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Pusikkoposkareita

Chasing the dragon: It starts 
when you have your first 

high, the world is peaceful, 
everything is perfect, you're 

numb, but in the best way 
possible. But, soon, it 

starts wearing off. Fast. You 
go and buy more. Closer, but 

not quite there... [1]

Sieltä hyllyn alatasolta ne sitten löytyivät. Isän miljoonalaatikon päältä. Siellä oli pieni 
punottu kori ja siinä korissa ne olivat: röökit ja videokamera. 

Veera ja Tiina polttivat puskassa tupakan puoliksi: se iski niin kovaa, että päässä heitti 
ja Tiina oksensi. Sitten he tekivät sen toisena päivänä uudestaan, koska olivat tyhmiä. Ja 
taas uudestaan, koska olivat edelleen tyhmiä. Pian he havahtuivat outoon tilanteeseen: 
Samat rituaaliset pusikkoposkarit eivät enää pärisseet kuten ennen. Ratkaisu oli polttaa 
yhden savukkeen sijasta kaksi – ja avot! Pärinä was bäck. Ehtaa addiktion anatomiaa. 

Röökiaskin vierestä lainatulla videokameralla he kuvasivat taide-elokuvan. Samassa 
puskassa. Sekin pärisi, mutta erilaisella tavalla. Se oli jotain syvempää, omaa ja kaunista. 
Se loi hetkeksi elämälle tarkoituksen. Se oli leikkien mielikuvitusmaailma, mutta 
pikselöityneenä totuutena heidän edessään. Siinä totuudessa oli sellaista intohimon 
pärinää. 

Pian he kuitenkin havahtuivat outoon ilmiöön: saadakseen taas ne pärinät, heidän oli 
kommunikoitava ajatuksensa paremmin kuin edellisessä elokuvassa. Ratkaisu oli kuvata 
yhden oton sijasta kaksi – ja avot! Pärinä was bäck. 

Myöhemmin he näyttivät elokuvansa Tiinan vanhemmille, jotka antoivat ensi-illan 
kunniaksi molemmille kukat ja karkkipussit. Tiina katsoi kysyvästi ensin Veeraa, sitten 
Veeran saamaa karkkipussia… 

Radiopuhelin vingahtaa. 
 – Noniin. Tauko on ohi. Seuraavaksi kuvataan kohtauksesta 3 kuva 5... 
Apulaisohjaajan ääni kaikuu kuorma-autojen välissä. 
Veera havahtuu muistoistaan, tumppaa röökin ja pudottautuu alas valoauton perälaudalta, 
jossa vietti ruokataukonsa. Oheiset pusikot saivat hänet ajattelemaan lapsuutta. 

 – Kauas ollaan tultu, Veera ajattelee ja ottaa komboständin kantoon. 
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Johdanto
Tämä opinnäytetyö käsittelee työnteon kulttuuria Suomen elokuva- ja tv-alalla.

Oma ensikosketukseni tähän alaan tapahtui yli kymmenen vuotta sitten Kontiolahden 
elokuvakylässä, Pohjois-Karjalassa, jossa kuvattiin erästä televisiosarjaa. 16-vuotiaan 
näyttelijäklopin näkökulmasta kaikki oli hyvin, ihmiset mukavia, ruoka hyvää ja työ 
mielenkiintoista! Oli kesä, ja sain ajaa omalla mopolla töihin! Se oli niin mukavaa aikaa, 
että sen synnyttämällä innostuksella aloin kasvattamaan sisälläni unelmaa. Unelmaa siitä, 
kuinka kivaa olisi tehdä telkkaria tai leffoja.

Heti seuraavassa tuotannossa minut laitettiin auton rattiin kertomatta ollenkaan 
mistä on kyse. Yritin monessa välissä sanoa jollekin, että olen alaikäinen ja että en 
ole koskaan ajanut. Hyvin se menee – sanottiin. Onneksi eräs vanhempi näyttelijä 
istui autoon viereeni ja kuunteli huoleni. Odotellessamme apulaisohjaajan ajokäskyä 
radiopuhelimesta, kaiken kokenut näyttelijäkonkari aloitti rauhallisella äänellä.
 –  Se vasemmanpuoleinen poljin siinä lattiassa, se on kytkin…
Sitten lähdettiin.

Vasta myöhemmin sain tietää, että yleensä elokuvissa käytetään stunt-näyttelijöitä, kun 
halutaan kuvata auton törmäävän johonkin. Ei alaikäisiä lapsia.

Yksitoista vuotta, yksi ajokortti ja yksi kandidaatin opinnäytetyö myöhemmin: pettymys 
sai minut kirjoittamaan tämän opinnäytteen. Kaikki alkoi, kun vertasin mielessäni 
elokuva- ja tv-alan työkulttuuria tapahtuma-alaan, jossa olen matkani varrella tehnyt 
toisen pienen uran. Toimin muun muassa messujen ja teknotapahtumien tuottajana. 
Silläkin alalla on toki haasteensa, mutta ei mitään tällaista. Vertasin nykyisiä näkymiä 
myös näyttelijäntöihin, joita tein joskus elokuvissa, televisiossa, teatterissa ja 
radioteatterissa. Sielläkin oli asiat paremmin. Sitten vertasin tietokoneohjelmointitöihin, 
joita teen sivutoimena ylikansallisille suuryrityksille. Työntekijän kunnioituksen suhteen 
tuo ala on päivä siinä, missä tämä ala on yö. 

Liian monet intohimoiset ihmiset kärsivät työskennellessään elokuva- ja 
televisiotuotannoissa. Työnteon olosuhteet ovat monissa tuotannoissa edelleenkin 
(2019)  suorastaan epäinhimillisiä, samoin kuin asenteet kanssaihmisiä kohtaan. Aikuiset 
ihmiset käyttäytyvät jostain syystä kuin uhmaikäiset. Tuotannoissa rahaa on jotenkin 
aina liian vähän ja työntekijöiden oikeuksia on liian helppoa polkea. Valvovaa tahoa 
ei ole, eikä työtapoja ole mitenkään standardisoitu. Kyseenalaistamalla saat potkut. 
Työturvallisuusriskit, laittomat/olemattomat työsopimukset, lannistava kyynisyys, 
ilmeinen johtamisen epäammattimaisuus, rakenteiden käsittämättömät ongelmat ja miltei 
alan kattava työuupumusepidemia. Nämä ovat meille arkisinta arkipäivää. 

Arvostan syvästi sitä raikasta ilmaa, lämpöä ja asennetta, mitä #meetoo-kampanja on 
tähän mennessä alalle antanut. Tätä(kään) ei olisi kirjoitettu ilman teitä rohkeita. Nyt 
huomaamme, että työskentelemme alalla, jossa seksuaalisen häirinnän ja valta-asemien 
väärinkäytön tapausten räjähdysmäinen ulostulo julkisuuteen merkitsi järkytyksen ohessa 
myös raikasta tuulahdusta yleiseen ilmapiiriimme. Se kertoo alasta paljon, että tälläistä 
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tarvittiin. Tarvittiin oikea tektoninen liikahdus, että uutta ilmaa saatiin sisään. Ja sitä 
tarvitaan edelleen.

Monelle ikätoverieni ja itseni kaltaiselle taiteilijanalulle tämä ala voi edelleen olla se 
unelma – se on ainoa vaihtoehto. Siksi alan ahdinko on aivan erityisen raskauttavan 
spitaalinen. Siksi meidän on pakko tehdä näille asioille jotain. 

“Sinällään tarpeellisessa työelämän pyykinpesussa 
on suuri vaara, että keskustelu jää vain seurausten 
setvimiseen, eikä elokuva-alan lukuisten ongelmien 
varsinaisiin juurisyihin puututa, ja näin lapsi 
valahtaa pesuveden mukana viemäriin.”  [2]

Tämä opinnäyte on tarina Veerasta. Veera toimii erään tuotanto-organisaation hierarkiassa 
alimman tason työntekijänä – ja kotonaan yksinhuoltajaäitinä. Tämä on myös tarina Veeran 
työpaikasta, ilmapiiristä ja siitä kulttuurista, mistä Veera löytää itsensä päivittäin. Tämä on 
siis tarina Suomen elokuva ja tv-alasta, jos sellaisen rajauksen voi tehdä. Veeran ja Tiinan 
pusikkoelokuvasta ollaan tultu kauas, mutta mihin suuntaan? 

Tulevassa fiktiivisessä tarinassa kerrotut asiat ovat tositapahtumiin perustuvia. Itseäni 
lukuunottamatta tämän tarinan hahmoja et löydä aineellisesta todellisuudesta. He ovat 
fiktiivisiä haastattelumateriaaliin perustuvia kokoelmia. Tuotantomallit, työnkuvat, tilanteet 
ja tapahtumat ovat johdettu mahdollisimman suoraan todellisuudesta, alan työpaikoilta. 
Suurin osa lähdemateriaalista on peräisin haastatteluista, jotka toteutettiin joulukuussa 
2018. Haastattelin laajasti kolmea alalla vakituisesti työskentelevää ammattilaista: yhtä 
valaisuosaston, yhtä lavastusosaston ja yhtä apulaisohjausosaston työntekijää. Lisäksi 
tarina sisältää helsinkiläisten baarien pöydissä kuultuja huhuja, lainauksia epämääräisistä 
verkkolähteistä ja tietysti myös omia kokemuksiani. 

Pääasiallisena tavoitteenani tässä varsin epätieteellisessä opinnäytteessä on kannustaa 
kaikkia elokuva- ja tv-alalla työskenteleviä (tai alaa opiskelevia) ihmisiä puhumaan 
työnteon olosuhteista avoimemmin ja tiedostamaan yhteiset ongelmamme. Uskon, että 
jo pelkkä keskustelu näistä teemoista on valtava harppaus eteenpäin. Se ei kuitenkaan 
sellaisenaan riitä, vaan meidän pitää olla myös valmiita ottamaan riskejä ja toimimaan, 
kun tilanne sitä vaatii. Tavoitteenani on tällä tarinalla hioa kontekstin linssiä, jonka läpi 
näkisimme nuo tilanteet laajemmassa kuvassa - ei vain yksittäisinä tapauksina, vaan osana 
alamme tilaa. Koen tarinallisen muodon tehokkaaksi tavaksi laajentaa näitä näkymiä. 

Pölkyn päälle menee helposti muutakin kuin sanottu asia; joskus se on sanojan pää. Me 
ohjaajat olemme hieman helpommassa asemassa: Meidän työllistymisemme ei välttämättä 
riipu siitä, kommentoimmeko näitä asioita vaiko emme. Tarkoitan, että suun avaaminen 
ei välttämättä ole ohjaajan uran kannalta täysi katastrofi ja itsemurha. Monella on toinen 
tilanne. Ohjaajien langanlaihan etuoikeuden vuoksi koen velvollisuudekseni tuoda nämä 
asiat esille niin suorasti kun uskallan ja parhaan tietoni mukaan. Toivon syvästi, että muut 
samasta etuoikeudesta nauttivat, kokevat myös tätä velvollisuutta omakseen. Kaikkien 
Veerojen puolesta! 
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“Must tuntuu et tää viimevuosien keskustelu on 
herätelly tosi vahvasti tuottajia ja tuotantoyhtiöiden 

johdossa olevia. Nyt ollaan siinä pisteessä, että 
työntekijät on saanu tarpeekseen, ja tuotantoyhtiöt ja 

työnantajat on jotenki pakkoherätetty siihen, 
että asioita ei voi hoitaa näin.” [3]

Venäläinen suomalainen työpaikkaruletti
Ensin haluamme Veeran kanssa kiittää kaikkia niitä Suomessa toimivia elokuva- ja tv-alan 
yrityksiä, järjestöjä, ammattiliittoja, johtajia, tuotantoja, ihmisiä, eläimiä ja muita tahoja, 
jotka aidosti pyrkivät parantamaan työntekijöiden oloja. Te olette se osa kotimökkimme 
kattoa, josta ei tule sade sisälle. Se pieni osa joka toimii, kuten pitää. Kiitos, että olette 
olemassa.

Tämä on pieni ala, jossa liikkuu vähän rahaa ja paljon intohimoa. Moni jahtaa unelmiaan, 
ja harva on päätynyt ammattinsa puhtaasti taloudellisista syistä. Työtä tehdään yleensä 
hierarkisesti järjestäytyneissä kymmenien tai satojen ihmisten ryhmissä, usein armeija-
tyylisessä pyramidiorganisaatioissa, joissa vastuualueet ovat tiukasti rajatut. Työ on 
monille jaksottaista, keikkaluontoista ja vaikeasti ennakoitavaa. Yksilön maine, koulutus ja 
taiteellinen näkemys vaikuttavat vahvasti työpaikkojen saamiseen. Monet työskentelevät 
freelancereina, monilla on oma yritys.

Suomen elokuva- ja tv-alalla on vähän standardeja ja paljon hatusta heitettyjä tapoja. 
Toisin sanoen tuotannon arvopohja riippuu monesti vain johdon sen hetkisistä fiiliksistä tai 
tuotantoyhtiön pikkujoulujen maljapuheista. Näiden pohjalta suunnitellaan tuotantojemme 
raamit. Fiiliksellä mennään ja oikeaa vastavoimaa ei ole. Eikä kukaan tunnu oikeasti 
valvovan sitä, mitä tuotantoyhtiöt tässä maassa säätävät.

Intohimottomien on vaikeaa ymmärtää, kuinka todellista se on: Veeran on tehtävä 
elokuvataidetta - vaikka sitten pienellä, olemattomalla tai joskus jopa negatiivisella palkalla. 
Eikä siinä ole pelkästään pakkomielteestä tai intohimosta kyse. Joskus hiekkasäkkien 
kantaminen nähdään eräänlaisena pääsykokeena paremmille keikka-apajille. 

Koulunsa jälkeen Veera todisti, että ahkeruus palkitaan. Tekemällä reippaasti mitä 
käsketään, hän pääsi hyvin nopeasti kiinni liikkuvan kuvan leivänsyrjään. Välillä on hyviä 
keikkoja. Välillä on ilmaisia keikkoja. Välillä pitää vain purra hammasta ja selviytyä 
hengissä. Välillä pitää purra hammasta ilman palkkaa. Hampaiden kiristelyn ohella on 
kuitenkin tultava toimeen, syötävä, nukuttava ja vähän joskus elettäväkin – siinä piilee 
valtava haaste.

Ennen tuotannon ensimmäistä työpäivää, Veera ei voi mitenkään tietää miten tuottaja on 
tulkinnut arvojaan, fiiliksiään ja aiheeseen liittyvää säännöstöä. Yhtä paljon tietoa työpaikan 
luonteesta saa monesti ennustamalla tarot-korteista kuin lukemalla esim. työsopimuksen. Jos 

“Päivät on pitkiä, lepoajat ei täyty ja koko elämä 
pyörii työn ympärillä. Se on jatkunut niin kauan kun 
elokuvaa on Suomessa tehty.” [4]
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siis sellainen on jostain syystä tehty. Onneksi pienellä alalla on suuret juorut, ja nuo juorut 
ovat luotettavin [5] tietolähteemme. Tuottajan ja tuotantoyhtiön nimestä, kuulopuheista ja 
juoruista voi päätellä jotain, mutta näistä ei voi aina johtaa varmaa vastausta esimerkiksi 
kysymyksiin: onko katolla turvavaljaat vai ei? Ovatko poistumistiet vapaina, kun käsitellään 
tulta? Millainen on asevastaavan ammattitaito ja asenne ihmiskuntaa kohtaan? Tai entä jos 
lapsi sairastuu kesken kaiken? 

Veera on freelancer. Se tarkoittaa, että Veeran on lähes pakko suostua jokaiseen tarjottuun 
keikkaan, sillä muuten on vaarana, että elintärkeitä puheluita ei enää koskaan tule. Kaikki 
keikat tai ei mitään keikkoja! Usein Veeran on myös pakko tehdä pitkiä jaksoja hyvin 
epämiellyttävää työtä, jotta pääsisi epävarmassa tulevaisuudessa niihin parempiin hommiin. 
Hyvien tyyppien keikkoihin on fiksua mennä vaikka ilman palkkaa, sillä vaarana on, että ne 
harvat joiden kanssa työtä on siedettävää tehdä, unohtavat Veeran naaman. Vaarana on, että 
ne hyvät juorut unohtuvat. Huonot taas eivät unohdu koskaan.

Tuntuu, että korvaava intopinkeä hipsteri-Heikki on aina oven takana odottamassa, että teet 
virheen. Pelle.

Sopimuskikkailu-experience
Uuden televisiosarjan tuotanto on alkamassa ja ensimmäisenä Veera kohtaa 
sopimuskikkailu-experiencen. 

Eräänä päivänä tuottajaksi (ilman koulutusta) ryhtynyt Tiina yrittää saada moninkerroin 
liian kallista tuotantoa toimimaan kengännauhalla, jesarilla ja aivan liian pienellä rahalla. 
Hän ei tahdo kenellekään pahaa eikä itselleen enempää kuin muille. Tiina kuvittelee 
rahoituksensa olevan aivan hyvällä mallilla, mutta vain siksi, ettei ymmärrä mitä rahoitus 
tarkoittaa. Tiinan intohimossa on vain hitusen verran kyse tuotannollisten mittasuhteiden 
suuruudesta, eli siitä, miten paljon asiat maksavat. Se hänelle sallittakoon.

Nyt Tiina on innoissaan. Tuotantoyhtiö Oy:llä, rahoittaja-Riitalla tai levittäjä-Laurilla on 
niitä Ameriikan suunnitelmia. Tiina saa tuottaaksensa tuoreen tv-sarjan, joka on aivan 
hirveän kallis ja iso ja siinä räjähtelee kuin Ameriikassa konsanaan. Sama sarja tehtiin 
toissavuonna Tanskassa kymmeniä kertoja kalliimmalla, mutta Tiina ei näe tässä mitään 
ongelmaa. Suomessahan asiat maksavat vähemmän! Sitä paitsi rahoituksesta on jo sovittu. 
Suunniteltua konseptiakaan ei voi yhtään skaalata pienemmäksi, vaikka mitä tapahtuisi. 
Käsky on tullut levittäjältä saakka ja sitä on toteltava. 

Tai no. Oikeasti Tiina kyllä vähän ajatteli sitä, että käsikirjoituksessa esitelty helikopterista 
roikutettava palava lehmä oli vähän turhan dramaattinen kohtauksen sisällön kannalta... 

Ja siitä olisi voinut kyllä sanoa. 

“Onhan toi tommosta. Laitetaan bensapommi autoon ja 
katotaan et kuinka iso tulipatsas siit tulee. [...] 
Jäbät sanoo et laitetaa iso paukku sisää ja mennää 
mutulla! Ehkä ‘mutu’ on sellane hyvä määrittävä teki-
jä tälle kaikelle.“ [6]
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Ja sitä sanomista olisi kyllä ehkä kuunneltukin.

Niin ja tietty sen koko jaksonkin olisi hyvin voinut jättää pois.

Tiina avaa excelin. Palkat ovat suurin yksittäinen menoerä ja siksi ensimmäinen, mistä pitää 
säästää. Tämän hän on työssään tekemällä oppinut. Se on ihan helppo kikka, joka toimii 
joka kerta, kun monet tekijät suurin piirtein rukoilevat polvillaan, että pääsisivät tekemään 
taas – oli palkka mikä hyvänsä! Toinen kikka olisi käyttää “tuottajavisaa” eli seuraavalle 
tuotannolle tarkoitettuja rahoja, mutta nyt sitä ei tarvitse onneksi tehdä.
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Tämän jälkeen Veera matkustaa kotiin ja lukee oman kopionsa sopimuksesta, minkä 
hän muisti onneksi erikseen kysyä. Siinä lukee, että “elokuvatuotannon aikataulu ja työn 
sisältö ei sopimusta allekirjoitettaessa ole varmistunut”. Veera on hämillään. Eihän tästä 
puhuttu mitään, eikä kyseessä edes ole elokuva, vaan tv-sarja. Hän jatkaa lukemista. 
“Tätä sopimusta käsittelevät erimielisyydet käsitellään neuvottelemalla ravintola Elitessä 
riitauttajan kustannuksella” [7].

No hyvä että on edes joku sopimus, Veera ajattelee.

1. Veeran maha kurnii, kun Tuottaja-Tiina soittaa. Hän pyytää 
töihin. 

2. Palkasta ja työehdoista puhutaan puhelimessa alustavasti. 
 - Helppo homma!  Tiina sanoo. 

3. Veera suostuu.

4. Veera on tehnyt aina työnsä hyvin ja siksi hänelle soittaa 
myös muita tahoja. He pyytävät Veeraa töihin. Veera kertoo 
olevansa varattu Tiinan tuotantoon kyseisenä aikana. 

5. Tiina kutsuu Veeran allekirjoittamaan sopimusta, kun 
kuvauksiin on kolme päivää. Tiina kertoo palkan ja työehdot. 
Ne ovat Veeran mielestä muuttuneet siitä, mitä puhelimessa 
puhuttiin. Palkka on pienempi ja ehdot heikommat.

6. Tiina toteaa, ettei muista puhelussa sovittuja asioita. 
 - Ota tai jätä! Tiina tokaisee.

7. Veera punnitsee mielessään: palkka ei ole hyvä, mutta hänen 
on maksettava vuokra ja ruokittava lapset. Muut tarjotut 
keikat ovat menneet jo menojaan, eikä tällä aikataululla muuta 
työtä voi saada. Veera suostuu. 

8. Tuotanto säästää rahaa helikopteria varten.

Sopimuskikkailu-experiencen kulku vaiheittain:

“Toistuvia sopimusongelmia on mm. pakollisten ehtojen 
jättäminen pois sopimuksesta (ehdot on lueteltu työsopimuslain 
2:4 §) tai se, että sopimuksen ehdoista ei ilmene onko työ 
tarkoitettu tehtäväksi yrittäjänä vai työntekijänä. Näitä 
sopimustyyppejä sotketaan iloisesti keskenään, vaikka niiden 
oikeusvaikutukset ja siten ehdotkin tulisi olla täysin 
erilaisia.” [8]
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Kuvaukset lähestyvät ja Veera tietää mitä se tässä 
tuotantoyhtiössä merkitsee. Hän huokaisee syvään. 
Edessä on pitkä ja rankka maratonjuoksu, vääntö ja 
taistelu. Varsinkin assareilla ja runnereilla, lavastus-, 
valo-, puku-, maski- ja järjestysosastoilla, joissa 
pelkällä hyvällä taistelutahdolla ja normaalilla 
lihaskunnolla ei pärjää. Veeran on yksinkertaisesti 
oltava superihminen, muuten ei tule mitään mistään. 
Onneksi Veeran eläkeläisvanhemmat suostuvat 
ottamaan lapset hoitoon ensimmäisen kuvausjakson 
ajaksi. Tällä kerralla kävi tuuri.

Tukkoinen pyramidi

Paska valuu ylös – kuuluu sanonta. Tuo paska tarkoittaa palautetta, joka kulkee 
perinteisessä pyramidiorganisaatiossa samoja reittejä pyramidia ylös kuin käskyt tulevat 
alas. Näin organisaation odotetaan korjaavan sisäiset ongelmansa itsestään. Tämän kaikki 
varmasti ymmärtävät. Toimiihan suurin osa elokuva- ja tv-tuotannoista tätä mallia käyttäen. 
Alimman tason työntekijöiden siis oletetaan voivan valittaa omalle esimiehelleen työnsä 
olosuhteista. Keskiportaan esimiehen taas odotetaan puolustavan alaistensa oikeuksia, 
ja täten valuttavan paskan edelleen ylöspäin. Toimivassa organisaatiossa valuminen 
jatkuu, kunnes palaute saavuttaa pydamidin huipun, ja on matkansa varrella jopa kerännyt 
ympärilleen aihetta puoltavan porukan. Näin pitäisi tapahtua. Veera on huomannut, että näin 
ei tapahdu, eikä kukaan puhu.

Veera on huomannut, ettei useimmilla työpaikoilla voi puhua. Jos joku asia on pielessä, 
niin se pitää vaan hyväksyä. Koulusta lähtien on toitotettu kovaan ääneen, että käskyjen 
kommentointi ja turhien kysymyksien kysyminen on ajan haaskausta. Varsinkin, koska 
Veera on assistentti. Valaisijana saat sitten huudella – Veera muistaa jonkun sanoneen.

Kun kuvaukset lähestyvät, Veera tietää, että kuukausien ajan häneltä tullaan odottamaan 
orjallista “kyllä mestari, teen sen heti” -asennetta, eikä mitään ylimääräistä. Ei sanaakaan 
ylimääräistä. Keskiportaassa, osastojen johtajilla on usein niin järjettömän kova kiire, että 
heidän aikansa ei todellakaan riitä Veeran huolien kuuntelemiseen. Veera ihailee heitä silti, 
sillä hän ajattelee, että heillä on paljon suurempi taakka… Ja silti he jotenkin aina pystyvät 
tähän! Mitä sissejä! 

Onneksi tässä tuotannossa sentään käsikirjoitus valmistui ennen kuvauksia. Veerasta on 
mukavaa lukea etukäteen, mitä ollaan tekemässä. Hänestä se jotenkin helpottaa ajatusta 
tulevasta urakasta. Call sheetit tulevat tietysti vasta sitten ensimmäisen kuvauspäivän 
aamuna. Kuvasuunnitelmia, kamerakarttoja, valokarttoja tai vastaavia ei tietenkään tehdä. 

“Laatuvaatimukset on hurjan korkeella 
ja halutaan tehdä kansainvälisen tason 
sarjaa, mut siihen ei selvästikään ole 
osaamista tai resursseja” [4]
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Ensimmäisen työpäivän aamuna Veera pukee työhansikkaat villahanskojen päälle, turistaa 
pahvimukiin termospullon pohjalta kitkerää mustaa litkua ja siirtyy käskystä seisomaan 
riviin muun työryhmän kanssa. Rivin edessä seisoo viisi hänelle ennestään tuntematonta 
ihmistä, joista yksi näyttää etäisesti tutulta. Osalla heistä on papereita ja kansioita. Yhdellä 
miehellä on hieno kaulahuivi. Pinkki mappi kainalossa ja älypuhelin kädessä, nuori nainen 
aloittaa puhumisen hyppien omituisesti rivin edessä. 
 – Moi mä oon Tiina ja tervetuloa kaikki tänne… ööö… kuvauksiin! Jee! Hyvä 
meininki! Hän aloittaa.
Veera ymmärtää, ettei nainen puhu heille, vaan älypuhelimen etukameralle, jolla osoittaa 
itseään. Veera katsoo sivulle, jossa muu ryhmä värjöttelee. Joku yskäisee.
 – Saiko kaikki ne aikataulujutskat? Okei. Siihen tulee nyt pieniä muutoksia… 
Nainen jatkaa sometusta.

Tämän jälkeen ryhmälle kerrotaan oikein pirteällä äänensävyllä, kuinka kaikki suunnitelmat 
ovat yön aikana muuttuneet. Lavastusosaston tyyppien silmäpussit näyttävät jotenkin 
tummemmilta kuin yleensä. Pukupuolen tyypit ja järjestäjät lähtevät heti juoksemaan 
jonnekin. Veeralle tämä on aamupäivän kannalta mukavaa, sillä runnerien hakiessa 
puuttuvia avaimia, muu ryhmä saa vapaasti tutustua ja juoda kahvikuppinsa tyhjiksi. 
Iltapäivän kannaltahan viivästys tarkoittaa tietysti ylitöitä. 
 – Onneksi lapset ovat hoidossa, Veera ajattelee.

Eräs tunnettu näyttelijä tulee kysymään tietä maskitiloihin. Veera kertoo, ettei hän tiedä 
sen enempää, kuin näyttelijäkään. Sitten näyttelijä kehuu Veeran kaulahuivia ja kysyy mitä 
Veera toivoo ensimmäiseltä kohtaukselta. 

Heikolla jäällä

Ensimmäisen päivän seitsemänteen kohtaukseen siirryttäessä Veera käsketään nopeasti 
pystyttämään ständejä erään järven jäälle. Aurinko laskee pian, eikä ruokataukoa ehditty 
pitää. Veera tekee työtä käskettyä ja yrittää olla ajattelematta turhia. Jää natisee alla, mutta 
Veera ei natise yhtään. 
 – Joku on varmasti jään paksuuden tutkinut, ei ne muuten mua tänne käskisi, Veera 
ajattelee, samalla kun yksi ständin jaloista uppoaa heiveröisen jään läpi. Veera kääntyy 
katsomaan rannalle, missä muu ryhmä valmistautuu. Hän punnitsee hetken, mutta päätyy 
kääntämään ständiä siten, että sen jalka on tukevammassa paikassa. 
 – Ollaan muutenkin aikataulusta myöhässä, Veera ajattelee ja palaa rannalle 
hakemaan lisää ständejä.

“Oon yhtäkkiä tajunnut, että kameraa kannetaan jään 
päälle. Siinä oli siis myös virtaavaa vettä, eli 
vaikka se näytti siltä et siinä on kestävä jää, niin 
se ei todellakaan ollut turvallinen tilanne - ja siinä 
kohtaa siellä on jo viisi ihmistä ja kamera. [...] Me 
kuvattiin se kuva siellä jäällä.”  [9]

“Aina kun kuvauksissa on tulielementti niin pitäis olla 
tulityökortillinen ihminen paikalla ja niitä pitäisi 
olla kaksi: se joka tekee sen tulityön ja sitten toinen 
joka valvoo sitä. Täähän ei toteudu läheskään… koskaan. 
On nuotioita ja kokkoja. Missä menee se raja?” [10]
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Viikot vierivät, kun Veera tekee työtään. Ensimmäisen viikon jälkeen hän huomaa, että 
jatkuva kummallinen pääkipu on taas muuttanut muotoaan. Tämä ilmiö on Veeralle 
tuttu juttu. Väsymys on alkanut vaikuttaa häneen ja maailmasta on tullut enemmän 
sellainen putki. Sellainen, jonka toisessa päässä on kuvauskaronkan haave ja vapauden 
epätodellinen valo. 
 – Miksi mä teen tätä? Veera ehtii ajatella, mutta sitten apulaisohjaaja huutaa 
radiopuhelimeen ja siirtymä sen päivän neljänteen lokaatioon alkaa. 

Sydämettömät reptiliaanit

“Kahdenkymmenen vuoden jäsenneuvontakokemuksella voin 
sanoa, että kuormitusta ei hallita. Päinvastoin: 
ihmiset ovat väsyneitä ja vihaisia, koska yksityis- 
ja perhe-elämää ei kuvausten aikana käytännössä ole. 
Myös työajan seuranta on olematonta eikä kunnollisia 
työvuoroluetteloita ole kuin harvoissa tuotannoissa. 

Tilanne on todella – siis todella – huolestuttava.” [11]

“Ylipitkiksi venyvät työpäivät ja -viikot ovat alalla 
suuri työturvallisuusuhka. Jaksotyö mahdollistaa jopa 
6-päiväisen ja yli 70-tuntisen työviikon. [...] SETin 
jäsenkyselyn perusteella käy ilmi, että: 23 prosenttia 
teki TES:n vastaisesti jaksotyössä yli 150-tuntia töitä 
kolmen viikon aikana. Ylitys oli keskimäärin 25 tuntia! 
33 prosenttia jaksotyötä tehneistä ilmoitti, ettei 
saanut vaaditun mukaista väh. 9 tunnin vuorokausilepoa” 
[12]

Riippumatta pyörryttääkö ja riippumatta itkettääkö, Veeran on ahdettava koko työn 
ulkopuolinen elämänsä muutamaan tuntiin. Se on aika hankalaa, koska Veeralla on lapsia. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun työpäivä loppuu ja purku on valmis, on Veeralla 
vielä kokonaan toinen tuotanto edessä. Sellainen, jossa hän on itse samaa aikaa tuottaja, 
pyykkäri, äiti, putkimies ja kokki. 
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Miten Veeran vuorokausi jakautuu kyseisen tuotannon aikana? TES:n vastaisia ylitöitä ei 
ole sisällytetty kaavioon, vaikka ne yleisiä olivatkin. (kaavio 1)

Kaavio 2: Tässä vähän sitä liian pientä tekstiä: Elokuva- ja tv-alan työehtosopimus (A.) mahdollistaa 150h / 3vko -jak-
sotyömallilla epäilyttävästi 50h / vko (sin.), tai ulkomailla kuvattaessa 66.6h / vko (pun.) -työajat [17]. Tähän kun laskee 
em. 23%:n keskimääräiset 8,3h / vko TES:n vastaiset ylityöt [18] (kelt.), on aivan liian mahdollista, että työntekijä tekee 
töitä Suomessa 58.3h / vko tai ulkomailla jopa 75h / vko! Tämä kaikki on epäilyttävää, sillä yleisesti Suomen työaikalaki 
(C.) mahdollistaa maksimissaan vain 128-tuntisen jaksotyön, joka voi tarkoittaa vain 40h / vko [19]. Graafissa vertailun 
vuoksi myös Meksikon keskimääräinen viikkotyöaika (B.), joka on kaikista maailman demokraattisista valtioista pisin 
[20]. Myös Suomen keskiarvo [21] löytyy graafista (D.). Kohdassa E. on arvioitu Veeran viikkotyötunnit, jos hän kehtaa 
avata suunsa ja valittaa. 

Kaavio 1

Kaavio 2



14

“Useimmat nukkuu sen neljä-viis tuntia. Vaikka lepoaika 
paperilla täyttyisi, niin sä et noin lyhyiden yöunien 
jälkeen voi lähteä auton rattiin tai käsittelemään 
kalustoa. Se ei oo turvallista.” [13]

“Jaksotyön sovellutukset on haastavia siin mieles, 
että tuottajien puolesta sovelletaan aika liberaalisti 
niitä pykäliä noitten tasotusvapaiden kanssa. Niitä 
saatetaan laittaa tuotannon alkuun ja loppuun. Sit 
käytännös jos siirtyy seuraavalle keikalle heti 
edellisen päätyttyä, niin sul ei välttämättä oo yhtään 
vapaata siellä.“ [14]

“Tehtiin 6-päivästä viikkoa, mikä oli ihan hullu 
tappotahti, ja kaikki jotka on kuvauksii tehneet 
tietää, että on hyvin harva ihminen, joka pystyy 
pitämään sen 7. päivän lepopäivänä. Että kyllähän se 
menee valmisteluihin, mikä tarkottaa, että sitten ei 
ole vapaapäiviä. Ja sitten ne tasotusvapaat: Ne on 
kuvausten jälkeen siellä lopussa, niin ei ne mitään 
auta.“ [15]

Veeran kannalta lepoaika tarkoittaa muutakin kuin lepoa – siihen on turboahdettava koko 
elämä. Monesta asiasta täytyy siis luopua. Sellaiset asiat, kuten sosiaalinen elämä, henkisen 
hyvinvoinnin ja onnellisuuden ylläpito, perhesuhteet, terveyden ylläpito, harrastukset 
ja uusien asioiden oppiminen ovat niitä, joista Veera luopuu ensimmäisenä. Osittain 
tuotannon epärealististen aikataulujen vuoksi, osittain oman perfektionisminsa ja sisukkaan 
työmoraalinsa vuoksi. Osittain sen vuoksi, että helikopteri piti saada.

Monella työnantajalla näyttää olevan hyvinkin vääristynyt käsitys niistä olosuhteista, 
intohimon loukusta ja pelkoon liittyvistä motiiveista, joilla mainitun kaltaisia tuotantoja 
tehdään. Tai pahimmillaan mitään käsitystä ei ole, sillä kiinnostusta aihetta kohtaan ei ole. 

Sellaisille työnantajille sanottakoon: 

olette sydämettömiä 
reptiliaaneja. 

“Alalla on todella ihania tuottajia ja työnantajia, 
jotka tekee kaikkensa että ala olisi hyvä kaikille. Mut 
sitte on niitä, jotka istuu niissä norsunluutorneissaan 
ja joita ei voisi vähempää kiinnostaa.” [16] 
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Yhden vapaapäivänsä Veera käyttää lepäämällä ja katsomalla lasten kanssa televisiota. 
Sieltä tulee suomalainen tv-sarja, jota hän oli itse tekemässä. Lopputulos on täysin erilainen, 
kuin mitä Veera kuvauksissa luuli. 
 – Se käsikirjoitus ei mennyt ollenkaan näin! Veera ihmettelee.

Hyvät leikkaajat ovat syy siihen, että meillä ylipäänsä on elokuvia ja tv-sarjoja tässä 
maassa. Materiaalin pelastusoperaatio ja hallittu taiteellinen työ ovat kaukana toisistaan. 
Leikkaajamme pääsevät harvemmin tekemään jälkimmäistä, ja pelastusoperaation jälkeen 
syntyy näennäisiä teoksia. Siis sellaista outoja videotiedostoja, jotka eivät monessa 
tapauksessa merkitse kenellekään mitään. Näissä tilanteissa ero kotivideon, elokuvan ja 
tv-sarjan jakson välillä on suurin piirtein vain tiedostopääte. Näissä tiedostoissa on usein 
samoja metafyysisiä tasoja ja samaa hienostunutta tunteiden syvyyttä kuin yhden tähden 
pakaste pizza mainoksissa [23]. 

Kärpänen kossupullossa
“On aika monta tilannetta, jossa joudutaan tekemään ihan 
purkkavirityksiä, että saadaa jotain tapahtumaan... tai 
näkymään. Jos noit [tuotantoja] pusketaa jossai vuodes 
läpi – siis kirjotusprosessin alusta siihen että sarja 
tulee ulos telkkarista – niin kukaan ei voi olettaa et se 
näyttäis hyvältä, ja että se palvelis sitä tarinaa tai 
ideaa. [...] Kaikki tietää et ollaan tekemäs ihan vaan 
paskaa. Kiinnostusmittari hakkaa päätyyn asti sen sisällön 
suhteen, mut sillehän nyt ei voi mitään. Kaikkien pitää 
saada joku elanto jostain. Surullistahan se on. ” [22]

“Porukka hukkaa työpaikalla sen ajatuksen siitä taiteesta. 
Mä en usko et kukaan joka tekee esim. tv-sarjaa tekee 
taideteosta. Se on päiväduunia. Sitten nää tyypit menee 
himaan ja koristelee omaa autotalliaan. ” [24]

Kynnetty suo on siltikin kynnetty, vaikka mitä kyntäjä tuntisi. Tämä logiikka ei 
toimi taidealoilla. On varsin typerää olettaa, etteikö työilmapiirillä ja yleisellä alan 
hyvinvoinnilla olisi vaikutusta lopputulosten laatuun. Totta kai on! Todennäköisesti 
sellaisessa mittakaavassa, jota me soiden kyntäjät emme pysty edes ymmärtämään. 
Hyvän elokuvan/tv-kerronnan reseptiä ei ole löydetty, mutta joitakin ainesosia on 
yleisesti tiedossa: Ainakin sen me tiedämme, että luovuus kukkii lämmön ja vapauden 
keskellä, ja kun sitä rajoitetaan sopivasti. Sopivasti vaan. Sellaiset asiat kuten pelko, 
turvattomuuden tunne, huono työilmapiiri, kiire ja väsymys järsivät suomalaisten 
työryhmien luovuuden pois, jolloin jäljelle jää vain ankea suo.

Jos suosta syntyneen näennäisteoksen elokuvallista tyyliä pitäisi kuvailla, luonnehtisin 
sitä sarjaksi halvalla tuotettuja hätäratkaisuja, jotka yrittävät kaikin mahdollisin keinoin 
näyttää tarkoituksenmukaisilta. Se tyyli ei yritä tukea käsikirjoituksessa määriteltyä 
sisältöä, vaan ainoastaan uskotella, että “tää ois niinku tällänen oikee teos”. Se tyyli on 
kuin suon päällä kelluva kumivene, joka on naamioitu näyttämään hirsimökiltä. Monesti 
vaikuttaa, että on tehty jotain vain siksi, että voisi sanoa pomolle tehneensä jotain. 
Nimenomaan vaan jotain.
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Taiteilijan näkemys eräästä kumiveneestä, 
joka on naamioitu näyttämään hirsimökiltä.
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Puhelin soi ja Veera sulkee television. Numerosta näkee, että se on työpuhelu. Hän menee 
toiseen huoneeseen vastaamaan, sillä lapset leikkivät olohuoneessa.
 – Moro! Pystysitsä mitenkään jeesimään vähän. Mulla on selkä ihan paskana ja pitäs 
vaihtaa autoon talvirenkaat. Ne pitäs vaan nostaa tuolta kellarista. Oisko sulla aikaa vähä 
jeesata? Kuuluu Valaisija-Vilman ääni puhelimessa. 

Veeran päässä vihlaisee. Hän katsoo olohuoneessa leikkiviä lapsia. Veera arvioi, että 
menisiköhän se läpi, jos hän nyt katkaisisi puhelun ja valehtelisi myöhemmin, ettei ollut 
kuullut kysymystä. Ei se menisi. Kysymys on kuultu ja vastauksesta riippuvat tulevat 
keikat. Tai niin Veerasta tuntuu.
 – Tottakai. Mä tuun heti, Veera vastaa pirteällä äänellä.

Ulkona on pakkasta ja auton akku on jäätynyt. Veera ratkaisee tilanteen totutulla 
tehokkuudella ja perillä Vilma ihmettelee. 
 – No sähän tulit nopeesti! Miten sä noin nopeesti tulit?
Veera ei kerro lainanneensa lasten säästötililtä rahaa taksiin.

Tarinat talvirenkaista

Tarinat talvisodasta
Veera on monta kertaa kuullut, kuinka kokeneet konkarit kertovat ylpeinä sankaritarinoita 
rankoista tuotannoista, joista kuitenkin sitten selvittiin – suomalaisella sisulla! Veera ihailee 
niiden tarinoiden kertojia.

Onhan se tietysti hyvä, että rankoista tuotannoista, työolosuhteista ja talvisodasta puhutaan, 
mutta näihin tarinoihin kohdistuva ihailu vaikuttaa monessa tapauksessa pelin henkeen 
negatiivisella tavalla. Huonoja työoloja glorifioiva asenne siirtää tähtäimen rakenteellisesta 
ongelmasta vain yksilön ongelmaksi. Se implikoi, että jos et ole tarpeeksi sisukas, et pärjää 
alalla – ja se on sinun oma vikasi. Ne tarinat voivat kuulostaa kokeneen konkarin parran 
takaa kerrottuna sisulta ja rohkeudelta, mutta todellisuudessa ne ovat vain kertojansa tapa 
tyytyä vallitseviin olosuhteisiin. Tyytyminen ei ole sisua tai rohkeutta.

Todellista rohkeutta on kysyä miksi näin pitää olla? Kaikenlaisten ihmistenhän pitäisi 
pystyä toimimaan tällä alalla, riippumatta sisukkuudesta. Kun kyseessä on työnteon 
olosuhteet, ongelma on yleensä kaikkialla muualla kuin yksilön ominaisuuksissa. Maailma 
on muuttunut paljon niistä ajoista, jolloin suomalainen sisu oli itsestään selvästi pelastava 
voima. 

“Jollain on kuvausten jälkeen aika valheellinen ajatus 
jostain voitokkaasta ritaritaistelusta, vaik oikeesti se 
oli vaan huonosti organisoitua kaikki” [25]

“Niistä tarinoista tulee mieleen talvisota” [26]
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Ymmärrettäköön, että ala on täynnä luontaisia tarinankertojia. On satusetiä ja tarinatätejä 
omassa pienessä talvisodassaan. Teemme useimmiten realistisia elokuvia, joiden 
tekoprosesseista sitten luomme fantasiaelementein maustettuja sankaritarinoita. Kysynpä 
vaan: voisiko tämän tyylilajiasetelman kääntää toisin päin? Voisimmeko joskus tehdä 
fantasiaelementein maustettuja sankarielokuvia, joiden tekoprosesseista sitten kertoisimme 
realistisia tarinoita?

Seuraavana päivänä Veera on klo 05.15 (15 minuuttia ennen HODin kanssa sovittua aikaa, 
2 tuntia ennen call-timeä), Hevonkuusen huoltoasemalla virittämässä lamppuja talon 
katolle. 
 – Ei siinä mitään valjaita tarvita! Hänelle sanotaan. 
Siinä se työpäivä (13+2 tuntia) sitten kuluukin. Tutussa hengenvaarassa ja vittuilun 
keskellä. Miesohjaaja käy välillä vähän puristamassa perseestä ja kuiskimassa juttuja. 
Tuotanto ei tarjoa työhanskoja, mutta tarjoaa linssikeittoa ja kahvia, joita on vaikeaa erottaa 
toisistaan. Ruokailu tapahtuu kuorma-auton perälaudalla pakkasessa kuten aikaisemminkin. 
Syömiseen on varattu 15 minuuttia, jonka aikana tehdään tietysti kaikenlaista pikkuhommaa 
ja käydään läpi huomisten yökuvausten aikatauluja. Loppupäivästä linssikeitosta ei ole enää 
tietoakaan ja tuotannon tarjoamat salaiset klaffijallut vedetään tyhjään mahaan. Veera ei 
tunne yhtään mitään.

“Temeläisten kriisikokemuksissa tulevat esille työyhteisöi-
hin liittyvät kokemukset. 

- Työpaikkakiusaaminen, kommunikaatio-ongelmat, vaikean 
ohjaajan tai johtajan kanssa työskentely

- Työolosuhteiden muut haasteet (epäsäännöllisyys, talous, 
lapsen hoito, työttömyysjaksot) 

- Oikeudenmukaisuuden koetteleminen työtilanteissa

- Liialliset työmäärät, usean työn päällekkäisyys

- Oman luovuuden kriisi, kun uutta ei syntynyt 

- Henkilökohtaisia kriisejä, avioero, depressio, riit-
tämättömyyden kokemus

- Epäonnistumiset työssä, yksin jääminen” 

[27]
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Eräillä suomalaisilla työpaikoilla noudatetaan niin tiukkoja työturvallisuusmääräyksiä, 
että monessa työpaikassa täytyy käyttää kypärää ja suojalaseja vessassakin. Ihan oikeasti. 
Monessa työpaikassa on kansainvälisillä sopimuksilla standardisoidut työtavat, lainmukaiset 
ja liittojen hyväksymät työsopimukset, lain tasolla määrätyt luottamushenkilöt, pakolliset 
kehityskeskustelut, toimivat työsuojelutoimenpiteet, avoin ilmapiiri ja vapaasti virtaava 
palautemalli. Eikä aina olleet asiat näin hyvin, mutta meininki muuttui, kun porukka 
tuohtui. Voisiko se muuttua meidänkin alallamme? Minä olen ainakin tuohtunut. Samoin 
tämä alan työntekijä:

Miltä se tuntuu?

“Tavallaan voitas lähtee tosi pienistä asioista 
liikkeelle. Ihmisten hyvinvoinnista voitais pitää 
esimerkiks kiinni.“ [28]

Ihmisten hyvinvoinnista välittäminen on kaikki kaikessa. Tällaiselta se nimittäin tuntuu, kun 
työpaikalla ei välitetä:

“Sisulla pitäis mennä loppuun asti ja ihmiset on 
jotain eläimen tasosii tuotantolaitteita, joita 
voidaan kohdella jonain vitun mätisäkkeinä, jotka 
voidaan vaihtaa sit tarpeen tullen toiseen jos ei 
homma toimi – tai tilata Virosta tai Latviasta tai 
Baltiasta ihmisii… jossa itse asiassa on paremmat 
olosuhteet tolla tasolla ku meillä.” [29]

Heijasteleeko tämä lainaus luovuudelle otollista työilmapiiriä? Vai ehkä jotain muuta? Kun 
työntekijästä tuntuu, että on vaan eläimen tasoinen tuotantolaite tai vitun mätisäkki, minä 
alan ajattelemaan sitä työtapaturmana. Henkisenä sellaisena. Ala sinäkin.

“Oon kuullu, että se avustajan kuolemantapaus mikä 
siellä kuvauksissa [vuonna 2017] tapahtui, johtui 
siitä että ohjaaja oli halunnut ihmisiin tottumattoman 
hevosen, jotta se vauhkoontuisi kuvissa. Sitte kun se 
oli vauhkoontunut, niin sitten oli kärryt kaatunu ja 
mies jäänyt alle. Sekin, että siitä ei kukaan joutunut 
vastuuseen, on mun mielestä aivan uskomatonta. 
Jotenkin tuntuu että asioita peitellään. “ [30]

Meidän ohjaajien ei todellakaan pidä unohtaa syvää osallisuuttamme tähän sekoiluun. Me 
olemme viimeinen porukka, joka voi sulkea silmänsä tältä kaikelta. Meidän on sisäistettävä 
se asia paremmin, että meidän(kin) työtehtäviimme kuuluu ensisijaisesti työryhmämme 
hyvinvointi. Ensisijaisesti. Taiteellisen lopputuloksen laatu tulee vasta vahvana kakkosena – 
ja jos joku ei tätä järjestystä hyväksy, hän tehköön taidettaan yksin. 
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Tyhjä sivu
Tällä sivulla on lista niistä asioista, mitä työsuojeluviranomainen valvoo elokuva-alalla 
freelancer-sopimuksella tai yrittäjänä toimivien työolosuhteita koskien [33]. 
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Kuvausjakso lähenee loppuaan ja Veera muistaa, että tuntilista pitää täyttää. Hän nykäisee 
Vilmaa hihasta ja kysyy varovasti miten ylitöiden kanssa menetellään. 
 – No enkös mä sanonut, että ylitöitä ei tehdä. Ne on sun omaan piikkiin, Valaisija-
Vilma tokaisee. Veera nyökkää. Myöhemmin hän miettii, että mitenhän tuotanto olisi 
onnistunut ilman kaikkien tekemiä ylitöitä. Kuvaukset jatkuivat monena päivänä 
ylityötunneille, eikä kukaan ryhmästä inahtanutkaan. Kummallista. 

Omaan piikkiin

“Oli ehdoton ylityökielto kaikilla osastoilla, mikä 
on tietysti mahdoton toteuttaa, jos halutaan tehdä 
sarja – tai saada se tehtyä! Sit ihmiset tekee 
ylitöitä palkatta jotta ne tekis työnsä hyvin. 
Taiteellisilla osastoilla törmää koko ajan siihen, 
että ne tuntilistat mitä tuotantoyhtiöt saa ei pidä 
paikkansa, koska jengi on kunnianhimosta ja haluaa 
tehdä työnsä hyvin. Mut sit se vääristää sitä, että 
tuotantoyhtiöllä saattaa jäädä sellanen kuva että näin 
hyvää duunia voi tehdä tässä ajassa ja tällä hinnalla. 
Eikä ne nää sitä todellista kuvaa, et jengi ei oo 
nukkunu kahteen viikkoon et ne saa työt tehtyy.“ [34]

“Sanoin esimiehelleni tehneeni ylitöitä. Hän vastasi, 
että ‘mäkin tein eilen töitä kahteen yöllä, mutta 
merkkasin yhteentoista!’. Tuli aika avuton olo.” [35]

“Samalla tavalla kuin joillakin työpaikoilla on 
kehitetty keinot valvoa, että intohimottomat 
työntekijät tekevät tarpeeksi töitä, pitäisi meidän 
kehittää keino valvoa, että intohimoiset työntekijät 
eivät tee liikaa.“ [36]

Kuvausjakson päätyttyä Veeran pankkitilille kilahtaa 72,2€/päivä, eli n. 4,8€/h 
-suuruinen palkka. Hänelle on sanottu, että se on laillinen matalan rahoituksen tuotannon 
vähimmäispalkka, eli 90% harjoittelijan palkasta, joka on 75 % Elo-TES:n Pr 1:n palkasta 
[37]. Loma-, ylityö ja matkakorvauksista oli sovittu kai jotain. Blöö blää blaa blöasdlö. 
Veera ei ymmärrä tästä mitään, eikä edes jaksa katsoa mitä sopimuksessa lukee. Uupuneena 
hän nukahtaa unelmoiden seuraavasta keikasta. 

Pusikkoelokuvasta ollaan tultu kauas, vai ollaanko?
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Kun puhutaan alan hyvinvoinnista, me olemme kaikki rintamakarkureita. Me olemme 
kaikki katsoneet vierestä tätä touhua, ihmetelleet ja tyytyneet – ja sen tyytymyksen 
hedelmät voi nähdä elokuvalipun hinnalla tai avaamalla television. Olemme kaikki 
huolehtineet ja huudelleet aivan liian vähän. Olemmehan kaikki yhdessä vastuussa siitä, 
millaisena yhteistä hiekkalaatikkoa pidämme. Voisimmeko siis yhdessä katsoa peiliin, 
miettiä millainen on ympäristömme ja olemmeko me vetäytyneet vastuustamme?

Mitä ohjaajana voisin tehdä, jos näen Veeran kärsivän? Mahdollisuudet ovat monestikin 
hyvin rajalliset, mutta onhan toisaalta ydinosaamisalueeni nimenomaan luovien ratkaisujen 
löytäminen. Millaisilla luovilla ratkaisuilla Veeran elämä voisi helpottua? Millaisilla 
tuotannollisilla ratkaisuilla on ollut huono vaikutus Veeran elämään? Voisiko niitä 
ratkaisuja tutkia lisää? Voisiko niitä tehdä jatkossa toisin? Mitä minä voisin ohjaajana 
tehdä niille asioille? Keiden kanssa? Miten paljon? Voisinko liittoutua muiden ohjaajien 
kanssa? Onko joitakin sellaisia tahoja, jotka järjestelmällisesti sorsivat töidensä tekijöitä? 
Voisiko näitä tahoja boikotoida? Entä ilmiantaa? Kenelle ne ilmiantaisi? Pitäisikö 
sellainen taho olla? Voisiko viranomaisia lähestyä näillä huolilla? Voinko minä olla se 
joka lähestyy? Tärkeimpänä: mitä Veeralle kuuluu ja mikä olisi hänen mielestään paras 
ratkaisu? Uskaltaako Veera kertoa? Ja vähän vielä sitäkin tärkeämpänä: Kumpi on oikeasti 
arvokkaampaa: Veeran hyvinvointi vai tekemäni teos?

Ainakin minä voin kysyä noita kysymyksiä. Sen voin tehdä. Voin jokaisessa hetkessä 
yrittää kehittää luovia ratkaisuja työkulttuurin parantamiseksi. Ohjaajana minä voin yrittää 
kyseenalaistaa tuotannollisia puitteita ja työtapoja. Voin puuttua tilanteisiin. Ihmisenä voin 
avata tätä keskustelua lisää, olla korvat höröllään ja sydän auki. Voin olla muille ihmisille 
ihminen, enkä sydämetön reptiliaani. Voin liittoutua niiden ihmisten kanssa. Voin ottaa 
mallia muiden alojen työtavoista ja sovitella näitä malleja meidän alallemme. Voin suosia 
sellaisia uusia hyviä työtapoja, joita muut ovat jo soveltaneet alalle (kuten esimerkiksi 
luottamushenkilö-mallia). Voin pitää meteliä, kun sitä tarvitaan, ja olla hiljaa, kun Veera 
kertoo tuntemuksistaan. Sen voin ainakin tehdä. Tahto on ainoa, mitä se vaatii.

Olemme tilanteessa, jossa vastauksia on hyvin vähän ja kysymyksiä paljon. Tätä 
kirjoittaessani opin, kuinka syvälle rakenteisiin nämä ongelmat ovat juurtuneet. Opin 
millaiseen villiin länteen olen saapunut. Opin miksi sen konkarinäyttelijän ääni pelkääjän 

“Ahdistuksen hallitsemiseksi yksilöt rakentavat 
Hirschhornin [38] mielestä myös psykologisia rajoja 
tai uhkakuvia, jotka yleensä johtavat vastuusta 
vetäytymiseen. Omiin fiktioihin pakenemisen myötä 
(esim. toisten syyllistäminen) hämärtyy lopulta koko 
vastuualue, jolloin yksilö ei itse asiassa huomaa 
vetäytyneensä mistään. Muille työntekijöille tämä on 
rintamakarkuruutta.” [39]

Liitukauden loppu

“Mun mielestä pitäis olla ihan turvallisuusbudjetti, 
mikä sisältää ne lisätyöntekijät. Oli ne sitten 
niitä tulityökortti-ihmisiä tai pintasukeltajia tai 
muita, mutta et ne ois siellä paikalla. Tai ihan 
hengenpelastajia.“ [31]
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paikalla oli niin rauhallinen ja tilanteeseen tottunut, kun hän kauan sitten opetti minua 
ajamaan. Yllätyin siitä kuinka paljon on tutkimattomia reittejä näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi ja kuinka vähän on halukkaita ihmisiä niitä reittejä tutkimaan. Kuinka vähän 
näitä kysymyksiä kysytäänkään. Kuinka vähän sitä tahtoa on. Kuinka täällä hallitsevat 
raihnaiset reptiliaanit.

Alalla kuin alalla on aina niitä dinosauruksia, jotka eivät aio muuttaa liitukauden 
standardien mukaista käyttäytymistään. On myös totta, että toi toinen tyyppi alotti! [40] On 
totta, että mä en oo syyllinen tähän! [40] Ja joo joo: Tää ala nyt on mitä on! [42] Aikuiset 
ihmiset! Herrasväki! Sillä ei ole väliä kuka aloitti, kuka on syyllinen ja mitä on joskus ollut, 
sillä nyt pitää mennä eteenpäin. 

Meteoriitti on jo iskeytynyt muinaiseen maahan ja nyt on meidän vuoromme kehittyä. 
Tämän alan ilmasto tulee muuttumaan entisestään  – ja rajusti. Se muuttuu juuri sellaiseksi, 
kuin me siitä haluamme. Jos ne reptiliaaniset elokuvantekijät hankaavat vastaan, niin saavat 
pian hangata keskenänsä, sillä meitä tasalämpöisiä on joka päivä enemmän. Elokuvista 
kiitos! Kunnia teille vanhoille, mutta hiljaa tämä(kin) ilmasto muuttuu. Siitä selviävät 
lämpimät, rehelliset ja nöyrät. Katsokaa toki peiliin, ja tulkaa meidän mukaamme!

Kohti liitukauden loppua!
Kaikkien Veerojen tähden!
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