rakenne edellä, ne 

rakenteet ovat apuväline. 

 

Missä vaiheessa elokuvan päähenkilöllä pitää olla päämäärä? Ja pitääkö sellainen aina olla 

ylipäätään? 

- Se on sen kannalta välttämätön, jos hakee rahoitusta ja pystyy ennustamaan mitä sen ihmisen 

elämässä tapahtuu tai ei tapahdu, että pystyy tekemään käsikirjoitusta. Poikkeuksiakin löytyy. 

Fiktiossa tämä on hyvä väline puhua näyttelijöitten kanssa siitä mihin niiden esittämä päähenkilö 

pyrkii.... et päämäärä on se joka vaikuttaa toimintaan mutta onko se tiedostamaton vai tiedostettu 

niin se on oma kysymyksensä. 

 

Tarkistatko elokuvan käänteiden paikat suhteessa elokuvan kokonaisaikaan? 

- Ehkä leikkausvaiheessa, sehän tulee siitä myös, kun kattoo sitä elokuvaa, mikä tuntuu oikean 

pituiselta, mieluummin puhun koetusta ajasta kuin kelloon tuijottamisesta... 

 

Teetkö istutus- ja lunastuselementtejä? 

- En mene ohjekirjan kanssa edittiin. Osa tarinankerrontaa on, että niitä on melkein aina. / Miettiä 

kysymys uudestaan. 

 

Teetkö elokuvan rakennetta “fiilis”-pohjalla vai onko aina olemassa rakenne, johon peilaat 

työtäsi? 

- Ei kumpaakaan 

 

Miten paljon intuitiolla on merkitystä rakenteen muokkautumisessa? 

- Tosi paljon, kysymys on liian laaja. Voi järkeillä jälkeenpäin. 

 

Rakennatko elokuvasi tuotantohakemuksen tietynlaiselle rahoittajataholla ja mietitkö sitä, 

kenelle tarjoat elokuvan? 

- Yleensä, en mutta pitäisi, se helpottaisi rahan saamista. 

 

Tuotatko elokuvaan konventionaalisia rakenteita miellyttääksesi rahoittajaa? 

- En, jonkun verran, …. 

 

Noudatatko elokuvasi suunnitelmaa läpi tuotantoprosessin? 

- Typerä kysymys kaikki dokkaristit tietää, että ei ne koskaan mee niin kuin on ajatellut. 

Dokkareissa ei ikinä, fiktoissa kyllä. 

 

Mikä on rahoittajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Hänen vai ohjaajan, kenelle se on 

osoitettu? 

- Ei määräilevä vaan ehdottava, parhaassa tapauksessa rahoittaja voi olla tosi hyvä. 



 

 

 

104 

- Joskus rahoittaja voi jopa aktiivinen. Pahimmassa tapauksessa voi rahoittaja olla pelottava taho 

joka voi olla auktoritaarinen eikä hänen kanssaan voi keskustella eikä suostu tapaamaan. Ses:ssä on 

selkeät ohjeet ja Avekissa suhkot ja YLE:llä sekavat. Ne ohjeet pitäisi olla yksinkertaisemmat. Ei 

saa olla niin että on jounut kaljaa yhdessä niin sit se vastaa sun meiliin. 

 

Mikä on ohjaajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Kenelle se on osoitettu? Kenelle sitä 

ajattelee tekevänsä? 

- Sano yksinkertaisemmin, ei välttämättä yksinään kenellekään eli kaikille osapuolille jopa 

hahmoille, näyttelijöille... jos ajattelee että elokuva on taidetta niin ei tarvii miettiä, että katsoja on 

asiakas, ehkä rahoittaja miettii enemmän sitä. Pahimmassa tapauksessa tehdään tositv tä jossa 

mietitään katsojaa asiakkaana, se on köyhää tekemistä. 

 

Mikä on leikkaajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Rahoittajan, ohjaajan, itselle vai 

katsojalle? 

- Toivoisin että elokuvaa tehtäisiin ohjaajalle ja se olisi dialogi sen jälkeen muiden kohdalle 

 

Miten rahoittaja on vastannut kielteiseen rahoituspäätökseen? Onko vastaus ollut tyydyttävä 

hakijan mielestä? 

- Joo ja välillä ei, mitä rehellisempi sen parempi, harmitti että ei saatu tukea, mutta se oli 

rehellinen...patenttivastaus on huonoin ratkaisu. 

 

Onko henkilökemialla merkitystä rahoitusta hakiessa? 

- Ihan varmasti on. Mutta jos on tosi hyvä hakemus, hyvä rahoittaja osaa laittaa henkilökemian 

sivuun. 

 

 

 

HAASTATELTAVA nr 02 

 

 

Suunnitteletko elokuvasi käsikirjoitusta tietyn mallin mukaan? 

 

En ole koskaan suunnitellut elokuvaa minkään olemassa olevan dramaturgisen kaavan tai rakenteen 

mukaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että olisin vapaa konventioista. Omalla kohdallani luulen, että 

konventiot vaikuttavat enemmän alitajuisella tasolla jopa vastoin tahtoani. Olen hyvinkin tietoinen 

perinteisestä dramaturgiasta, vaikka en sitä suoraan noudatakaan. Konventioiden rikkominen on 

kuitenkin yllättävän vaikeaa ja tätä pohtiessa lähestytään elokuvan teon ydinkysymyksiä. 

 

Tarkistatko sen olemassa oleviin rakenteisiin, käytätkö esim. Syd Fieldin kaavaa, muita 

mahdollisia kaavoja? 

Millaisia konventioita ja rakenteita tiedät? 

Tarkasteletko tarjottuja elokuvaehdotuksia konventioden kautta? 

Muuttuuko elokuvan rakenne prosessin eri vaiheissa ja useimmiten kenen tahdosta? 

 

Elokuvan rakenne muuttuu aina prosessin eri vaiheissa. Mielestäni sen tuleekin muuttua. Mutta on 

erittäin oleellista pohtia, niitä syitä joiden vuoksi se muuttuu. Usein alku- ja ideointivaiheessa voi 

olla hyvinkin epäperinteisiä ajatuksia rakenteesta, erilaisia ajatuksia vapaasti eri aikatasoilla ja 

kerronnan tasoilla liikkuvasta elokuvasta. On tärkeä kysymys, miksi elokuva alkaa tekoprosessin 

edetessä ja erityisesti leikkausvaiheessa usein muuttua kohti perinteisempää kerrontaa. Olen 

pohtinut tätä asiaa useiden tekijöiden kanssa, se ei koske vain omia tekoprosessejani. Kuulun 

ohjaajien ryhmään nimeltä Pingis ja olemme pohtineet jo monen vuoden ajan elokuvan tietynlaista 

tasapäistymistä tekoprosessin kuluessa. 
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Itse suunnittelen usein elokuvaa, jonka rakenne on epätyypillinen. Erityisesti suunnittelen elokuvaa, 

joka ei etene tarinan kerronnan ehdoilla. Esimerkiksi elokuvaa, jossa on kolme osaa ja jonka osat 

eivät muodosta symmetristä rakennetta vaan ovat keskenään epätasapainossa. 

 

Kenen tahdosta muuttuminen perinteisempään suuntaan tapahtuu. Ainakin omalla kohdallani syy on 

minussa itsessäni, vaikka se ei välttämättä ole tahtoni. Epävarmuus omasta ajatuksesta, pelko siitä, 

ettei se kannakaan, sekavuus leikkausvaiheessa – tässä muutamia syitä, joiden takia taipuu 

valitsemaan perinteisemmän rakenteen alkuperäisestä ajatuksesta huolimatta. 

 

Millaisia arkityyppejä elokuvissasi on, joihin kiinnität huomiota? 

Millainen on toivottava päähenkilö? 

 

Omat elokuvaprosessini ovat usein edenneet niin, että minua kiinnostaa aihe, joka osoittautuu 

vaikeaksi ja erityisen vaikea on löytää elokuvaan päähenkilöä. Minulle käy usein niin että valinnan 

varaa ei ole juuri lainkaan. Tämä on ihmeellinen ja toistuva asia omassa tekemisessäni enkä ole 

toistaiseksi löytänyt selitystä sille miksi näin käy. 

 

Se mitä toivon päähenkilöltäni, on se, että hän ei pyrkisi hallitsemaan sitä mitä hänestä näkyy. 

Minulle kaikkein vaikein on henkilö, jolla on kova kontrolli suhteessa itseensä. 

 

Toivon sellaista päähenkilöä, jonka ympärillä on tapahtumista.  Se ei tarkoita välttämättä 

konkreettisia tapahtumia vaan että asiat tai ajatukset tai puhe voivat lähteä yllättäväänkin suuntaan. 

Hyvään henkilöön liittyy myös ilmaisuvoimaa, mutta on vaikea määritellä yleisellä tasolla mitä 

ilmaisuvoima on. Se liittyy siihen, että henkilö pystyy paljastamaan itsestään jotakin. 

 

 

Millainen elokuvan alku pitää olla? 

Millainen on mielestäsi sysäysjakso? 

Millainen on elokuvan päähenkilöitten esittelyjakso? 

Missä vaiheessa elokuvan päähenkilöllä pitää olla päämäärä? Ja pitääkö sellainen aina olla 

ylipäätään? 

 

En usko, että dokumenttielokuvan päähenkilöllä useinkaan voisi olla päämäärää. Olen myös aina 

inhonnut ajatusta elokuvan pääväittämästä. Tämä on mielestäni täysin väljähtänyt ajattelutapa 

suhteessa elokuvaan, ja siitä pitäisi luopua. ”Mikä on tän elokuvan juttu, mikä on pointti, mikä on 

pääväittämä?” Hedelmättömiä kysymyksiä minusta. Arvostaisin itse dokumenttielokuvaa, joka 

seilaa ympäriinsä ja luo mennessään omanlaistaan maailmaa ja herättää outojakin kysymyksiä. 

Ajatus yhdestä pääväittämästä on konventio turhimmasta päästä. 

 

Tarkistatko elokuvan käänteiden paikat suhteessa elokuvan kokonaisaikaan? 

Teetkö istutus- ja lunastuselementtejä? 

Teetkö elokuvan rakennetta "fiilis"-pohjalla vai onko aina olemassa rakenne, johon peilaat 

työtäsi? 

Miten paljon intuitiolla on merkitystä rakenteen muokkautumisessa? 

Rakennatko elokuvasi tuotantohakemuksen tietynlaiselle rahoittajataholla ja mietitkö sitä, 

kenelle tarjoat elokuvan? 

 

Suunnitteluvaiheessa ja käsikirjoitusta tehdessäni en ajattele rahoittajia ja heidän mahdollisia 

mieltymyksiään. Sen sijaan olen monenkin työn kohdalla joutunut miettimään vaihtoehtoisia tapoja 

rahoittaa elokuva (siis kolmikannan + Kirkon mediasäätiön ulkopuolisia tapoja.) Silloin ilman 

muuta pohdin kenelle elokuvaa voisi tarjota. Järjestys on kuitenkin se, että ensin on käsikirjoitus tai 
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muu suunnitelma elokuvasta ja sitten mietin mistä suunnasta rahoitusta voisi hakea. Tämän määrää 

kuitenkin useimmiten aihe, ei rakenne. Olen hakenut rahoitusta esimerkiksi erilaisilta 

yhteiskunnallisilta säätiöiltä, esim. Alli Paasikiven säätiöltä. Mietin kyllä tarkkaan voisiko aiheeni 

kiinnostaa kyseisiä säätiöitä, mutta en ole koskaan muuttanut käsikirjoitusta, elokuvan aihetta tai 

näkökulmaa ajatuksena, että se voisi tuoda helpommin rahoitusta. 

 

Tuotatko elokuvaan konventionaalisia rakenteita miellyttääksesi rahoittajaa? 

Noudatatko elokuvasi suunnitelmaa läpi tuotantoprosessin? 

Mikä on rahoittajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Hänen vai ohjaajan, kenelle se on 

osoitettu? 

Mikä on ohjaajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Kenelle se on osoitettu? 

 

Tämä on todennäköisesti yksi taiteen tekemisen ydinkysymyksistä. Kenen teosta tekee? Vastauksen 

pitäisi luonnollisesti olla, että tekee omaa ja itsensä näköistä teosta. Miksi pitkien prosessien aikana 

on kuitenkin usein vaikea säilyttää oma ydin, oma idea, oma sielu tekeillä olevassa teoksessa. 

 

Tämän tutkimuksen kysymykset ovat hiukan johdattelevia, ajatuksena on, että rahoittajat ohjailevat 

elokuvia konventionaalisempaan ja yleispätevämpään suuntaan. Luulen kuitenkin, että esteet tehdä 

täysin omanlaistaan elokuvaa ovat ohjaajan päässä. Se mikä estää noudattamasta omaa näkemystä 

voi olla tietoisuus konventioiden olemassaolosta, joku tietty kaava joka on jokaisen päässä, halusi 

tai ei.  Joskus myös taidon puute – tietää että pitäisi tehdä toisella tavalla, mutta ei tiedä miten se 

tehdään. 

 

Minulle käy usein niin, että leikkausvaiheessa hämärtyy mitä on tekemässä. Voi olla liikaa 

vaihtoehtoja tai sitten liikaa kompromisseja. Materiaali on niin läpensä tuttua, ettei sitä pysty enää 

näkemään tarkasti.  Aika usein olen kuitenkin loppujen lopuksi kokenut sen, että kaiken 

vyyhteytymisen alla minulla on kuitenkin aivan selvä kuva siitä mitä kohti pyrin. Se on todella 

mahtava ja palkitseva tunne, vaikka ei tarkoita samaa kuin se että olisi täysin tyytyväinen 

lopputulokseen. 

 

 

HAASTATELTAVA nr 03 

Ohjaaja ja rahoittaja 

 

Miten rahoittajan valta vaikuttaa tekijöiden työhön? 

 

Oletus: Elokuvan tuotantoprosessin aikana tekijällä on mahdollisesti paineita miellyttää rahoittajaa 

ja välttääkseen torjutuksi tulemisen ja pettymyksen rahoittajan taholta, hän valitsee sellaiset 

kerronnan ratkaisut, jotka varmasti eivät synnytä kritiikkiä. Näin tekijä tulee toteuttaneeksi 

konventionaalista elokuvaa, joka huonoimmassa tapauksessa ei kosketa ketään. 

 

Mä en näe asiaa niin, mä olen nähnyt tapauksia missä elokuvantekijällä ei ole tarpeeksi vahva 

näkemys mitä ollaan tekemässä ja siinä vaiheessa valta tulee peliin. Se voi olla leikkausvaiheessa 

kanssa, sulla voi olla elokuva joka ei kerro siitä mistä ollaan luvattu jne. 

Mun mielestä pitää luottaa siihen mitä on et se sit kantaa, et jos ruvetaan liikaa dramatisoimaan 

maailmaa ja lukiessa sä haistat sen etkä usko leffan vilpittömyyteen, ja sit esim kohtausluettelot 

ovat ihan turhia. 

 

Miten olet kokenut nykyisen rahoitusmallin? 

Järjestelmä on aika hidas ja aika jäykkä, nyt kun SES:iin on tullut päätöksiä paljon enemmän kuin 

aikaisemmin niin niiden teko / päätöksen tekoon menee liian pitkä aika. Ja päätöksentekoon 

vaaditaan tv-kanavan mukaan tuloa. 
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Mandaatti ja kausi on ok, mikään suurempi ryhmä ei mun mielestä voi... kompromissi se olisi jos 

olisi vaikka duo. 

 

Onko ennakkoon haettu rahoitusmalli oikea ratkaisu luovan elokuvan tuotannossa? 

Henkilökohtaisesti mulla viimeiset 4 elokuvaa saaneet rahoitusta vasta kun olleet leikkausvaiheessa. 

 

Mun mielestä, mun riskiotto on kannattanut ja se puuttuminen on paljon pienempää. 

 

Raindeerspotting esim. oli kuvattu kokonaan ennen rahoitusta. 

 

Toi ei ole loppuunasti pätevä peruste. 

 

On erillaisia kaarteja, on semmoisia jotka sniiduilee ja sellaiset jotka tekee isosti ja saa myös sen 

rahan. 

 

Mä en ole ammattimainen tuottaja vaan olen tuottaja pakosta että voin tehdä omia elokuvia. 

 

Olisiko sinun mielestä tarvetta kehittää muita rahoitusmuotoja? 

(Vastaus kirjoitettu väärään kohtaan?) Minulla on eri käsitys kuin sulla. Eli mulla on myös 

rahoitettu elokuvaa jo kuvausvaiheen jälkeen. On kyllä vedottu, että ei ole tänä vuonna rahaa, mutta 

ei sanottu varsinaisesti ei. 

 

Millaisia rahoitusmalleja voisi mielestäsi olla? 

Mulla ei ole ollut muita rahoituksia kuin SES, AVEK, YLE ja Mesenaatin kohdalla Sara Hildenin 

taidesäätiö. KMS. Apurahoja ja projektiapurahoja. 

 

Voiko mielestäsi olla jälkirahoituskanavia? 

Niitähän on jo. Avekilla on sääntö, sieltä voi kysyä jälkirahoitusta. 

 

Silloin kun mä olin Avekissa, niin mullekin on tullut juttuja jotka mä on rahoittanut vasta 

jälkituotantovaiheessa. Ne ei ollut isoja summia. 

 

Miten paljon tv -ja yhteiskunnallisen rahoituskanavan kautta saatavan rahoituksen pitäisi 

kattaa elokuvan valmistuskustannuksista, jotka jo on tehty elokuvantekijän omalla 

rahoituksella? 

 

Television osuus on koko ajan pudonnut, omarahoitusosuudet on nousseet. Me ollaan tässä 

tekijöitä, niin me ollaan tuottaja / ohjaajia ja enemmänkin me ollaan ohjaajia jotka tuottavat 

samalla. Me yritetään pärjätä mahdollisemman pienellä. 

 

Voiko mielestäsi olla sekarahoitusmalli, missä olisi niin ennakkorahoitusmahdollisuus kuin 

jälkiosto, jossa elokuvan rahoitus katettaisiin kokonaan myös jälkituella ja ostolla? 

 

Kyllä tietenkin. Kysymys on siitä, jos on hyvä elokuva niin, siis siinä tapauksessa täytyy kattaa, tuli 

se missä tapauksessa eteen... on epäreilua, että siitä makseta oikeaa korvausta. Jos elokuva on hyvä 

niin silloin ne kustannukset pitää korvata. Eihän kenenkään pidä säästellä rahoja, jos on hyvä leffa 

niin sitä pitää maksaa oikea korvaus. 

 

Mä puhun vanhan tiedon pohjalta, koska nykypäivänä hakemusten määrä on kasvanut hurjasti. 

 

Elokuvamallit ja konventiot 
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Suunnitteletko elokuvasi käsikirjoitusta tietyn mallin mukaan? 

Mä on rakenteellinen, mä tykkään selkeistä rakenteista – perusrakenne: – alkusysäys , esittely, 

syventäminen,  kiihdys, ratkaisu, häivytys. (OLA OLSSON) 

  

Teen joskus alkukohtauksen, siis kirjoitan sen jälkeen henkilöistä taustasta, jne dramaturgiasta. 

Silloin kun teen arkistomateriaalin kanssa juttua, niin silloin se on helpompaa, kun sulla on tietoa ja 

matskuja. On mulla myös tarkkoja käsikirjoituksia missä, on tuotu esille millaisista, elementeistä 

elokuva koostuu. 

 

 

Tarkistatko sen olemassa oleviin rakenteisiin, käytätkö esim. Syd Fieldin kaavaa, muita 

mahdollisia kaavoja? 

 

En ole dokkareissa käyttänyt, mutta fiktiossa kyllä. 

Kirjoitan eri vaihtoehtoja, miten päähenkilölle voi käydä. Mut kyl mä pystyn kirjoittamaan, että tätä 

en vielä tiedä, koska se on paljon totuudenmukaisempaa sanoa, että ei tiedä, koska ei kaikkea voi 

tietää. 

 

Millaisia konventioita ja rakenteita tiedät? 

Luin juuri käsikirjoittamisen taito, jossa esiteltiin kaksikymmentä mallia. 

 

Tarkasteletko tarjottuja elokuvaehdotuksia konventioiden kautta? 

Erityisesti dokkareissa mitä mun mielestä tarjotaan paljon: kolme päähenkilöä, seurantajakso 1 

vuosi, kaikki vuodenajat. Kun on yksi päähenkilö, niin silti tungetaan ne vuodenajat, en ymmärrä 

mitä vuodenajat tuovat siihen – sisältöä. 

Mun mielestä on paljon vähemmän rakenteellista kokeilua kuin mitä toivoisi. Usein on alkupiste 

mistä lähdetään seuraamaan. En usko, että mulle on esitelty helminauharakennetta tai lopusta 

alkuun- rakennetta. Nykyisin on demot, että on esitetty jotain visuaalista pohjaksi. Silloin, kun olin 

itse rahoittaja, niin päätin, että luen käsikirjoituksen kahteen kertaan, mutta on ollut muutama 

huonosti tutustunut materiaaliin. Nyt tiedän, että Säätiössä luetaan vain kerran ja se on musta liian 

vähän. Mä on ollut itse tekijänä ja ollut monesti ollut semmoisessa tilanteessa, että tuotantoneuvoja 

ei ole ehtinyt niitä lukea, olisi oikeudenmukaista, että rahoittaja voisi tutustua kunnolla materiaaliin 

ennen kuin tekee päätökseen. 

 

Muuttuuko elokuvan rakenne prosessin eri vaiheissa ja useimmiten kenen tahdosta? 

Mul ei ole muuttunut rakenne, se on ollut jo valmiina, mulle on enemmän rakenne se kehys, missä 

se maailma tapahtuu. 

 

Millaisia arkityyppejä elokuvissasi on, joihin kiinnität huomiota? 

Mä en ajattele näin. 

 

Mutta mä on viimeisessä elokuvassa niin kuin sisäkautta. Päähenkilöön olisi tunteen kautta 

mahdollista samaistua. Mulla ei ole päähenkilöä vaan niillä on nimet. Et on joku tavoite, on musta 

yksinkertaistamista, Jos kaikki menee sabluunan läpi niin jääkö siitä jotain pois joka kannattaisi 

säilyttää. 

 

Millainen on toivottava päähenkilö? 

Mä sanoisin, että mun pitää rakastaa mun päähenkilöä ja joissain tapauksissa se on ollut vaikeaa. 

Mulla on todella vähän aiheita, ja mä sitoudun niin tavalla, joka on intuitiivinen mutta ei 

analyyttinen. Eli siis mä tiedän sen, että alalla on ihmisiä jotka ajattelevat, että mikä olisi tarpeeksi 
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iso ja myyvä aihe joka voisi kiinnostaa rahoittajaa. Mä en ajattele niin vaan että jos se aihe on 

tarpeeksi kiinnostava minulle, niin se on myös muille. 

 

Millainen elokuvan alku pitää olla? 

Alun pitää olla kyllä sellainen, että siinä on eteenpäin syntyvä liike, alkusysäys. Että ainakin joku 

kysymys muodostuu, että mistä tässä on kysymys. 

 

Millainen on mielestäsi sysäysjakso? 

KATSO EDELLINEN 

 

Millainen on elokuvan päähenkilöitten esittelyjakso? 

Se voi olla niin monenlainen, mahdollisuus tehdä nopeasti tai hitaasti, esim pikkuhiljaa tai sitten 

ladata kaikki tiskiin ja sitten voidaan keskittyä yhteen piirteeseen sen jälkeen. 

 

Missä vaiheessa elokuvan päähenkilöllä pitää olla päämäärä? Ja pitääkö sellainen aina olla 

ylipäätään? 

Se on hyvä, että elokuvalla on päämäärä. Mutta semmoinen yksinoikoinen, että tämä päämääräni on 

rasittava. Kapea tai yksinoikoinen, ihmisessä on paljon muutakin kuin se päämäärä, et ihmistä 

ajatellaan päämäärän kautta, siitä tulee vaan suppeempi. Jos ajatellaan esim Hetket jotka jäivät -

elokuvassa, voiko rakkaus säilyä vaikeissa olosuhteissa, niin sitä ei ihan helposti voi kertoa. 

Jos halutaan tehdä elokuva huuhailemisesta, niin sekin on mahdollista. 

 

Tarkistatko elokuvan käänteiden paikat suhteessa elokuvan kokonaisaikaan? 

Kyllä, suurin piirtein...kyllä elokuvaan pätee kultaisen leikkauksen säännöt kokonaiskonstruktioon, 

että se jakautuu osiin suhteessa toisiinsa.  Et rakentamalla rakentaa ne huiput ja puolivälit et se on 

saatanan tylsää. Koska se on multa ainakin tappanut, löytämisen riemun. Puolenvälinen 

käännekohta, loivempi käänne. 

 

Suomessa tehdään kyllä myös elokuvia jotka eivät jätä mitään jälkeä ajatuksissa ihmisten mielessä. 

 

Teetkö istutus- ja lunastuselementtejä? 

Ne tulee materiaalista ja sitä hyödynnetään esim. päähenkilö sanoo jotain ja sit kertoja toistaa sen, 

tai et jotain asiaa kuljetetaan ja se on sitten jossain isommassa osassa. 

 

Teetkö elokuvan rakennetta “fiilis”-pohjalla vai onko aina olemassa rakenne, johon peilaat 

työtäsi? 

On yleensä. On kehys, johon peilataan koko stooria. 

 

Miten paljon intuitiolla on merkitystä rakenteen muokkautumisessa? 

Kaikki menee yhtä aikaa, sit mä rupeen etsimään siihen materiaalia, sit mul tulee mieleen asioita, sit 

siitä muodostuu yhdessä kuva maailmasta ja elementeistä, että mennään eteenpäin monella 

rintamalla, ja siitä muodostuu myös se rakenne. Muoto ei muodostu ilman sisältöä, sitä muotoa ei 

voi päättää etukäteen. 

 

Rakennatko elokuvan tuotantohakemuksen tietynlaiselle rahoittajataholla ja mietitkö sitä, 

kenelle tarjoat elokuvan? 

Tietenkin sitä vähän miettii ja sitä aina miettii, että toi tykkää mun elokuvista ja joskus tiedät että toi 

ei tykkää ja silti sun pitää tarjota sitä sille. Enkä mä sitä sisältöä muuta sen mukaan kenelle mä sen 

tarjoan vaan mä kirjoitan sen itselleni. Sen omien ajatusten näkyväksi tekemiseksi. 

 

Tuotatko elokuvaan konventionaalisia rakenteita miellyttääksesi rahoittajaa?   

En. Välillä niistä tulee konventionaalisia välillä ei. 
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Noudatatko elokuvan suunnitelmaa läpi tuotantoprosessin? 

Joo, se ei aina mahdollista. 

 

Mikä on rahoittajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Hänen vai ohjaajan, kenelle se on 

osoitettu? 

On ollut tuotantoneuvojia, joilla on ollut todella suuntaava ohjaus... mutta suurimmaks osaks kaikki 

sen tajuaa, että se on ohjaajan elokuva. 

 

Mikä on ohjaajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Kenelle se on osoitettu? 

Jos mä on tarpeeksi kiinnostunut siitä niin kyllä se elokuva kiinnostaa myös muita. 

 

Mikä on leikkaajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Rahoittajan, ohjaajan, itselle vai 

katsojalle? 

 

Kyl se siinä se ymmärrettävyysaspekti on pakko olla mukana, itselle ja katsojalle. 

 

Miten rahoittaja on vastannut kielteiseen rahoituspäätökseen? Onko vastaus ollut tyydyttävä 

hakijan mielestä? 

 

Ainahan ei sanota totuutta, jos sanotaan että rahaa ei ole niin se voi tarkoittaa, että en pidä 

mielestäsi mutta se on helpompi niellä, että rahoja ei ole. Mut joskus on ollut tilanteita, must tuntuu, 

että ei ole ymmärretty mitä on yrittänyt sanoa, voi miettiä onko hakemus ollut huono vai luettu 

hätäisesti, mut tää elokuva on sinänsä kommunikaatiolaji ja kaikki sitä edeltävä on 

kommunikaatiopainotteista, sillä viestillä on hirveän suuri merkitys 

 

Onko henkilökemialla merkitystä rahoitusta hakiessa? 

On. Joidenkin kanssa on helpompi toimia, kun tietää että ne pitää susta ja sun jutuista ja 

päinvastoin. Tää ei ole edes suuri vääryys se on vain niin. 

 

 

HAASTATELTAVA nr 04 

elokuvaleikkaaja 

 

 

Tekijöille: 

Suunnitteletko elokuvan käsikirjoitusta tietyn mallin mukaan? 

Se riippuu ihan ohjaajasta. Mua kiinnostaa muut asiat. Monet käyttää Syd Fieldiä. Puhumme 

ohjaajista. Joku rupee heti, että mikä on keskikohta ja mikä on kakkoskäänne, suhtautuminen on 

muuttunut yhteen ainoaan rakennevaihtoehtoon, on tietenkin hyvä osata, mutta se on hirveen 

hallitseva niin kuin koko kotimaisen elokuvan ilmaisulle. On ollut tapauksia casejä, että materiaalia 

on väkisin yritetty vääntää siihen muotoon, kun mun mielestä pitäisi lähteä materiaalin ehdoilla 

liikkeelle. Tämä ei ole ongelma vaan näkemyskysymys, mikä ikään kuin riittää 

elokuvakerronnallisesti. Jos ohjaaja diggaa tätä syd fieldiläistä rakennetta, että se on 

elokuvakerronnan huippu tehtyä sen muotiin mukaisesti niin ei se silloin ole ongelma. Nyt kun on 

toistanut sitä 20 vuotta tässä työssä niin se rupee puuduttamaan. Esim kovasikajutussa onnistuin tosi 

hyvin, sitä ruvettiin rakentamaan ihan muuta kautta. Elokuva on tapatumasarja, väistämättä ne 

menee johonkin järjestykseen, ja sitten voi luoda niitä huippukohtia. Mielenkiintoista on se, että 

lähtee kaivamaan sitä materiaalia, siinä on monia eri kerroksia siinä materiaalissa, välittämättä 

jostain hiivatin rakenteesta. Et pitää unohtaa että tää sopii johonkin K1:een et se pitää rakentua 

jotenkin eri kautta. Sen rakenteen pitää korostaa sitä lineaarista rakennetta mutta onhan leffassa 
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myös syvyyssuunta. Ja myös emotionaalinen toiminta joka ei välttämättä toimi samassa suhteessa 

fyysisen toiminnan kanssa. Emootio on sivuutettu. Se yksinkertaistaa asioita toi iänikuinen syd fiel. 

Esim elokuvassa XXX ohjaaja tuli kiittämään, että hyvä leffa vaikka siinä ei ole minkäänlaista 

dramaturgiaa. Must tuntuu henk. kohtaisesti siltä, että se on helvetin tylsää, että elokuvan ilmaisun 

rajoittaa tällä. Sit on tää kaava ja on nopeat leikkausajat. 

 

Tarkistatko sen olemassa oleviin rakenteisiin, käytätkö esim. Syd Fieldin kaavaa, muita 

mahdollisia kaavoja? 

 Jos haluaa, tarkastelee sitä, emme käytä muita kaavoja. 

 

Millaisia konventioita ja rakenteita tiedät? 

Hyvin viitteellisesti, kyllä sitä miettii, kuka on päähenkilö, tunteiden välittämien katsojalle on 

kaikista tärkein, että tunteen tasolla tapahtuu jotain... et seuraako loogista tapahtumasarjaa niin kuin 

Syd Field pyrkii. 

 

Tarkasteletko tarjottuja elokuvaehdotuksia konventioiden kautta? RAHOITTAJALLE 

ESITETTÄVÄ KYSYMYS 

 

Muuttuuko elokuvan rakenne prosessin eri vaiheissa ja useimmiten kenen tahdosta? 

Muuttuu koko ajan, XXX- elokuvassa ei kukaan rahoittaja käynyt kattomassa, kun se oli ihan 

valmis. Sehän on ajatusprosessi, eihän ne voi päästä siihen ajatusprosessiin sisään keskeneräisessä 

työssä. 

 

Yhdessä projektissa eräs rahoittaja antoi niin karmean palautteen, joka sille oli ihan normaalia mutta 

ohjaaja totesi, että hän ei selviä siitä ja sitten se mietti viikon ja se oli aika raskas prosessi. Ja sitten 

hän yritti leikata paniikissa sitä itse ja sitten tultiin takaisin meidän yhteiseen leikkausversioon. Et 

se on kokemuksesta kiinni, että tuntee rahoittajat että ei se mitään jumalansanaa että mitä ne puhuu, 

et mä yleensä nyökyttelen joo joo mutta teen sitten niin kuin lystää. 

 

Millainen on toivottava päähenkilö? 

Millai sitä kohtelee kuvauksissa, ihminen on hyvä päähenkilö, yleensä hän toimii jollakin tavalla , 

hän haluaa yleensä jotakin, onhan sekin että ihminen istuu paikalla niin sekin on toimintaa. 

 

 

Millainen elokuvan alku pitää olla? 

Se on sama asia kuin taikatemppujen tekeminen, eihän sitä niin, kun jos näkee että nainen sahataan 

kahtia satoja kertoja, niin kyllä siihen kyllästyy, en mä voi määritellä mikä on se illuusio... elokuvan 

alku on aina illuusio. Et se imaisee mukaansa. Mä haluasin mielelläni, että mun tunne-elämäni 

liikahtaisi, eikä sillai analyyttisesti, että mä rupean analysoimaan jotain kaavaa, pitää olla mysteeri, 

illuusio, tunne. 

 

Millainen on mielestäsi sysäysjakso? 

Ei aavistustakaan, en käytä näitä termejä. 

 

Millainen on elokuvan päähenkilöitten esittelyjakso? 

Se riippuu kans siitä, millaista leffaa ollaan tekemässä, se on semmoinen genrekysymys. On satoja 

eri tapoja esitellä henkilö. 

 

 

Missä vaiheessa elokuvan päähenkilöllä pitää olla päämäärä? Ja pitääkö sellainen aina olla 

ylipäätään? 
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Kyllähän se on niin kuin yleensä tai että on oppinut, että henkilöllä on päämäärää, kiipeääkö hän 

Everestille vai hakeeko hän kaupasta maitoo, kyllä se pitää siinä olla, nyt mä rupesin miettimään, 

että koko teoriaa, että kannattaako tota Syd Fieldiä soveltaa dokumenttielokuvaan. Sehän on 

semmoista amerikkalaisen fiktion perinnettä, et se on aikansa elänyt kokoo Syd Field. Syd Field 

edustaa yhtä genreä, et se edustaa suorakertomakirjallisuutta, et kuitenkin mikä on esim runouden 

kaava, et se on semmoin, mua ahdistaa tämmöinen ajattelu. 

 

Tarkistatko elokuvan käänteiden paikat suhteessa elokuvan kokonaisaikaan? 

Kyllä, suurin piirtein... kyllä elokuvaan pätee kultaisen leikkauksen säännöt kokonaiskonstruktioon, 

että se jakautuu osiin suhteessa toisiinsa.  Et rakentamalla rakentaa ne huiput ja puolivälit et se on 

saatanan tylsää. Koska se on multa ainakin tappanut, löytämisen riemun. Puolenvälinen 

käännekohta, loivempi käänne. 

 

Teetkö istutus- ja lunastuselementtejä? 

Joo kyllä...se on myös rajauskysymyksiä. On se tarina, joka etenee tietyllä tavalla. Tapahtumasarja 

on siis yksi juttu, mutta mistä se elokuva oikeesti kertoo. Ja hirveintä on se, että katsoja jo itse 

rakentamaan tiettyä kaavaa, että en osaa katsoa, et kun katsoo kotimaisia fiktioita, et ne on kaikki 

kopiota toisistaan, siellä on muutamia poikkeuksia, et saatanan tylsää. Se on hirveen harmi, että se 

pitää mennä sen kaavan mukaan. Samalla tavalla, kun tuli ääni elokuva että se jäykisti sen 

kerronnan. 

 

Teetkö elokuvan rakennetta “fiilis”-pohjalla vai onko aina olemassa rakenne, johon peilaat 

työtäsi? 

Fiilispohjalta, riippuu ohjaajasta. 

 

Miten paljon intuitiolla on merkitystä rakenteen muokkautumisessa? 

Hyvin paljon, äärettömän paljon, pitäis enemmän pelata sen varassa. Nyt ne pitäis unohtaa, et hyvä 

et ne on työkalupakissa mut nyt ne pitäis unohtaa. 

 

Mikä on rahoittajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? Hänen vai ohjaajan, kenelle se on 

osoitettu? 

Musta tuntuu, että rahoittajat on enemmän dialogissa ohjaajan kanssa. 

Joskus ahdistavia kokemuksia, mut sitä on oppinut jo suhtautumaan. Valitettavasti, enemmän on 

mennyt negatiivisen puolella, että on vähin niin kuin selittelyä että pitää puolustella omia 

valintojaan. 

 

 

Mikä on leikkaajan rooli – kenen elokuvaa tehdään? 

Rahoittajan, ohjaajan, itselle vai katsojalle? 

Jos ei tee omaa juttua niin sitä vaan suorittaa. Esim se xxx elokuva oli semmoinen äärimmäisen 

kaavamainen, et suorittaa teknisesti et sillei niin kun hirveesti rupee keksimään tai hakemaan. 

 

 

H5 

 

HAASTATELTAVA nr 05, 

rahoittaja 

 

1. äänitys 57,16 min. 

 

Niin elikkä tavallaan kulttuurirahoittajalle tai julkisella rahoittajalla on varmaan hyvin erilainen 

intressi kun kaupallisella rahoittajalla esim jos olisin teatterilevittäjä tai dvd levittäjä, niin mä 
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haluaisin totta kai konventionaalisempaa että siitä joku kiinnostuu ja ostaa sen, kun taas YLE jonka 

tehtävä on kehittää tätä kulttuuria tai SES… niin ilman muuta paineet ei ole niin suuret kotiuttaa 

niitä. Tämä ei TAIK:sta valmistuvalle ole välttämättä ihan selvää, millaiset vaatimukset rahoittajalla 

on tuolla oikeassa maailmassa. Toisaalta jos ollaan tekemässä genre-elokuvaa, niin siinä pitää olla 

rohkeutta ja myös osata yllättää. 

 

Miten rahoittajan valta vaikuttaa tekijöiden työhön? 

Oletus: Elokuvan tuotantoprosessin aikana tekijällä on mahdollisesti paineita miellyttää 

rahoittajaa ja välttääkseen torjutuksi tulemisen ja pettymyksen rahoittajan taholta, hän 

valitsee sellaiset kerronnan ratkaisut, jotka varmasti eivät synnytä kritiikkiä. Näin tekijä 

tulee toteuttaneeksi konventionaalista elokuvaa, joka huonoimmassa tapauksessa ei kosketa 

ketään. 

Varsinkin jos on taiteellisesti heikko identiteetti, niin kysyy muilta että mitä pitäisi tehdä niin 

lopputulos on helppo. Tekijästä kiinni, jos ei ole visioita mitä sä teet, varmasti näin käy. Jos 

puhutaan ajattomien elokuvien tekijöistä, niin siinä on vahva identiteetti. 

Siinä kyllä vaikuttaa myös aikaisemmat työt. Se vaikuttaa paljon, jos laitetaan miljoonia projektiin. 

 

Se miks pitää välttää konventioita, se on sama kuin uudistaa kieltä, mikä on siinä se juttu. Mut 

sitten mä en katso itse plot pointteja, et mä katon, että onko elokuva on lähellä todellisuutta, että ei 

siinä ole objektiivista totuutta, ei vain ole. 

 

Mä en näe asiaa niin, mä olen nähnyt tapauksia missä elokuvantekijällä ei ole tarpeeksi vahva 

näkemys mitä ollaan tekemässä ja siinä vaiheessa valta tulee peliin. Se voi olla leikkausvaiheessa 

kanssa, sulla voi olla elokuva joka ei kerro siitä mistä ollaan luvattu jne. 

Mun mielestä pitää luottaa siihen mitä on et se sit kantaa, et jos ruvetaan liikaa dramatisoimaan 

maailmaa ja lukiessa sä haistat sen etkä usko leffan vilpittömyyteen, ja sit esim kohtausluettelot 

ovat ihan turhia. 

 

Miten paljon elokuvantekijä miettii rahoitusta hakiessaan, kenelle hän sen esittää ja miten se 

voi vaikuttaa hänen projektin rahoitukseen? Joutuuko tekijä laskelmoimaan sitä, millaisia 

projekteja hänen kannattaa viedä rahoittajille saakka, jotta voisi saada mahdollisen 

elokuvansa tuotantoon? 

Se riippuu rahoittajasta. Jos puhutaan triangelista, niin sehän on personoitu ja siellä on erilaisia 

tyyppejä, sit kun puhutaan kovasta rahasta niin totta kai ihmiset haluavat tehdä töitä hyvien 

tyyppien kanssa et kuka haluaa tehdä töitä kusipään kanssa. Mutta uskoisin että näissä kuvioissa 

vaikka tyyppi ei olisi kaikkein miellyttävin, mutta hän toimittaa kaiken tarvittavan ja tekee hyviä 

leffoja niin en näe mitään syytä että hän ei saisi elokuvilleen silloin rahoitusta. 

 

Pitääkö paikkaansa, että rahoittajan tyytyväisenä pitäminen on myös ehto sille, että voi 

jatkossakin tehdä elokuvia? Oletuksenani on, että elokuvantekijä pelkää astua suoraan 

konfliktiin rahoittajan kanssa, sillä voi olla seurauksia seuraavan elokuvan rahoituksen 

saannissa. 

Lähinnä tarkennan kysymystä, että tämä liittyy pitkän dokkarin leikkaukseen? On skitso 

homma olla leikkaaja ja sitten toisaalta kysyä rahoittajan ominaisuudessa. 

 

En muista ikinä tollaiseen törmänny. Mä oon ollut leikkaajana ja ensisijaisesti ohjaajan paras kaveri 

ja sen jälkeen rahoittajan ja seison elokuvan takana aina kun sitä tehdään ja luen käsikirjoituksen 

aina ennen kuin siihen suostun. 

 

Mun puolesta on niin että leikkaajana tehdään aina toisen juttua, että sitä jeesaa toisen projektia, eli 

tehdään tässä ohjaajan juttua ja rahoittajana tehdään sama asiaa. Niin kun mä oon leikannut toisten 

leffoja en omia. Et siinä jeesaa toista. Et siinä tulee projektiin ja miettii, kenelle tää juttu oikein on. 
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Yleensä ajatellaan, että rahoittaja ja tekijä on konfliktissa mikä ei pidä paikkaansa, et pitää pumpata 

mahdollisimman paljon, se ei pidä paikkaansa, vaan se on tiimi mikä tekee yhdessä leffaa ja 

luonnollisesti silloin valitsee hyvän tiimin kenen kanssa haluaa tehdä työtä. Rahoittajalla on myös 

valta olla menemättä johonkin tiimiin ja myös tekijällä on. Et jos sitä huijaa ja tekee eri juttua, kun 

mikä on hakemuksessa niin se ei pitkälle kanna. Silloin ihmiset ei luota suhun. Varmaan sellaiset 

jotka saa useita hylsyjä niin siinä katkeroituu et miks Dome Karukoski saa koko ajan rahoitusta mut 

tuhat muuta ei. Kuitenkin pätee siinä se että siinä tarvitaan muitakin rahoittajia. Kyllä siinä on kyse 

kommunikoinnista et jos ihmiset ymmärtää mistä sä puhut ja se ei ole helppoa. Samoin katsojaa ei 

voi huijata katsomaan tiettyä elokuvaa. Ei se ole helppoa 

 

Niin se ei ole helppoa et, jos haluaa olla marginaalissa, se on pienen yleisön juttu, sitten 

haetaan marginaalista esityskanavaa. 

 

Pystyykö ammattimainen rahoittaja näkemään keskeneräisen elokuvan läpi? 

Tehdäänkö elokuvaa tunne edellä vai konvention kautta? 

 

Tehdäänkö rakenne tarkistaakseen teoksen toimivuutta vai miellyttääkseen rahoittajaa? 

Ajatuksena tässä on se, että tekijä mahdollisesti tekee oikeanoppisen hakemuksen, saadakseen 

rahoittajan vakuuttuneeksi osaamisestaan, mutta sitten heittää suunnitelmat roskakoppaan. 

Toimiiko suunniteltu rakenne ohjenuorana vai taakkana? 

 

Tutkiiko rahoittaja teosta tunteen kautta vai konvention? Tukeutuuko tässä rahoittaja 

tunnettuihin konventioihin, ja millainen hänen tapa on tarkastella tekijän teosta? 

Tunne edellä. 

 

Tuleeko rakenne mieleen rahoittajalle vasta siinä vaiheessa, kun hän ei tunteen tasolla pidä 

teoksesta ja lähinnä perustelee sen kautta itselleen sitä, miksi ei pidä siitä? 

 

Tuleeko ensin tunne, jonka jälkeen vasta perusteellaan asiat järjellä ja otetaan konvention 

työkalut käyttöön? 

Et jos joku tökkii et keskikohta on esim liian pitkä? 

 

Mä en ole rahoittajana ihan helposti tommoiseen puuttunut, mä on lähinnä heittänyt kysymyksen 

muodossa, et jos joku ei toimi, niin yhdessä pohdittu… mä yritän vain jeesata et täs puutuu perse ja 

tässä tää laahaa, mut mä en vaadi. 

 

Pääseekö rahoittaja kiiinni elokuvaan, jos se on keskeneräinen siis se flow ei ole valmis? 

 

Mä itse arvostan paljon matti meikäläisen kokemusta. Taiteentekijänä tämä on kaikkein 

kiinnostavinta, että tämä on demokraattista, että tämä on kaikille. Et kun tekijät katsoo klassikkoja 

mutta kukaan ei ole kiinnostunut niiden omista leffoista. Musta dokkarissa ja fiktiossa pitää olla 

jotain tärkeää ja ajassa olevaa. Sanotaan että mä en ole hirveesti kokenut ongelmia tossa asiassa. 

Myös leikkaajana, et ne on ollut kiinnostavia ne havainnot... mitä on tehnyt...Et vaikka tulee se 

katselu ja ihmettelee aijaa… et tää onkin tämän näköinen et ei se ollut mulle ongelma. Et musiikki 

voi muuttaa täysin kohtausta. Et kyllä mä haluan tietää mitä siihen tulee. Et sillä voi viedä tätä 

ajatusta ja jos puhutaan dokkarista et ei yhtä totuutta ole… et kun pakolaisia tule pihalle ja siellä on 

polttopulloja  

 

Niin onko siellä finlandia vai irvokas lastenmusiikki  

Arvostan sitä tavallista matti meikäläsen kokemusta et yleensä tavallinen katsoja osaa lukea 

elokuvaa, vaikka ei osaisi lukea. Et siihen pitäisi luottaa, mut elokuvan pitäisi referoida tätä aikaa, 

leikkaajana ollut kiinnostavia havaintoja et mitä on tehnyt.  Mut mä muistan kerran jossa tuli myyjä 
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kun tehtiin tv-versio, katseluun ja totesi meille että ei tätä elokuvaa saa tällei aloittaa, et oli aika 

vittumainen tyly tapa kertoa, et silloin ohjaaja ihmettele että onko se nyt hänen syy että elokuva ei 

myy. ... en muista et olisi tuottajan kanssa ongelmia mutta myyjän kanssa oli ongelmia… joka sanoi 

et ei tollei elokuvaa voi aloittaa. Ja me oltiin et aika tyly tapa kertoa. Et oli aika vittumainen.  Ja sit 

tullaan kysymykseen, onko se elokuvan vika vai myyjän vika, jos se ei myy. 

 

Onko nykyinen rahoitusmenetelmä järkevä suhteessa elokuvatekijän taiteellisiin 

mahdollisuuksiin; miten se heijastuu taiteilijan työhön? Tarkoituksena on kyseenalaistaa 

vallitseva rahoitusmalli, joka väittämäni mukaan synnyttää keskinkertaisen elokuvan 

kulttuurin. 

Mun mielestä rahoittajia pitäisi olla enemmän. Et olisi variaatioita enemmän. Kukaan rahoittaja ei 

olisi silloin yksin vastuussa lähteekö joku leffa vai ei. En mä usko, että kukaan rahoittaja nauttii 

siitä että yksin päättää kaikesta. Se olisi varsin harhainen ajatus. 

 

Esim X:n taakkaa, yksin  vastaa yksin lyhytelokuvan rahoituksesta… 

Ja niin pienillä rahoilla. Esim missä on tehdään parasta pienen rahan elokuvaa, et amerikkalainen  

indie elokuva, vaikka siellä ei ole yhteiskunnallista tukea ei ole pehmeää rahaa. Et taas studio 

tuotanto on taas todella kankea.  Et se on utelias raha... 

 

Synnyttääkö nykyinen rahoitusmalli keskinkertaisen tekemisen kulttuuria? 

Luoko pelko siitä, että hyväksyykö rahoittaja elokuvan ja onko se hänen odotusten mukainen, 

tarpeetonta itsesensuuria ja keskinkertaista elokuvaa? 

 

Se on tosiaan ihan henkilöstä kiinni, että miten ohjaaja kestää vastuuta, ei voi olla autore, ja kestää 

arvostelua, jos ei ole rahkeita ja sit tämä on tiimityö. Silloin ei voi autore jos ei ole omat rahat. 

 

Siinä on kovat paineet tekijöillä et hiakkalaatikolla on liian vähän leluja... 

Sit tullaan siihen, että ihmisiä koulutetaan aika paljon ihmisiä julkisella rahalla. Mutta jos tosiaan 

koulutettais ihmisiä rajojen ulkopuolelle, niin he eivät olisi X:n rahoituksen varassa. 

 

Ennakoiko tuottaja ja ohjaaja rahoittajan mieltymyksiä ja pyrkii ”leikkaamaan” 

radikaaleimmat valinnat elokuvan teossa? 

On tarpeen, pitää olla luottoa. Et kenelle sen tekee. Varsinkin kun on miljoonia kiinni. 

 

Et esim Aki Kaurismäki, sanoo et ei tee elokuvia muille kuin itselleen. Et katsojat ovat 

tykänneet kuitenkin… 

 

Niin jos katsojat ovat tykänneet niin ja jos katsoo sit hänen presenttiään et on omapäinen taiteilija. 

Kyllä sitä niissä papereissa on varmasti tolkku, vaikka on kuinka taiteilija ja jos katsoja tykkää niin 

siinä ei ole mitään ongelmaa. 

 

Et myös eri ikäisenä tehdään eri motiiveista elokuvia, nuorena on tunteen palo, neljänkympin 

jälkeen miettii et jollain pitää elää, et Sex Pistols teki yhden levyn, J.Karjalainen tekee levyn 

vuodessa. 

 

Katsoja haluaa nähdä uutta ja jännää, ei katsoja haluaa nähdä konventionaalista elokuvaa. Jos 

elokuva saa 100 miljoonaa katsojaa niin elokuva voi olla silti floppi, koska se on voinut olla 

sellainen leffa et sen olisi pitänyt saada 500 tuhatta. 

 

Mut jos ajatellaan dokkaria taas, niin se on hirveen vaikee, et leikkauksessa, et missä vaiheessa se 

on banaalia ja et se on vaan tallennettua todellisuutta, realitya ja missä vaiheessa se onkin 
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momentiksi tässä universumissa, joka kuuluis tallentaa, missä vaiheessa se on totta, että missä se 

raja menee. Se on niin raaka media et sä näet se joko toimii tai ei toimii. 

 

Voiko rahoitusmalleja muuttaa? Miten kehittäisit näitä malleja vai onko nykyinen tilanne 

paras mahdollisista? 

Pitäisi vaihtaa Suomen hallitus, tää on tämmöistä puupäät johtaa, tätä hallitusta. Et tää on aika 

surkea tää homma. Jos keskustellaan tämän mallin räjäyttämisestä …. kyllä työryhmiä on ollut. 

 

Voisiko olla nykyistä parempia malleja rahoittaa ja tuottaa Suomessa elokuvia, jotta luovuus 

ja rohkeus eivät niistä katoaisi? Onko nykyinen malli kuitenkin toimivin kaikista? 

Silloin tultas siihen et käsittäisin et Ruotsin malli on monipuolisempi, siellä on alueellisia rahoittajia 

ja ne on vahvempia ja niitä rahoittajia on enemmän. Et sieltä tulee rohkeempia leffoja, jos mun 

pitäis äkkiä valita, niin siellä on koettu tärkeämmäksi tämän uuden kielen kehittäminen. 

 

Niin ja YLE:llä näytetään Uuden Kinon elokuvia yöllä. Toisin kuin Ruotsissa jossa lyhäreitä 

näytetään päivällä. 

Niin mut se on taas YLE:n sisäinen asia ja ne on siihen helvetin tyytyväisiä. Sit kun lyhäri lyödään 

keskellä päivää ja se saakiin 700 tuhatta katsojaa niin sit ollaan tyytyväisiä jälkikäteen. 

 

Useampi luukku, okei tuolta tuli hylsy.. vienpä toiselle... Jos me venataan että se tulee hallitukselta, 

niin se ei ikinä tulee toteutumaan... jos me saatais samantapainen kuin Filmikamari et laitettais 

yhteen, …jos me saatas samanlainen massaliike esim tuottajat ohjaajat käsikirjoitus, koulutus, et 

oltais yhdessä rivissä SES:n ja muiden kanssa et yhdessä vaadittais toisenlaista politiikka... et mä 

vaan heitän, et mitä jos meidän budjetit jaetaan sille et 25 miljoonaa ei annettais yhdelle vaan 

vaikka neljälle rahoitustaholle. Et jokaiselle menisi 6 miltsii... okei siinä vois tapahtua se et rahat 

vois mennä ristiin, tietenkin siinä vois tulla tekijöitä jotka rupeaa itkee että mä sain aikaisemmin 

paljon enemmän. Mitä siinä sitten tapahtuisi, siinä vois tulla taas useita pienempiä yrityksiä, ja 

puolella millillä saa jo aika hyvän dokkarin, toisaalta pitää miettiä mikä on todellinen tahtotila, 

toisaalta voidaan ajatella et meillä on toiseksi suurin kansallisen elokuvan katseluluku, et 

tarvitaanko me Luokkakokous, tarvitaanko me Koivusaloa, et kansan mielestä tarvitaan, et katsoja 

on merkittävä rahoittaja tällä hetkellä. Et huomattavasti on myös valtion tuki lisääntynyt et varmasti 

juuri sen takia et sitä on voinut perustella että ihmiset haluavat nähdä kansallisia elokuvia. 

 

Mutta dokumenttielokuvaan se ei ole vaikuttanut et ne tehdään edelleen telkkariin. 

Vaikka dokkareilla on vaikeeta, niin mä väitän että dokkareita on enemmän leffateatterissa kuin 

aikaisemmin 

 

Eikö se ole tullut XXX:n painostuksesta? 

Ei se digitalisoituminen on isoin juttu, teatterit voineet ottaa ristejä. Kokeillaan meneeks tää, jos ei 

mee niin ei mee.  Leffateattereissa 150 000 katsojaa et ihan päräytys, et tietenkin se ei ole uudistava 

tai laatuelokuvaa et aina voi argumentoida, mun mielestä elokuvasta aina voidaan 

argumentoida...elokuva mutta ne on mahdollisia digitaalisaation myötä, esim. Järven tarina, 

Selänne. Se on eri keskustelu et onko jonkun mielestä hienoja elokuvia, molemmat ovat mielestäni 

hienoja elokuvia, mutta argumentoida voi aina...Et ei sellaisia elokuva olisi aikaisemmin voinut 

nähdä, musta esim Selänne kertoo muustakin kuin urheilusta, se kertoo enemmänkin tästä koko 

meidän kulttuurista, monenlaisista asioista. 

 

Onko olemassa oleva rahoitusmalli mielekäs, jos se luo näin suuret paineet niin 

elokuvantekijöille kuin myös rahoittajillekin? Mikä olisi hyvä vaihtoehto? Et rangaistaan siitä 

että tuottaja laittaa oman riskin. Et ostetaan säälistä joku leffa pienellä rahalla kun ei ole 

vaihtoehtoja. 
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Niin, logiikka siinä takana on se, lähtökohta et ensin sovitaan ensin budjetti ja saadaan rahoitus, ja 

sit tehdään se leffa, että ei voi olla maksamatta työryhmälle. Jos ajatellaan muuta ryhmää esim et 

äänittäjä saa rahaa vai ei. Et jos puhutaan työntekemisestä et ei harrastamisesta et jos joku lähtee 

duuniin et sovitaan et paljon saat liksaa se jollain tavalla kumuloituu et ... 

 

Mut jos tuottaja ottaa riskin. 

No sit se on tuottajan ongelma, et miks ne sit ottaa sen riskin. 

 

No mut siinä käy niin että tuottaja myy leffan pienellä summalla, kun ei ole muita 

vaihtoehtoja ja tuottajan on pakko myydä et saa leffasta edes jotain. 

Tässä tullaan siihen, että onko YLEn hinnoittelu oikein, et jos se ei maksa siitä kunnolla niin se on 

perseestä. 

 

Jenkeissä on eri asia, HBO on kaupallinen toimija... se on eri asia kuin BBC tai YLE. 

 

Meillä on ainoa sääntö, että voidaan tehdä ennakkotukipäätös, et jos joku vaihe on vielä kesken, 

niin se on mahdollista vielä rahoittaa. Et voidaan tehdä ennakkotukipäätös. 

Muuan kansainvälinen kouluttaja kertoi elokuvasta joka kertoi pianonvirittäjästä ja sillä oli selkeä 

oma katsojaryhmä, vaikka pieni, mutta kuitenkin ihan riittävä, koska kaikki haluaa nähdä. 

 

Rahoitusmallit 

Miten olet kokenut nykyisen rahoitusmallin? Voiko rahoitusmuotoja kehittää. 

Sillä tasolla mä pidän SES ja avekin rakenteesta. Ei useampia päättäjiä samoista rahoista. Se olisi 

huonoin ratkaisu. 

 

Miksi esim YLE1 ja YLE 2 kilpaile lyhytelokuvista keskenään? 

Sano se! Mutta, se vaatii poliittista tahtoa et se pitää olla kulttuurivetoinen. 

Esim Tanskalainen elokuva, et siellä on vielä vaikeampaa, niin vaikka se on elokuvan suurmaa, 

mutta toisaalta se vaatii poliittista tahtoa, oispa kiva nähdä lyhäreitä… joo joo, no paljon sä maksat 

siitä ei pennin jeniäkään et siinä se nähdään. 

 

Käytiin katsomassa Pia Andellin elokuva Valokuvat ja … 

Siinä huomaat et Finnkino on kaupallinen toimija ja he ovat tässä löytäneet uuden mahdollisuuden. 

Esim. on perustettu lyhytelokuvan levitystuen, et jos jotakuta kiinnostais ammattimainen 

lyhytelokuvan levittäminen, mut ketään ei kiinnosta ottaa siitä kiinni, siinä ei pyöri isot rahat. Et jos 

on esim 3 eri tuottajaa niin jokaiselle pitää jakaa pienet rahat... 

 

Miten paljon Ylen ja SES:n pitäisi saada rahaa vastikkeeksi elokuvasta jonka he ovat 

tuottaneet omalla rahalla? 

No lähtökohta on se, että elokuvasta pitää saada voittoa, mitä nyt ei tapahdu. Et tehdään elokuvia ja 

sen jälkeen firmaan pitäisi jäädä rahaa. 

 

Ensin leffat kiertää A-maat ja sitten tulee tänne maailmalta ja esim YLE:n Kolmas 

ulottuvuus, niin tunnin dokkareista maksetaan 3000 euroa ja samaa maksetaan suomalaisista 

dokkareista. Olisi hauskaa puhua näistä asioista ääneen. 

Niin elokuvapolitiikka on kyllä heikommalla tolalla kuin esim urheilu ja voisi kysyä onko 

kotimaisen elokuvan levittämisen strategia kunnossa, ei varmasti olla kaikkea mahdollista tehty, 

mahdollista kehittää elokuvalevitystä, esim. hyvä esimerkki on Kolmas ulottuvuus, et elokuvia ei 

edes löydä. Et mistä vitusta ne sieltä löytyy... Ei niitä löydä myös sieltä Areenan sivuilta. 

 

Onko mahdollista hakea rahoitusta jälkituella? 

Niin jälkituki on entinen laatutuki. Eli siihen se ei sovi. Ja se jälkituki on hyvä juttu. 
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Millaisia konventiota tiedät? 

Pitää lähteä siitä, että on samaistuttavia henkilöitä. Yleensä ihminen on kiinnostunut ihmisestä, et 

kyllä sitä voi tehdä vaikka kaupunkisinfoniasta mutta mulle ihminen on kiinnostava. Et olen 

ihmiskeskeinen elokuvan suhteen. Jos jos puhutaan roskasta tai hienosta elokuvasta, niin kyllä se 

ihminen on minulla siinä tärkeä, et miten se on siinä.  Et jos se on arvostava toista ihmistä kohtaan 

et se on vastakohta... reality elokuvissa on se ero. 

 

Ajatteletko elokuvaa rakenteen kautta? 

Ei... totta kai et, jos et sen verran et mitä sä opit siitä päähenkilöstä ja mitä siitä seuraa. Onko se sit 

konventio, kai se on. 

 

Kenen elokuvaa tehdään ensisijaisesti? 

Ensisijaisesti ohjaajan elokuvaa ehdottamasti, saatan paiskoa kamoja seinään mutta en kiukuttele. 

 

Mihin kiinnität elokuvassa huomiota? Kyselen arkkityypeistä, päähenkilö, sankari, sisäinen 

tarina. 

Onko sulla päähenkilö ja sankari eri hahmoja, määritteletkö sisäistä tarinaa elokuvassa, 

jne..? Esim et seurataan päähenkilöä, joka muuttuu tarinan edetessä ja sankari taas ei muutu 

mutta tukee päähenkilöä... 

Kyl mä sanon et Nemoa etsimässä, mutta kyllä kaikki elokuvat tavallaan kertoo itsensä 

löytämisestä. Esim et päähenkilö ei muutu nollasta sataan vaan et se tajuaa jotain uutta... 

 

Miten elokuvan pitää alkaa? 

Et joku amerikkalainen juttu, et pitää herättää katsojaa, konventio vois olla joku räjähtävä alku ja sit 

vasta alkuteksti. Et mä ymmärrän sitä levittäjää et ku se näyttää sitä ostajille niin.... 

Et mun mielestä se ei ole ainoa ratkaisu, et se on yks konventio mistä en ole aina innoissani mutta 

mä ymmärrän sen. Toisaalta jos leffa on saatu teatteriin, niin ei katsoja sieltä kesken lähde sen alun 

takia. 

 

Onko henkilökemialla merkitystä? 

Jo, niin kuin aikaisemminkin on rahoituspäätöstä tehtäessä ollut puhetta, että totta kai, aina kun 

ihmiset ovat tekemisissä keskenään. Jos pyydät frendiltä kymppiä lainaa niin totta kai, mut jos sä 

oot just potkinut sen koiraa niin tuskin tulee sitä kymppiä. Mut se henkilökemia ei muodostu siitä, 

että onko meillä kivaa muuten yhdessä tai jotain muuta yhteistä, vaan millaiset ne hankkeet ovat. Et 

jos se on ylimielistä paskaa et tämä ihminen ei ole laadun tae, eikä omaa ajattelua, että hän on 

enemmänkin juoksupoika. Et tuottaja kippaa huonoja hankkeita et kyl se kertoo jotain. Et se ei ole 

sellainen tyyppi joka ansaitsee kulttuuritukea valtiolta. Kyllä tänne tulee hyviä hankkeita jatkuvasti 

ja se ei ole puolueellisuutta, ne tuovat hyviä aiheita ja ne ihmiset on tehneet duunia niiden eteen ja 

he voivat tuoda myös erilaisia ohjaajia kiinnostavia ihmisiä ja painottuu oikeisiin asioihin, et he 

voivat tuoda ensikertalaisia kaikista elämänalueista et X:lla tai XX:lla, et mitä olen katsonut heidän 

duunia, niin olen erittäin vakuuttunut, että aiheesta ja käsittelytavasta kiinni … se katsotaan. 

 

Miten olet vastannut hakijalle, jos päätös on ollut kielteinen osaltasi? 

Jokainen joskus tekee työnsä paremmin ja joskus huonommin. 

Kun päätöksiä pitää tehdä paljon, ja aihe ei nappaa ollenkaan niin joskus on vastaus todella tyly että 

kiitos, mutta resurssit ja hakemusten määrä, joskus taas haluaa kommentoida enemmän kun näkee 

projektia symppaa ja enemmän yritystä ja on ollut siinä viivalla toisten hakemusten kanssa… niin... 

 

Se on varmaan rankkaa rahoittajalle kommentoida toisten töitä, varmaan tulee paljon 

vihamiehiä? 

Joo ei kannata lähteä alalle, jos haluaa kavereita. 
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Niin ja moni tekijä on tippunut kun ei ole kestänyt sitä kritiikkiä 

Jo tunnen monta pohjoismaista rahoittajaa jotka kiertää rahoituspestistä toiseen, mutta se ei minulle 

sovi en halunnut jatkaa tässä yhtä kautta pidempään... 

 

 

HAASTATELTAVA nr 06 

 

Miten rahoittajan valta vaikuttaa tekijöiden työhön? 

Elokuvan tuotantoprosessin aikana tekijällä on mahdollisesti paineita miellyttää rahoittajaa 

ja välttääkseen torjutuksi tulemisen ja pettymyksen rahoittajan taholta, hän valitsee sellaiset 

kerronnan ratkaisut, jotka varmasti eivät synnytä kritiikkiä. Näin tekijä tulee toteuttaneeksi 

konventionaalista elokuvaa, joka huonoimmassa tapauksessa ei kosketa ketään. 

Asettelu, kysymyksen asettelu on hyvä koska se on provokatiivinen, kiehtova, mielenkiintoinen 

vaikka ei pidä laisinkaan paikkaansa. Ja tämä on varmaan polveileva tämä vastaus. Tietenkin 

tekijäkenttään on monenlaisia tulokulmia ihmisillä, joillakin on hyvin itsenäinen ja selkeä visio mitä 

on toteamassa. Ja sitten on sellaisia aihevalintoja jotka on hyvin ymmärrettäviä joissa tarinanpolku 

on hyvin yksinkertainen prosessi. On sellaisia aihevalintoja, ja on monia leffoja, joissa tapahtumat 

sijoittuvat voimakkaasti esim arkistomateriaalin ja historiallisiin tapahtumiin että tarinankulku on 

itsessään hyvin konventionaalinen. Ja sitten on kaikkia muita tapauksia, et sitten tehdään elokuvia 

jotka ovat niin voimakkaan luomisprosessin alla, että kaikki vaihtoehdot ovat itse asiassa yhtä 

hyviä.  

 

Sitten tullaan vaikeimpaan kysymykseen, että missä vaiheessa sitä prosessia, viimeksi mainitussa 

taiteellisessa työssä, missä määrin sitä ohjaajaa konventiot, tulee konventiot, et sun 

kysymyksenasettelussa, että konventiot lähtee rahoittajista, mutta se ei pidä paikkaansa, rahoittajat 

vaihtuu lukuuunottamatta YLE:llä. Niin ne vaihtuu aika moisella tendensillä, se turbulenssi on 

aikamoinen. Niin neljävuoden aikana parhaimmillaan, jos oot tehnyt yhden dokkarielokuvan, niin 

parhaimmillaan pääset tekemään vielä ehkä toisen, että rahoittajatrio on sama. Se menee yhtä-äkkiä 

niin, et kun yhden leffan on tehnyt, niin seuraavan aikana on jo rahoittaja vaihtunut. Konventio ei 

johdu rahoittajasta. Se lähtee jostain muusta se konventiovaihe. 

 

Palataan tähän vielä myöhemmin. Luen lyhyesti rahoittajille suunnatut kysymykset ja avaan 

sitä, mitä niillä haen. Esittelen haastattelun tavoitteen tarkemmin. 

Tarkoitan, että tekijä ennakoi mitä rahoittaja haluaa, luulee ja tekee sellaisen hakemuksen, 

että se voisi saada rahoittajan hyväksynnän. 

Niin kyse on viestinnästä. Se on mielenkiintoinen lähtökohta, koska silloin se on muutettavissa, jos 

kyse on ennakkoluuloista ja viestinnän ongelmista tekijöiden ja rahoittajien välillä. (tiivistetty) 

 

Tutkiiko rahoittaja tunteen vai konventioiden kautta? 

Voisin pysähtyä tähän, tutkiiko rahoittaja elokuvaa tunteen vai konvention kautta. Mun tapauksessa 

uskon tutkivani aihetta kolmesta lähtökohdasta. Mun täytyy muistaa mainita, että olen X:n ja XX:n 

edustaja, tässä roolissa mua määrittelee televisioyhtiö XX:n tavoitteet ja velvoitteet. Et jokainen 

rahoittaja katsoo aihetta omasta näkökulmasta. Vaikka minulla on elokuvatekijä ja festivaalitausta. 

 

Onko tämä Z-ohjelmapaikan ohjelmistoa. Vastaan yksin ko. ohjelmasta. Ensisijaisesti kysyn, että 

onko tämä Z:n ohjelmistoa, onko tämä jotakin sitä mitä uskomme että vanhassa broad cast 

maailmassa,  Esim Matti -elokuva – 440 000 katsojaa – ei yhtään huono. Tarkemmin pitää 

määritellä mihin tämä aihe sopii meidän kentässä XX:n julkaisussa. Toinen ääripää joku 

kehitysmaaelokuva sieltä tulee heti alta 100000 katsojaa. Se ohjaa jollain tavalla. Pitkät elokuvat 

ovat missä on suuri yleisö. Missä taas on pieni, mutta se elokuva itsessään on jollain tavalla 

merkityksellinen ja tää on sellainen kysymys ja tässä on ne vipuvarret yhdellä tasolla. 
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Tää äskeinen voisi olla aihe? 

Aihe myöskin, mutta tää aihe pitää määritellä tarkemmin, mihin tämä aihe sopii tässä meidän 

julkaisukentässä. Et se pitää tosi tarkasti miettiä, että aihe sinänsä ei ole se ainoa kriteeri, vaan se 

aihe, että miten se sijoittuu XX:n julkaisussa. Sitten toinen kriteeri: onko tämä mielestäni hyvä 

elokuva, kyllä elokuvassa pitää olla laadullisia kriteerejä...minä uskon, että on laadullisia kriteereitä, 

ensimmäinen laatukriteeri on, että pitääkö tarina otteensa, että haluanko katsoa tämän loppuun. 

 

Että tämä on varmaan siinä vaiheessa, kun elokuvaprojektia tarjotaan teille siis kirjallisessa 

muodossa. 

Ei itse asiassa, myös keskustelu on koko matkan ja tietysti se tiivistyy siinä, kun loppu kohden 

mennään prosessia mennään, et leikkausprosessissa siinä ollaan keskiössä, täytyy sanoa et keskeiset 

tarkastelupisteet ovat prosessin rahoitusvaiheessa ja sitten leikkausvaiheessa. 

 

Eli ideana on olla aktiivinen rahoittaja, eli painotat aktiivisen rahoittajan roolia. 

Et leikkausvaiheessa se painottuu hyvin paljon. Vaikka voisi luulla, että lue käsikirjoituksesta et 

siinä se on mutta leikkausvaiheessa se tulee hyvin paljon, et tämä tulee hyvin esiin et meillä on 

hyvin vahva visio ja me projisoidaan hyvin paljon siinä käsikirjoitusvaiheessa ja sit kun se olekaan 

toteutunut samalla tavalla. Täytyy sanoa, että elokuvaa on leikattu ainakin kuukausi ennen, kun 

tulen siihen mukaan. 

Tietysti täytyy sanoa, että dokumenttielokuvassa leikkausvaihe on tärkeämmässä roolissa. Tietenkin 

leikkausvaiheessa, että kyllähän siinä alkuvaiheessa esim kun on arkistomateriaalia niin kaikkihan 

sen tietää, että näinhän se menee, et miten se siellä menee ja se on helppo käsikirjoittaa. Suurin osa 

dokkareista, luojan kiitos ei ole näin yksinkertaisia, että loppujen lopuksi siellä leikkausvaiheessa se 

problematiikka tulee leikkausvaiheessa paljon voimakkaampana. 

 

Olen huomannut, että projisoidaan käsikirjoitukseen ja treatmenttiin uskomattomia asioita, et se 

lähtee meidän omasta mielikuvituksesta, mutta se tekijän visio ei välttämättä hahmotu sellaisenaan 

rahoittajalle, voihan olla, että tekijä on sanonut, että hän tekee punaisen aidan, et tämä on punainen 

aita elokuva, ja jokaisella meillä on käsitys punaisesta aidasta aivan toinen ja se on kiehtova. Monia 

asioita et, kun on puhuttu, että vilpittömin sydämin on puhuttu, että tällainen elokuva tästä tulee, 

mutta se projisointi vaikeuttaa sen todellisen ymmärtämisen niin kuin sisäistämistä ja se on 

erikoista. 

 

Miten paljon haluat nähdä ennakkoon materiaalia päähenkilöstä? 

Itse on ollut tässä hommassa kaksi vuotta, niin käytännössä joka hommassa, että olen aina halunnut 

nähdä päähenkilön kameran edessä. Kyllä se on ollut usein se kysymys, onko tää päähenkilö 

karaktääri. Et vaikka Timo Korhosen elokuva (tämä joka nyt valmistuu) joka perustuu kirjalliseen 

lähteeseen. Et siinä se ei ole oleellista mutta kun on kyse seurannasta, niin silloin onko se 

päähenkilö sellainen, kun halutaan...Et keskeinen kysymys onko tuo päähenkilö hyvä tuossa 

roolissa missä on. 

 

Käytätkö rakennetta, elementtejä draaman kaaria? (Yhdistetty kysymys useasta 

kysymyksestä.) 

En itse asiassa koskaan, jos rakenne tarkoittaa konventionaalista rakennetta, en itse asiassa koskaa, 

vaikka vois kuvitella, että XX:ssä kuin muuallakin maailmassa, ohjelmat on muuttuneet 

tietynlaiseksi kerronnaksi, itse asiassa, jos katsoo niitä leffoja missä XX on mukana, variaatioiden 

määrä on runsas. En katso rakennetta konvention näkökulmasta vaan katson vaan, että onko se 

valittu kerrontatapa tässä yhteydessä paras toimiva ratkaisu. Ja niitä variaatioita on yhtä monta 

uskoakseni kuin elokuvaa. 
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Tukeutuuko rahoittaja rakenteeseen, kun hän ei tunteen tasolla pääse siihen sisään draaman 

kaarta...mutta jo vastasit siihen. Et käytä draaman kaarta tai plotpoint 1 plot point,  2. Tai 

määritellään päähenkilö.... et sehän voi olla tekijöillä välillä hukassa. 

Mä ite lähden siitä mikä herättää katsojan mielenkiinnon, täs tullaa siis siihen. Et mikä tekee 

elokuvasta katsomisen arvoisen. Et täs tullaan siihen alkeelliseen havaintoon, et elokuva on kaiken 

sen näyttämistä mikä on konkreettista ja todellista. Ja se johtaa siihen, et ohjaaja… niin mun suuria 

intohimoja on venäläiset klassikot, koska niissä kaikki arkkityypit, perusintentiot on hyvin selkeät 

ja se johtaa siihen et mun mielestä sen takia et kaikki joka uusitaan ja uusitaan niin kun puhutaan 

suomalisen elokuvan konventioista, nii miten on mahdollista, että haluan esitellä tätä maailmaa ja 

mikä hämmentävintä on se sitä tehdään todella paljon. 

 

Uskon että elokuva on kaiken näyttäminen oikeaa ja todellista. Esim venäläisessä draamassa kaikki 

tiivistyy ihmiseen. Sitten tullaan suomalaiseen konventioon – yleensä tullaan kertomaan, että haluan 

esitellä tämän maailman, miten on mahdollista että suomalainen haluaa nähdä ensimmäiset 

minuutin pelkästään sitä maailmaa… Et kun sä tulit tähän huoneeseen, niin sanoit et onko tämä 

sinun valtakuntasi ja minä sanoin, että on ja sitten mentiin haastattelukysymyksiin. Eli sä tarviit 

kolme sadasosa sekunttia tähän maailmaan niin miten on mahdollista, että tekijät haluavat esitellä 

elokuvassa enemmän et tajutaksemme elokuvan maailman. (lyhennetty) 

 

Et tutkii siinä katselutilanteessa, mikä on se konventio mikä on eniten katsojaa horjuttava. 

 

Et esim. Syd Fiel opettaa, että ensimmäisen kolmen sekunnin aikana pitää esitellä päähenkilö 

ja tehdä siitä mielenkiintoisen. 

Se on hyvä huomio, että kyllä se on yks tapa vetää katsojan huomio, mut että tutkii et mä tutkin 

siinä elokuvassa, että mikä on se konventio mikä on eniten katsojan mielenkiintoa horjuttava. Et 

koska siellä on jotain sellaista, mitä mä en ole koskaan käsittänyt mistä ne oikein tulee, ne niin kuin 

kyseiset tavat kertoa. Niin ajauduimme kauemmaksi siitä kysymyksestä. 

 

Synnyttääkö nykyinen rahoitusmalli  keskinkertaisen tekemisen kulttuuria? 

Keskinkertaisen elokuvan kulttuurista... meillä on tämmöinen järjestelmä, niin tota että siinä 

tulee suuren paineet miellyttää, että oletko kokenut että ihmiset yrittävät tarjota sulle 

täytekakkua, että saisivat projektin läpi? Et meillä muutama ihminen on vallan kahvassa 

rahoittaja, et on niin suuren paineet et pitää miellyttää. 

Mun mielestä, mistä se johtuu, että tuottajan rooli ei ole Suomessa kovin voimakas, jos he 

omistavat sen tuotteen, miksi tuottaja ei ota vastuuta. Me ollaan tehty kahden vuoden aikana 

kaikissa muissa paitsi yhdessä, sopimus tuotantoyhtiön kanssa. Et miksi siinä on jotain et siinä 

kohtaa se valta siirretään rahoittajalle. Se on dynamic duossa se onglema, et miks se on 

täällä se valta, jos kerta heillä on ne oikeudet. 

 

Sä peräänkuulutat heidän vastuuta siitä laadusta? 

Kyllä! Se on heidän tuote, se on itse asiassa heidän vastuu. Koska itse asiassa me ollaan asiakkaita. 

Sä valmistat matkapuhelimia... ja mä ostan...Se on hassua, että miksi se vastuu, et miksi on 

sellainen käsitys, että instituutioilla on valtaa. Se on meidän tulkinta vallasta. 

 

Ja toinen pointti, että mikä on siinä väärin, lähtökohtaisesti, mikä siinä on lähtökohtaisesti mennyt 

pieleen. Miksi tällainen ajatus on päässyt syntymään, mun mielestä on rahoittajalla kaksi keskeistä 

tarkastelupistettä mihin voi vaikuttaa. 

Kahteen kohtaan projektia rahoittaja pystyy ja kannattaa tuoda inputtia se on se ennakkosuunnittelu 

ja sitten sen lopullisen tuotteen hionta.  Ennakkosuunnittelussa sitä prosessia pystyy ja kannattaa 

tuoda inputtia,  ymmärrettävää, että kuvauspaikalle ei kenen tahansa kannata mennä kenenkään 

muut kuin niiden jotka tietää mitä tekee ja sit seurava vaihe mihin kannattaa tuoda panostusta on se 

leikkausvaihe, mutta se ei tarkoita sitä, että rahoittaja olisi siellä härkkimässä, vaan parhaimmillaan  
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se on se kohta jossa tuottaja tajuaa, että tämä on se kohta jossa elokuva voidaan oikeasti pelastaa, 

synnyttää, rakentaa uudelleen, ja tää on se kohta missä painutaan sinne konvention suohon ja 

tehdään se keskinkertainen pläjäys, mitä yleensä on...niin ku, mihin ollaan kaikki vähän tyytyväisiä 

ja sit saa olla vähän tyytymättömiä. Koska nyt jos katsotaan vaikka DOCIncubatoria, kaikkea sitä 

työtä mitä on tehty sen eteen, et ollaan tehty, tehdään ihan ok hyvästä elokuvasta erinomainen 

elokuva, niin se suurin keskeinen panos siinä elokuvassa tehty siinä leikkausprosessissa. 

 

Siinä on otettu script supervisoreita, siinä on otettu editointiin kansainvälisesti kokeneita leikkaajia, 

jotka tulevat tuomaan sen näkökulman jostakin ihan toisesta kulttuuripiiristä, ja tuo sitten sen 

tekotavan, toisen ulottuvuuden. Toki siinäkin voi mennä pieleen et liian moni häärii, jotenkin ihan 

eri tulokulmasta, ja se hajoo, mut on ollut hirveen montaa hyvää elokuvaa, helvetisti hyviä elokuvia 

kun niitä on todella väännetty, 

 

Yks semmonen on Tonislav Hristovin elokuva toi The Mayor of Nowhere, joka nyt on siis IDFA.n 

pääkilpailusarjassa, ihan ok hyvä elokuva meni DOCIncubatoriin ja tuli helvetin hyvänä elokuvana 

takaisin. 

Näiden vähien kokemusten perusteella voin väittää, että suurempi panostus, enkä puhu nyt 

pelkästään rahasta, vaan suurempi panostus henkisen pääoman panostus leikkausvaiheeseen tuottaa 

keskinkertaisista elokuvista todella hyviä elokuvia. 

 

Luoko pelko siitä, että hyväksyykö rahoittaja elokuvan ja onko se hänen odotusten mukainen, 

tarpeetonta itsesensuuria ja keskinkertaista elokuvaa? 

Toi ei oikein kosketa mun sensoreita millään tavalla. On mielenkiintoista kuulla, jos joku sanoo, 

että näin on. En ikinä kuullu. 

 

Okei, mennään eteenpäin. Mä on huomannut, että tuottaja karsii räikeimmät ratkaisut. 

Oletko huomannut muissa sellaista, että ei pääse kiinni elokuvan illuusioon, jos ajatellaan sua 

tekijänä mutta entä muut, että niiden mielenkiinto herpaantuu jos se elokuva on 

keskeneräinen... 

Ehkä enemmän sitä projisointihaastetta siinä on, et me projisoidaan omia mieltymyksiä siihen 

kankaaseen, siitä se johtuu, että aika monella rahoittajalla on se vahvuus, on tausta siinä 

tekijyydessä, että se on vahvuus, et jollakin tavalla ollaan tehty vaikka mitä, että en mä näe sitä 

ongelmana. 

 

Et kun oikein mietin niitä rahoittajakatselutilanteita, niissä ollaan yllättävän paljon samaa mieltä.  Et 

siinä on yksi haaste, että semmoinen tiukempi haaste niihin leikkausprosesseihin, johtais parempiin 

lopputuloksiin, et meidän rahoittajien tulokulma, siinä on niin monta muuta sellaista tekijää... 

joskus on se pelko, että sen suuntaa ei voi muuttaa, että vaikka kaikki tunnistaa ongelman, niin mikä 

on sit se metodi, että millä sen ongelman ratkaisuun oikeasti päästään. Itseasiassa itsessään ei ole 

maailman vaikeinta tunnistaa hyvää ja huonoa 

 

Paskan erottaa aina, hyvän erottaa mun mielestä hyvin hyvin usein. Mut keskinkertaisuuden kanssa 

on suurin ongelma, koska keskinkertaisuudesta voit tehdä kumpaakin siitä. Mut jopa et tietää et 

miten päästä siihen kiinni. 

 

Sit tullaan siihen ongelmaan, no kenen jobi se sit oikein on? No lähtökohtaisesti sen joka omistaa 

sen tuotteen se on hänen työnsä, koska me tuetaan sitä ja hänhän voi sillä tuotteella saada itselleen 

ansiota. 

 

Onko se rima niin korkealla tuotantopuolella? 

Mut mä yritän aina puhua konkretiasta. Sun kannattais kysyä Harvalta tai joltain muulta joka tekee 

rahoituspäätöksiä tuolla kaupallisella puolella. Esi Yellow Filmiltä. Et sieltä olisi kuulla heidän 
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mielipidettä. Et miten eroaa YLEn ja kaupallisen kanavan palaute. Se et katotaan heidän palautetta, 

et kaikki on ihan hyvä, et mitä vittua et mitä mieltä sä oot oikeesti asioista. 

Millä tavalla hyvä, mikä kohta elokuvaa kiinnostaa ja mikä ei kiinnosta, et miten sä pystyt 

kääntämään ne ongelmakohdat konkreettisiksi toimiksi. 

 

Et se on se ainut kohta missä mä jollain tavalla voin oikeasti vaikuttaa siihen prosessiin. Mutta sen 

lisäksi pitää olla se joku joka tekee sen Executive -työn elikkä se joka siirtää visiot ne kaikki ne 

haasteet ja ongelman time linelle ja ratkaisemaan ne ongelmat, toki se on myös leikkaajan työtä, 

mutta se ei ole niin yksinkertaista, kun siinä on puolitoista kuukautta takana työtä.   

 

Niin siinä tavallaan ajautuu niin paljon materiaaliin sisälle. 

Tähän liittyy tai tähän kysymys. Onko sellaisia projekteja, että sä koet, että tä ei ole sun juttu 

mutta sä voisit lähteä silti siihen mukaan koska sä tajuat, että se on tärkeä? 

Kyllä, et XX tuottaa paljon tv-ohjelmaa, ja siitä voidaan olla montaa mieltä ja hyvä niin, mutta se 

että mikä se mun rooli on niin, mä yritän asettautua tässä mikä on mun rooli on, mikä olen minä 

tässä XX:ssä, että pitää tuottaa moniäänistä, et ei kaikkia projekteja rakasta, toisaalta mutta että ne 

projektit mistä syttyy niin niistä saa mielettömästi voimavaroja... mä oon tälläisessä 

innostusbusineksessä mukana. Et kun itse innostuu tässä niin se todennäköisesti tuottaa enemmän 

hyvää kuin pakolla väännettyä. Ja edelleen vaikka olisi pakolla tehtyä niin se on luultavasti 

mukavampaa kuin olla ITELLA:lla töissä postin laittelua – et tää on luultavasti alana kiehtovampaa 

kuin postinjako. Ongelmana on se, että kaikesta ei voi innostua ja ei kaikesta voi pitää. Mut jos 

enemmistöstä hankkeista pitää ja jopa rakastaa niin sehän ajaa ihmisen tänne meille. Eihän tästä 

muuten tulisi mitään. Pakkohan tästä olla innostunut. Mut sitten ne hankkeet joissa ei ole mitään 

mielenkiintoa, että niistä erottaa ne mitä tulisikin tänne XX:lle toteuttaa... että väistämätöntä on 

kuitenkin, että puhutaan mitä tahansa niin kyllä oma innostus mukana niin silloin vahvemmilla 

korteilla se silloin on… 

 

Jatkokysymys, mites herra ohjaaja rahoittajana, et miten sä maltat pitää itseäsi erossa 

ohjaajan roolista? 

Siinä on varmaan se ongelma siis se et niin pitkään se et niin pitkään, kun se leikkausprosessi ei ole 

sen tuotantoyhtiön hallussa, niin pitkään se pakotettukin puuttuminen siihen leikkaukseen 

itsessäänkin on ainoa tie. Kun taas niin pitkään, kun katsomme sellaista leffaa joka oikeasti vie 

mennessään, niin onhan se hulluutta mennä siihen puuttumaan sen takia et mulla on joku visio. Mut 

ne ongelmat kaiken kaikkiaan alkaa siitä kohtaa, kun sen elokuvan storytelling ei kerta kaikkiaan 

toimi. Et siinä oma ohjaajatausta on toivottavasti vahvuus sille et ylipäänsä mä kehtaan tulla siihen 

katseluun, että mulla on oikeasti jotain mistä mä tiedän. Kauheinta olis se, että ei olis. Et sä tuut 

sinne kertomaan jostain josta sä et oikeesti tajuu miten se tehdään. Se toisi mulle aika valtavasti 

epämukavuutta olla siellä. 

 

Siinä on hirveä vastuu siinä. 

Se vastaus, että olenko siinä ohjaajana, toivoisin että sellaista viestiä ei tässä lue, että se tulee tänne 

ohjaamaan. Et se viesti omasta mielestä on se, että kuinka tästä elokuvasta sais paremman. Et 

kuinka tästä sais niin helvetin hyvän et jengi puhuu turuilla ja toreilla, että oli se kyllä helvetti, että 

se oli ihmeellinen juttu. Et se oli hauska se Nykäsen Matti- juttu, siinä oli hirvee ährääminen ennen, 

kun se tuli telkkarista, hirvee ährääminen siinä, että kaikki meni ihan päin helvettiä, mutta kun se 

tuli niin, jengi tuolla kaduilla puhui, että oli se kyllä kova olympiavoittaja. Et just sen takia näitä 

tehdään. 

 

Minäkin juutuin televisioon sitä katsomaan. Kuinka hieno tarinaniskijä Matti onkaan. 

Niin, yksityiskohdat ja kuinka hienosti se kertoo Suomesta ja meidän urheilukulttuurista ja siinä 

itseasiassa on hyvä esimerkki elokuvasta, että siinä ei rahoittajilla ollut juurikaan mahdollisuuksia 

puuttua juuri mihinkään, ja sieltä tuli aika hyvä elokuva, vaikka se prosessi oli täyttä kaaosta. Mutta 
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tota se ei poista sitä tosiasiaa, vastaan nyt samalla toiseen kysymykseen, että suurin osa leffoista ei 

ole sillä tasolla, että vois aatella et kun se elokuva rahoitetaan aika isolla rahalla että kun budjetti on 

siinä 150 000 – 450 000 euroa ja XX:n osuus on jossakin siinä...samassa hintahaarukassa WV Golf 

Variant päättyeen MB 300 -hyvin varustettuun autoon. Ne on rahasummat jotka XX:n kautta 

sijoitetaan elokuvaan. Niin kyllä niistä rahoista kannattaisi olla lähtökohtaisesti huolestunut. Että ne 

rahasummat tässä elokuvamaailmassa jossain määrin haihtuu. Et on eri asia ostaa maitoo kun tulla 

tähän maailmaan niin ne rahasummat on ihan toista että tämä on ihan eri tuote, että se tuote 

kilpailee samassa sarjassa NETFLIXien ja muiden kanssa. 

 

Voiko rahoitusmalleja muuttaa? Miten kehittäisit näitä malleja vai onko nykyinen tilanne 

paras mahdollisista? 

Varmaan se olis kauheata sanoa, että se on paras mahdollinen... tämä on demokratiaa, että tota 

toistaiseksi, että tämä on ainoa malli, että voitais sanoa, että tämä toimii, että enemmän tässä on 

värivirheitä kuin pitäisi olla. Nyt puhutaan monista asioista. Et elokuva-ala yleensä, tässä on nyt 

varmasti monia tulkintoja...Nyt puhutaan... ja ainoastaan fokus siihen dokkariin... jos on hanke, 

jossa käytetään arkistomateriaalia ja kaikki materiaali on helposti saatavilla, niin tämä 

rahoitusmalli, niin tämä tuottaa niitä elokuvia. 

 

Entä jos puhutaan niistä dokumenttielokuvista jotka vaatii reagoivuutta, rohkeutta hypätä 

sen hetkiseen maailmaan tai yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja pokkaa seurata vaikka jotain 

asiaa kaksi vuotta ennen kun edes tiedetään mitä tästä syntyy, niin juuri tässä toisessa 

ääripäässä tämä on äärettömän huono malli. Että juurikaan huonompaa mallia ei vois olla. 

Toki on, että tämä on eurooppalaisessa maailmassa, tämä on silti siedettävä malli. Et mennään 

Italiaan ja kysytään miten, pojat siellä pärjään, eikä ne pärjää tai sit mennään Jenkkeihin, Jenkeissä 

se rahoitusmalli perustuu siihen, että tee leffa valmiiksi niin katsotaan sitten. Katotaan mitä syntyy, 

mut jos siitä tulee hyvä elokuva, niin nehän saa siitä puoli miljoonaa. 

 

Mut nehän ottaa sen riskin. 

Kyllä! 

 

Niin siis Suomessa on tämä ennakko-osto, Jenkeissä jälkimyynti ja Briteissä on molemmat 

mallit käytössä. Niin miksi tekijöitä Suomessa rangaistaan siitä, että ne on ottaneet riskin ja 

tuoneet valmiin paketin, niin niille sanotaan 5 000 euroa, ota tai jätä, sulla ei ole vaihtoehtoja? 

Siis sehän johtuu siitä, että XX:llä on asema, joka ei ole perusteltua tässä ajassa.  Ja sehän johtuu 

siitä, että XX on tässä kieliryhmässä oikeasti se, joka näitä jakelee. Tähän tullaan siihen ongelmaan, 

että XX:llä niin kuin on tähän Alkoon verrattava tilanne. Mutta itse asiassa on monta muutakin 

tapaa, samaan aikaan kun Alko luulee, että se on Suomen jollakin tavoin monopoli ja säätelijä, niin 

samaan aikaan jengi hakee viinat virosta. Et eihän sillai oikeasti et XX:n rooli oikeasti yhteiskunnan 

asettama rooli. Mutta sanoisin siihen, että tuottajan näkökulma on vanhankantainen koska samalla 

on leffoja, niin kuin polkupyörällä nepaliin, se ei koskaan ikinä missään, se ei edes koskaan ollut 

XX:n pöydällä. Jätkät sai aikahyvät rahat siitä käsittääkseni. Et niitä hankkeita on koko ajan. 

 

Että on jälkeenpäin maksettu … ja se on näytetty YLE:llä 

Mä en tiedä, se on voinut olla A tai joku muu, mutta pointti on siinä, että niitä rahoitusmalleja 

löytyy varmasti mutta puhutaanko samoista rahasummista, ei tietenkään, mutta nyt tullaan siihen 

tärkeeseen asiaan: hyvin usein unohtuu se XX:n rooli tässä yhteydessä. Me olemme asiakas, me 

ostamme näitä esitysoikeuksia. 

 

Suomalaista elokuvaa lähtökohtaisesti pitäisi rahoittaa Elokuvasäätiön ja nyt jotenkin se tilanne 

jotenkin horjuu monesta syystä. Mutta se lähtökohta on että veikkausvoittorahoilla rahoitetaan 

suomalaista elokuvaa, josta me ostamme niitä esitysoikeuksia niihin elokuviin jotka omistavat 
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tuottajat. XX:ltä oletetaan, että sillä on rooli olla keskiössä, mikä ei pidä paikkaansa. Se ei ole 

järkevää. 

 

Mä tarkoitan, että siinä on hurja epäsuhta ennakko-ostossa ja jälkimyynnin välillä. Et oisko 

niitä ihan virallisia tapojakin rahoittaa, ettei tulisi niin kuin pöydän alta tai säälistä ostetaan 

jälkimyynnillä vaan että siitä tulisi virallinen rahoitusmuoto. Siinähän on paljon hyvää, sä et 

ota riskiä, sä ostat valmiin tuotteen, sä en häviä mitään. 

Tavallaan tämä on tämmöistä innostusbusinestä ja tämä on tämmöistä projisointibusinesta. Että 

mehän uskomme ja ripustamme haaveemme ja toiveemme niihin käsityksiin, mitä siinä pöydällä 

on. Ja sit kun yhtä äkkiä siinä pöydällä on puolivalmis elokuva, niin sehän on sit se. 

Ja sitten loppujen lopuksi se onglema tulee, vaikka mun näkökulmasta tulee se, että meillä on 

vaikka leffa jossa voi olla jotain hyvääkin, seuraava kysymys mun näkökulmasta on se mihin 

kohtaan tää meillä sitten laitetaan, että mihin se oikein liippaa. 

 

Niin että XX ei ele enää siinä osarahoittajana... 

Niin, että siihen tullaan siihen ongelmaan, et jos tässä leffassa on semmoin virtaus, että tämä 

sopiikin johonkin eri ohjelmapaikalle. Kato Rostja, mitä mulla on siihen sanottavaa, en minä muista 

ohjelmista päätä, et saman tien mun täytyy nostaa kädet ylös, en pysty auttamaan. Ja sit tullaan 

tähän ongelmaan et varmaan niitä mekanismeja, et niitä variaatioita pitäis olla esim kaks. Se on 

hyvä. 

 

Mä oon kuullut, et Englannissa käytetään molempia keinoja ennakko-osto ja jälkiosto. 

Mut sit täytyy muistaa, et se on niin epäreilua verrata kielialueita keskenään. Anglosaksinen alue... 

Maailmanlaajuiset markkinat. Et suomalaiset viis miljoonaa. Et käytännössä D-projektista 

puhuttaessa puhutaan 100 tonnista 450 tuhanteen katsojaan.  Et sen takia ristiriitaista puhetta. 

 

Okei, sit mennään vielä lyhyesti loppuihin kysymyksiin. 

Eli oletko tyytyväinen nykyisiin rahoitusmalleihin ja sä vastasit, että periaatteessa jo vaikka 

kehittämisen mahdollisuuksia on? 

Joo 

 

Millaisia rahoitusmalleja...voisi olla? 

Et voisi olla kaksi tietä et olis tää fast line, et pitäisi olla eri polku, et yhteiskunnallisesti merkittävä 

hanke pitäisi saada äkkiä rahoitettua koska se tilanne valuu tekijöiltä käsistä, et pitäis löytyä eri 

polku, että pitäisi pokkana sitä resurssia eli suomeksi sanottuna rahaa varata näille hankkeille ja se 

on mun mielestä ilmiselvää niitä pitäisi olla. 

 

Miten paljon jo valmiista elokuvasta pitäisi maksaa, kun se tarjotaan XX:lle. Kuinka iso 

prosenttiosuus olisi mielestäsi hyvä korvaus tuotannon kustannuksista? 

Jos se ei saa rahoja takaisin niin se ajautuu konkurssiin. Mutta ongelmahan on nyt tässä se nythän 

on nyt se, kun puhutaan pienestä markkinasta, jota hallitsee instituutiot, niin hehän määrittelee sen 

hinnan ja näin se on enkä mä voi sitä muuttaa. Että kysehän on siitä, että mitä pidetään 

kohtuullisena. Että kun että näissä on tiettyä tarkastelua ollut. 

 

Niin tässä on myös se, että SES on alkanut vaatimaan parinkymmenen prosentin 

omarahoitusosuutta, että tuottajat laittaa omaa rahaa vaikka kyse on suoraan tv:lle 

suunnatusta dokkarista. Sitten Teema on vaatinut omarahoitusosuutta. 

En mä osaa sanoa muuta kuin että aina sellaisessa markkinatilanteessa jossa on harvainvalta, ja 

jossa ei ole oikeata kilpailua niin silloin se joku asettaa sen hinnan. Ja tässä tapauksessa se näyttäis 

olevaan aika pitkälti toi, että myöskin Säätiö, erityisesti he katsovat, että onko tämä budjetti 

realistinen. Että mun mielestä on ihan selkeätä, että siellä on tultu niistä rahoituspäätöksissä aika 

reippaasti alas. 
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Niin ja sit on tämä korvamerkitty raha ja kun tulee tämän reitin ulkopuolelta, niin se ei voi 

muuta kuin saada jämäpaloja. 

En mä tiiä ei sen mun mielestä noinkaan, mun pointti mä en tarkoita nyt sitä, et sulla on joku 

budjetti ja sitä verrataan siihen samankaltaisiin hankkeisiin, että joku Intiassa kuvattu projekti on 

varmasti eri hintaluokassa kuin Kehä3 sisäpuolella vaan että sitä Intia dokkarin budjettia pitää 

verrata vastaavaan Intiassa kuvattuun juttuun aikaisemmin, että pakkohan niiden elokuvien 

budjettien erot näkyä. Et pitäisi katsoa samankokoisia dokkareita keskenään ja jos niissä esiintyy 

epäsuhtaa, niin toivoisin, että siihen puututtaisiin, et millaiset budjetit on ollut aikaisemmin ja 

millaiset nyt. Et tässä syntyy se todellinen vääristymä.  Mut jos argumentti on ollut koko 

Elokuvasäätiön historian ajan se, että kuka saa ja kuka ei saa ja koska niillä on tuo poliittinen 

puolue oikein ja oikea puoluekirja ja joku saa ja joku toinen ei saa, niin tähän liittyy tälläiseen 

julkiseen rahoitukseen aina se keskustelu että miksi minä en saa. 

 

Mä en halua lähteä tähän kateellisuusmeininkiin en sitä kautta halua tarkastella, vaan 

puhtaasti ennakko-osto versus jälkimyynti. 

Jos tohon tulisi tälläinen fast line niin se ratkaisisi joltain osin joitakin caseja, mutta tässä tulee mun 

keskeinen huomio minkä olen saanut tämän kahden vuoden aikana, et loppujen lopuksi niitä 

yhteiskunnallisia reagoivia elokuvia, niitä ei ole, niistä on aina pula. Ei niitä ole. Ja se kysymys mitä 

rahoittaja voi kysyä, johtuuko se meistä vai teistä? Ja kuinka paljon se johtuu siitä, että tämä 

rahoitussysteemi suosii tietynlaisia elokuvia? Väittäisin että aika paljon se johtuu siitä. Kuinka 

paljon se johtuu tekijöistä, että ei ole riittävää yhteiskunnallista paloa löytää sellaisia aiheita ja 

kertoa että vittu tämä maa on aika erikoisessa tilanteessa, kannattaa tehdä varmaan dokkaria, missä 

on ne kaikki hankkeet, ei ainakaan tässä mun pöydällä. Ehkä niitä sit muut rahoittaa, mut ei niitä 

tule mulle ainakaan yhtään. 

 

Tuleeko tänne paljon semmoisia projekteja, että minun ajatukseni, minun perheeni, minun minäni? 

Tuleeko niitä? Tulee niitä yllättävän paljon. Miks helvetissä tulee? 

 

Ihan totta, luulin että se trendi on loppunut? 

Miksi tekijät ovat kiinnostuneet minuudesta, samaan aikaan kun maailma on minun ympärillä aika 

outo? 

 

Joo kuulostaa joltain itsekkyyden aikakaudelta. 

Niin niin, onko se huomio minussa itsessäni? (tekijöissä, oma tarkennus) 

 

ELOKUVAMALLIT JA KONVENTIOT 

 

Millaisia konventiota ja rakenteita tiedät? Ymmärsin että sä et käytä niitä 

En en käytä. Siis uskoisin pyrkiväni katsomaan teosta sellaisen ihmisen näkökulmasta joka ei tiedä 

siitä mitään , et itse olen tässä massamedian edustaja et laitan tavaroita jakeluun asioita joita 

lähtökohtaisesti katsoo ihmiset joilla ei ole mitään suhdetta tähän teokseen ja se suhde ja siksi se on 

tärkeä huomioida itselleni että sehän on aivan eri kuin vaikka festivaaliyleisö tai dokkariyleisö 

yleisesti ottaen et se mun tulokulma on se että se on joukkoviestintävälineen tulokulma ja siinä ei 

oikeastaan se kaari ja rakennekaavioiden tuijottaminen ei oikeastaan ole et kyse on enemmän se et 

miten tää stoori tässä tapauksessa pystyisi vetämään katsojan penkkiin. 

 

Tarkasteletko tarjottuja elokuvaehdotuksia konventioiden kautta? 

Eli ymmärsin että et. 

Millaisia arkkityyppejä elokuvissasi on ja mihin kiinnität huomiota? 

Arkkityyppikäsite se on mulle kyl tosi tärkeä ja siitä on tullut mulle tosi tärkeä, kun puhutaan 

suomalaisista dokkareista. Kuinka helposti katsoja tunnistaa ne arkkityypit? Kyllä ne on tosi tärkeät. 
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Et pyritkö selkeyttämään asioita, että kuka on päähenkilö kuka sankari, kenen näkökulma... 

Mä en usko siihen... et tässäkin on tämä tulokulma tässä katsojan näkökulmassa, mä pelkään, että 

katsoja ei ajattele elokuvan kehityskaarta koska he eivät ole käyneet dramaturgian ykköskurssia 

vaan he katsovat, että tunnistanko minä tuon tyypin, et sehän on niin kuin meidän naapurin Jaska. 

Tunnistanko minä tuon tyypin et sehän on kuin minä. Et mä lähestyn sitä tunnistettavuuden kautta. 

Ja siksi, taas mä palaan näihin venäläisiin klassikoihin, pidin tästä Sodasta ja rauhasta BBCn 

tulkinnasta. Et jumalauta et, kun siinä on kirjoitettu alun perin niin että tämä ihminen on sadistinen 

julma peto, niin sitten kirjoitetaan. Tässä tullaan siihen kysymykseen, että miksi helvetissä 

suomalaisessa elokuvassa arkkityyppien käsittely on niin hirveän tuskallista. 

 

Niin ei uskalleta olla selkeitä...et tulee sellainen fiilis et mitä tässä haetaan... 

Juuri näin... 

 

Millainen päähenkilö elokuvassa pitää olla? Pitääkös siinä olla esim samaistumispinta? 

Siis kyllä, jos ajatellaan dramaturgisesti päähenkilön kehityskaarta. Siis jos tulkitsen itseäni, jos saa 

olla vähän itsekeskeinen. Siis en ole ajatellut sitä viimeisen kymmenen vuoden aikana sitä. Mä on 

varmaan kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja siinä on mennyt vähän enemmän aikaa 

kuin yhden dokkarin verran, mä oon varmaan eri ihminen nyt kun kymmenen vuotta sitten niin 

miten helvetissä me kuvitellaan oikeasti vakavissaan, että ajatellaan että me rakennetaan tähän 

dokkariin tämmöinen illuusio kehityksestä ja kasvamisesta. 

 

Onko sulla sellaista kuin että ulkoinen ja sisäinen tarina tai draaman kaari? 

Ei ikinä, käsi sydämellä ei ikinä. Voisin sanoa et en ikinä ajattele noin. Se on hassua, se on 

äärettömän ulkokohtaista. Fiktion kohdalla, fiktiosarjat ja kaikki näin – ihan fine. Mutta se isompi 

kysymys on se, että kuinka ne arkkityypit rakennetaan siihen elokuvaan. Että se on jotain sellaista 

mihin mä uskon. Ja nä on mun mielestä toisistaan ristiriitaisia, en usko siihen, että nää pystyy kovin 

hyvin yhdistämään dokkarielokuvasta. Toki tietysti subjektiiviset elokuvat nehän ovat täydellisiä 

nehän voi olla mitä vaan alussa ja lopussa. Mutta lähtökohtaisesti arkkityyppien rakentaminen on 

uskottavaa ja kasvutarina on hyvin usein vähän epäuskottavaa, ellei jopa tosi paljon epäuskottavaa. 

 

Mutta tässä tulikin millainen on toivottava päähenkilö... millainen elokuvan alku pitää olla? 

Yksinkertaisesti ja ytimekkäästi – millä tahansa keinoilla, että katsoja kiinnostuu, miten tarina 

päättyy. 

 

Millainen on mielestäsi hyvä sysäysjakso? 

Jos joskus tällainen tai tuollainen, en pysty määrittelemään. 

 

Millainen on elokuvan päähenkilön esittelyjakso? 

Siis anteeksi... siis se voi olla yhdestä kuvasta jumalauta puoleen tuntiin. Ei voi vastata... 

 

Missä vaiheessa elokuvassa pitää olla päämäärää, pitääkö elokuvan päähenkilöllä olla 

päämäärä? 

Jos on päähenkilö niin kyllä se pitää olla, et kyllä se käytännössä pitää olla niin et se on se joku, 

joka tulee sieltä jostakin tarinan kerronnasta, että jos on päähenkilö sillä pitää olla päämäärä. Se on 

vaan valitettavaa ja se ei haittaa, että se katsoja ymmärtää sen päämäärän heti alusta lähtien. 

 

Miten paljon intuitiolla on merkitystä rakenteen muokkaamisessa? 

Hyvin paljon. 

 

Noudatatko elokuvassasi suunnitelmaa läpi tuotantoprosessin? Vai annatko sen muuttua esim 

odottamattomaan suuntaan? 
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Annan muuttua, kunhan se on parasta sille tarinalle ja niin on käynyt hyvin monelle elokuvalle. On 

tehty esim yhtä juttua, kunnes on todettu, että tässä vieressä kasvaa paljon mielenkiintoisempi 

tulokulma tähän samaan aiheeseen. 

 

Kenelle elokuva on suunnattu? Katsojille, ohjaaja tekee itselleen? 

Niin mä ajattelen niin että veronmaksaja kustantaa tämän leikin niin että mä en oikeastaan ajattele 

muuta niin voimakkaasti kuin sitä et mille kohdeyleisölle tämä elokuva on ja kuka oikeasti löytää 

tämän meidän tarjonnasta. 

 

Mikä on leikkaajan rooli, kenelle hän tekee elokuvan rahoittajalle, ohjaajalle, katsojalle? 

Vaikea sanoa, toivottavasti leikkaaja toteuttaa sitä visiota mikä hänellä on ikinä. Et parhaillaan, että 

ollaan oltu rahoittamassa jotain juttua niin leikkaaja ottaa sen omakseensa ja vie sen maaliin 

keinolla millä hyvänsä. 

 

Miten rahoittaja on vastannut kielteiseen rahoituspäätökseen? Onko vastaus ollut tyydyttävä 

hakijan mielestä? 

Toivottavasti on ollut tyydyttävä. On varmasti ollut paljon tyytymättömiäkin. 

 

Onko henkilökemialla merkitystä rahoitusta hakiessa? 

Kyllä varmaan sillai. Ja on. Mut mä toivoisin itestäni et, sillä hankkeella on suurin merkitys, mutta 

se mikä on kuitenkin tosiasia, että jos se kommunikointi ei toimi, niin väistämättä se johtaa 

ongelmia tulla ymmärretyksi. 

 

Eli palaan vielä leikkauksen osuuteen, eli ymmärsin niin että olet osallistuva rahoittaja eli 

puutut vahvasti myös leikkaukseen? 

Kahdessa kohtaa siinä, kun hanketta suunnitellaan ja siinä kun leikkaus on ylipuolen välin, jopa 

silloin kun se on jo 2/3 osassa sitä leikkuuta niin silloin tulen vasta kuvaan mukaan. 

 

Kerron oman esimerkin Ota minut syliin leikkauksen prosessista, että väsyi lopulta ja vaikka 

olin eri mieltä rahoittajan kanssa, miten päin kohtausjärjestys pitäisi olla, niin lopulta 

huomasin, että ei se elokuvaa hirveesti pahenna tai muuta... mutta siinä oli sitä 

taisteluväsymystä ja antoi sitten periksi. Niin ja sä oot varmaan joutunut tekemään vääntöjä 

siellä leikkauspöydässä? 

On joo... mutta kyse on yksinkertaisesti siitä, että sitä ajautuu sellaiseen tilanteeseen, että sitä 

miettii, että tämä on sen tulokulman sisältöä, että me oikeasti uskotaan että tälle tulee tiettyä jakelua 

että palautetta ja katsojareferenssiä että, päästetäänkö tässä tekijät tai rahoittajat liian helpolla. Et jos 

siinä elokuvassa on potentiaalia niin silloin kannattaa mun mielestä painaa. Sit se on just sellainen 

et olemassa sellaisia keissejä et sulla on ne pelikortit jaettu, et niillä ei pysty sen enempää sä näet 

sen et tämä on se mitä tästä saa aikaiseksi. Että vääntäminen on tässä kohtaa turhaa. Meinasin 

sanoa, että ei koskaan, mutta yhden kerran ollaan lähetty lisäkuvauksiin ja se on johtanut parempaan 

lopputulokseen. Aivan absoluuttisesti. Elikkä se ei ole yleistä, että rahoittajat vaatisivat lisää 

kuvauksia mutta on sitäkin ollut. 

 

Puhun rahoittaja X:stä, että hän antoi meille joskus 2 viikkoa lisää leikkausaikaa, koska näki 

että siitä elokuvasta tulee tulee todella hyvä. 

Puhutaan että aika on toinen, puhutaan Takaisin pintaan elokuvasta, että se sai lisää leikkausaikaa... 

 

Niin, et mä arvostan tuottajan rohkeutta, että voi näyttää elokuvan festivaaleilla, vaikka IDFA:ssa ja 

sit tajuta että tää pitää leikata vielä uusiks ja näkee et miten se pitää tehdä ja tekee sen, et mä 

arvostan sellaista rohkeutta ja tekemistä. (viimeinen kommentti tiivistetty) 
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Haastateltava H7, leikkaaja, kevät 2018 

 

Kysymykset eivät tulleet mukaan, koska haastattelut on käyty puhelimitse vapaamuotoisemmin 

kuin 1-6 kanssa. 

 

 

”Se on niin paljon kiinni siitä kuka antaa palautetta, joka osaa ammattinsa dramaturgian puolesta, 2-

3  kuudesta, joista olen ollut iloinen ja kiitollinen ja ainakin koen että on tullut sellaista palautetta 

että siitä on ollut hyötyä että ainakin se on ollut perusteltua, ja sitten on ollut tilanteita että olen 

ohjaajalle yrittänyt ehdottaa jotain mikä ei ole mennyt, niin rahoittaja on sitten sanonut saman ja 

sitten on niin kun voinut jatkaa ohjaajan kanssa keskustelua. Ja mä on jossain tilanteessa luottanut, 

että kyllä rahoittaja sen viimeistään sanoo. Että hyvässä tapauksessa ovat tukeenet mun työtä ihan 

omaaloittesesti.” 

 

”Valitettavasti on ollut, joku niistä kolmesta aiheuttaa harmaita hiuksia. Että esim, joku rahoittaja 

on voinut suuttua katselutilanteessa, kun elokuva ei ole ollut sen näköinen kuin hän oli sen itse 

ajatellut. Silloin kävi myös ilmi, että hän ei ollut lukenut itse varsinaista käsikirjoitusta ja perusti 

näkemyksensä ainoastaan siihen,  mitä hän oli palavereissa itse visioinut.” 

 

”Välillä pelästyy, että apua, en ole tarkastanut elokuvaani niiden kautta, että sitä jopa kokee häpeää, 

että apua osaanko mä käyttää niitä, muistanko mä ne säännöt. Vaikka kaikki ne mahdolliset esim. 

point of no return. Osittain kyllä siis. Et joskus tuntuu, että joku voi jopa mitata sillä, miten 

ammattitaitoinen mä oon ”  

 

” Et mä käytän tietoisesti niitä, en ainakaan halua unohtaa vahingossa. Aika alussa hahmotan 

rakenteen, että sitä voisi hahmottaa sen kokonaisuuden kautta , jotta voisi yrittää edes leikata niitä 

kohtauksia.” 

 

 

”Kaikkein pahin tilanne on silloin, kun rahoittaja vaatii isoja muutoksia, mutta sillä ei ole antaa 

niihin resursseja. ” 

 

”Ja se että rahoittaja ei luota tekijään niin se on kaikkein karmein tilanne.” 

 

”Rakenne tulee sisällöstä. Kyllä minua kiinnostaa myös että elokuva tavoittaa yleisönsä mutta en 

usko että ne on toistaan sulkevia. Yleensä sitä purkaa materiaalia paperille ja jäsentää sitä johonkin 

järjestykseen, että kyllä rakenteen käyttäminen on järkevää.” 

 

”Oli kauhea tilanne kerran oli paljon materiaalia ja hän vaati valmiita kohtauksia, vaikka ei edes 

materiaalia oltu kokonaan katsottu, siinä sitten tehtiin 4 tuntinen versio missä ei ollut mitään järkee. 

Se oli myös sadistista kidutusta, et mut pistettiin leikkaamaan ennen kuin mä sain katsoa kaiken 

materiaalin, että niitä kohtauksia ei voinut suhteuttaa kokonaisuuteen.”  

 

”Yksi esimerkki huonosta rahoittajan reaktiosta, että suuttuu kun hänelle sanoo eriävän milipiteen 

hänen esittämästään kritiikistä. Et voisko olla enemmän dramaturgeja rahoittajina. Sillä dramatrugi 

on opiskellut auttamaan muita. Nyt entinen ohjaaja tulee rahoittajan tekemään leffaa, josta se 

paukuttaa henkseleitään.” 

Mulla on kuitenkin se kokemus, että valta on ollut siinä tekijöillä eikä rahoittajalla, että ehkä mulla 

on ollut hyvä säkä, se miten se jakaantuu ohjaajan välillä siitä on vaihtelevia kokemuksia, että miten 

se vastuu jakaantuu.” 
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Haastateltava H8, leikkaaja, kevät 2018 

 

Kysymykset eivät tulleet mukaan, koska haastattelut on käyty puhelimitse vapaamuotoisemmin 

kuin 1-6 kanssa. 

 

 

”Se on henkilökemiaa. Jos pitää antaa yleisarvosana. Se on enemmän jäänyt plussan puolelle, en ole 

kokenut leikkaajana että mua olisi pääsääntöisesti jyrätty, en ota kuitenkaan käskyjä rahoittajalta 

vaan ohjaajalta, että ne suodattuu sitten meidän keskusteluun ohjaajan kanssa.”  

 

On ollut myös ahdistaviakin tilanteita, mutta luojan kiitos vähän. Että ne olleet yksitäistapauksia, ne 

on tosi repivät ja jopa niin, että käskyttämistä ja auktoritääristä, et yksittäisissä tapauksissa 

tapauksissa mutta voi olla henkilökemiassa tai henkilöhistoriassa, että sillä tekijällä ja rahoittajalla 

olla jotain kaunoja aiempa.” 

 

”Plussan puolelta on hyvin paljon ollut hyvin arvokkaita kommentteja ja kritiikkeja, että ei ole 

välttämättä pysytynyt näkemään niitä epäkohtia siinä työssä, että saanut hyvin arvokasta palautetta. 

Et ne on nähneet jotain kokonaiskaaria, ja pointtaamaan sellaisia asioita, joille on sokeutunut tai 

tullut ajatellekaan että on saanut hyviä vinkkejä.” 

 

”On hirveän erilaista se palautetilanne, sehän vaikuttaa hirveesti siihen vallankäyttöön onko yksi 

rahoittaja vai kolme. Eli niillä on taipumus suitsia toinen toistaan, että kukaan ei pääse siinä niin 

kuin kukkoilleen, eli niiden valta laimenee niissä tilanteissa. Parhaimmillaan, tai sitten jos ne on 

yksimielielisiä niin sitten ne on jonkin oikean asian jäljillä.” 

 

”Mä en mieti rakennetta, mä teen intuitiolla. 

Et mä en mieti et mä on go with the flow. 

Et sitten kun joku mättää niin sitten mä mitein mielessäni mikä mättää. En mä en mieti, et on 

käännekohdat, vaan mä mietin et tää ei toimi ja mä mietin sen sitten jotain muuta kautta, et miten se 

vois tehdä et se toimisisi, eli tässä on syy että en ole kyllästynyt leikkaamiseen, koska se ei ole 

mikään kaavamainen shabluuna, millä mä sen toteutan vaan se on aina keissi kerraallaan.”  

 

 

”Suhteessa valtaan, mikä on ohjaajan valta suhteessa leikkaajaan, et parhaat duunit mä olen tehnyt 

silloin kun ohjaaja on luottanut minun intuitioon ja antanut mun tehdä vapaasti, ettei epäile sitä että 

mä en tiedä sit tai että pelkää sitä, koska ei sitä tiedä mihin sitä heittäytyy ja sille pitää antaa 

mahdollisuuden. Että ohjaaja luottaa leikkaajan ammattitaitoon, vaikka alussa ei tiedättäisikään 

mihin tämä materiaali johdattaa. Mulla on kokemusta molemmista, epävarmoista ohjaajista ja niistä 

jotka luottaa minun, tai sitä että ne ei pelkää sitä koostamisprosessia, et ne ei lamaannu apua apua 

tää ei toimin. Siitä voi tulla niin mahtavia älynväläyksia kun ei tiedä mitä on tulossa, että lähtee 

avoimin mielin, et sieltä tulee sellaisia oivalluksia, pakottamatta, että ei ole päämäärää mitä lähtee 

tekemään.”  

 

”Konventioiden rikkominen ei ole mun mielestä itseisarvo, että joskus konventionaaliset 

henkilödokumentit voi olla palkitsevia katsojalle. Eli aihe itse ei vaadi mitään erikoista 

lähestymistapaa tai epäkonventionaalista ja päätös syntyy yhdessä ohjaajan kanssa Eli jos aihe itse 

ei vaadi mitään erikoista lähestymistapaa tai epäkonventionaalista rakennetta, niin siihen ei väkisin 

lähdetä. Joskus on ihan mahtavaa itse leikata konventionaalinen dokumentti, jos se aihe on syvä ja 

koskettava, tai että se ei ole yhdentekevä. ” 
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”Älykäs vallankäyttäjä ei nujerra tekijää, vaan niin kuin antaa sen analyyttisen kritiikkinsä, mutta ei 

uhkavaatimuksensa, niin kuin peruspsykologissa, että ei ei ei, ei saa tekijän kipsiin ja ahdistumaan. 

Et rakentava palaute saa tekijän sisäistämään, mistä siinä on oikeasti on kyse, rakentavaa kritiikkiä , 

jonka tarkoitus on vilippömästi saada parempi leffa, ett se on tekijän puolella eikä haukkumassa, 

eikä vastaan. ”  

 

”Mä en ele kokenut että hän olisi ollut käskyttävä vaan pikemminkin rakentava, kannustava ja 

pääsääntöisesti innostunut.”  

 

Rahan vähyys vaikuttaa tekijyyteen ja tekee tekemisestä vittumaisen, rahan puute kyykyttä. Kaikki 

ovat alisteisia rahanpuutteelle, esim että kaksi viikoa aikaa leikata elokuva, et siitä katoaa 

tekemisestä ilo. Et siitä tulee sellainen suoritus, eikä ammattimaista tekemistä. Onko se 

ammattitaitoa että juosten kusee. Mä kyllä lopetan työt siinä vaiheessa.”  
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