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Opinnäytetyössäni tutkin mitkä ovat tuotantoharjoittelijan työtehtävät lyhytelokuvan 

esituotannossa ammattimaisessa sisältötuotantoyhtiössä.  Toiminnallisessa opinnäy-

tetyössäni tavoitteena on vertailla tuotantopäällikön roolia harjoittelijan rooliin ja 

kuinka omaksua tuotantopäällikön tehtäviä. Hyödynnän elokuva-alan tuotantopäälli-

kön roolin tutkintaa peilaamalla omaan tuotantoharjoittelijan rooliini, jona toimin 

keväällä 2013 Klaffi Tuotannot Oy nimisessä oululaisessa sisältötuotantoyhtiössä. 

 

Käytän opinnäytetyössäni tekemällä tutkimisen menetelmää. Omalta osaltani Kieri-

kin kivikauden elokuvaa valmisteltiin ennen kuvauksia kolmen kuukauden verran. 

Kierikkielokuva on tilaustyö Klaffi Tuotanto Oy:lle, ja tehdään Yli-Iissä sijaitsevan 

Kierikkikeskuksen käyttöön. Elokuva kertoo kivikauden ajan elämisestä dokumen-

taarisesti, mutta sisältää fiktiivisen tarinan. Elokuvan on määrä valmistua vuonna 

2013. Teoriaosassa perehdyn eritellen esituotannon vastuualueisiin, kuinka hierarkia 

näkyy ja kuinka työnkuvat jakautuvat. Erityisesti korotan tuotantopäälliköltä vaadit-

tavia tehtäviä ja sitä, kuinka tuotantoharjoittelijan tehtävässä pääsee tekemään työtä 

tuotantopäällikön jalanjäljissä. Tarkastelun aiheena on myös tuotantopäälliköltä vaa-

dittavia piirteitä työelämässä. 

 

Tutkimuskohteena on ollut elokuvatuotantoa käsittävä kirjallisuus. Haastattelin myös 

niin tuottajaa kuin tuotantopäällikköäkin roolijaosta sekä lyhytelokuvan esituotannon 

haasteista. Sen lisäksi kerrytin omia havaintoja, kokemuksia sekä ajatuksia projektin 

tiimoilta. Käymällä opinnäytetyössäni läpi koko elokuvan esituotannon, voin analy-

soida esituotannon tehtäviä omien kokemuksieni perusteella peilaten niitä tuotanto-

päällikön tehtäviin. 

 

Vahva tuotantopäällikkö tarkoittaa analyysini mukaan sitä, ettei anna periksi silloin 

kun eteen tulee vaikeuksia, vaan taistelee turvatakseen muille tekijöille tilaa toimia. 

Tuotantopäälliköltä odotettava vahvuus tarkoittaa myös ammattitaitoa, kykyä selvit-

tää tilanteet elokuvan eduksi ja tekijän parhaaksi. Tämä vahvuus on sidoksissa koko-

naisvastuuseen. Niinkin suuresta projektista, -kuin elokuvan tuotannosta, ei vastuuta 

voi siirtää kovin kapeille harteille. 

Asiasanat: Tuottaminen, tuotanto, esituotanto, elokuva, tuotantopäällikkö 
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In my thesis I examine the tasks of a production trainee in a short film pre-production 

in a professional content production company. My functional thesis aims to compare 

the role of the production manager to the role of the trainee and examine the process 

of taking on production manager duties. I analyze the film production manager’s role 

by mirroring my own production trainee role in the spring of 2013 in Klaffi Produc-

tions Oy, a content production company in Oulu, Finland. 

 

I apply the method of studying by doing. The pre-production for the Kierikki Stone 

Age film lasted for three months before the filming began. The Kierikki short film is 

made to order by Klaffi Productions Oy for the Kierikki Stone Age Centre, which 

resides in Yli-Ii. The film is a dramatized documentary-style fictional story about 

living in the Stone Age. The film is scheduled to be completed in 2013. In the theo-

retical part of my thesis I classify the responsibilities of pre-production, their hierar-

chy and how they are divided. In particular I examine the required tasks of a produc-

tion assistant, production and how production trainee task can get to work on the 

production manager's footsteps. I also study features required from a production 

manager in working life. 

 

I studied the literature on filmmaking and I also interviewed the producer and the 

production manager about their tasks and the challenges in short film re-production. 

In addition, I gathered the recoverable amount of observations, experiences, and 

thoughts during this project. By dealing with in the thesis the whole process of movie 

pre-production, I could analyze the tasks of pre-production crew on the basis of their 

own experiences by reflecting them to the production manager’s duties. 

 

My conclusion is that a strong production manager does not give up in front of diffi-

culties and will fight to secure the space to other team members to operate. The ex-

pected strength of a production manager means also great workmanship, i.e. the abil-

ity to clarify the situation for the benefit of the film and its makers. This strength is 

integrated with the full responsibility of success. Therefore, a big project such as film 

making should not have its responsibility to lie on narrow shoulders. 

Key words: Produce, production, pre-production, film, Production Manager 
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1. JOHDANTO 

 

Elokuvatuotanto on aina pitkä tapahtumaprosessi. Jotta prosessi saataisiin käyntiin ja 

suoritettua loppuun asti, on tuotannossa oltava selvillä tietyt roolit. Jokaiselle työryh-

mässä on jaettuna erilaisia tehtäviä ja tietyt vastuualueet, jotka voivat vaihdella eri me-

dioissa ja tuotantoyhtiöissä. Pääosin ne kuitenkin noudattavat kaikki samoja perustoi-

mintamalleja.  

 

Selvitän mitä kuuluu tuotantoharjoittelijan työtehtäviin lyhytelokuvan esituotannossa 

seuraten tuotantopäällikön esimerkkiä. Havainnoin tuotantopäällikön tehtäviä käytän-

nössä ja pyrin omaksumaan työssä vaadittavat vahvuudet, jotta voisi joskus tulevaisuu-

dessa itsekin toimia tuotantopäällikkönä. Havainnoin millainen tuotantopäällikkö tekee 

työnsä hyvin sekä menestyy tuotannon onnistumisen kannalta, sekä pohdin myös kas-

vamisen haasteita audiovisuaalisen alan tuotantopäälliköksi. 

 

Työni on toiminnallinen ja peilaan kokemuksia keskittyen Klaffi Tuotannot-yhtiön Kie-

rikin kivikauden lyhytelokuvaan, joka on teososanani. Kyseessä on fiktiivinen mutta 

dokumentaarinen Kierikin kivikauden ajan lyhytelokuva, jonka on tarkoitus valmistua 

syksyllä 2013. Toimin elokuvan teossa tuotantopäällikön oikeana kätenä, tuotantoassis-

tenttina, joten sain ensikäden kosketuksen tuotantopäällikön työnkuvaan. 

Klaffi on Oululainen, Pohjois-Suomen suurin sisältötuotantoyhtiö, joka on perustettu 

vuonna 1996. Klaffi tekee tv-mainoksia, yritys-, esittely- ja opetusvideoita, dokumentte-

ja sekä multimedia- ja DVD-esityksiä. Klaffi tekee keskimäärin vuosittain noin 500 

mainosta.  

 

Aloitin viisi kuukautta kestävän harjoitteluni Klaffilla tammikuun alusta 2013 lähtien. 

Kierikin kivikauden elokuvan esituotantoa ryhdyttiin käynnistämään heti työharjoittelu-

ni alettua, joten pääsin alusta alkaen mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Valitsin Kierik-

kielokuvan esituotannon opinnäytetyöni tarkastelun aiheeksi, koska sen tuotantoaika on 

pidempi kuin esimerkiksi jonkin lyhyen televisiomainoksen. Massiivisemman tuotan-

non esituotantoon kuuluukin enemmän ulottuvuuksia ja ammatillista tarttumapintaa. 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössäni olen haastatellut sekä Klaffin tuottajaa että tuotan-

topäällikköä heidän näkemyksistään työtehtävistään ja siitä, missä menee tuottajan ja 

tuotantopäällikön raja. Olen rajannut käsiteltävät osa-alueet vertailemalla tuotantopääl-
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likön sekä tuotantoharjoittelijan roolia. Menetelmäni on tekemällä tutkiminen ja ha-

vainnointi omien sekä muiden työryhmän jäsenten työtehtävien kautta. 
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2. ELOKUVAN ESITUOTANTO JA KESKEISIMMÄT ROOLIT 

 

2.1. Elokuvan esituotantovaihe yleisesti 

 

Jokaisen elokuvan teko jaetaan kolmeen osaan; esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto. 

Esituotannossa tapahtuvat kaikki valmistelut ennen varsinaisia kuvauksia, eli tuotantoa. 

Itse tuotannossa on varsinaiset kuvaukset ja jälkituotanto alkaa heti kuvausten päätyttyä. 

Jälkituotantoon lukeutuu muun muassa kuva- ja äänileikkaus. Tuotannon jokaisessa 

osassa on mukana tietty ryhmä tuotannon jäseniä, mutta tuottaja, tuotantopäällikkö ja 

ohjaaja ovat mukana oleellisesti niissä kaikissa. Esituotanto on ennen varsinaisia kuva-

uksia tapahtuva ennakkotyö. 

 

Esituotantovaiheessa korostuu selkeästi tuottajan, ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuotanto-

päällikön keskinäinen yhteistyö. Esituotannon tärkeyttä ei voi painottaa tarpeeksi: Hy-

vin tehty esituotanto mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen, sekä mahdollistaa kus-

tannusten pitämisen kurissa myöhemmissä työvaiheissa.  

 

Elokuvan esituotantovaihe alkaa, kun elokuvan tuottamispäätös on tehty. Tuottamispää-

töksen tekee tuottaja. Ensimmäisiä tuottajan tehtäviä on tehdä kustannusarvio, joka kä-

sittää kaikki elokuvan tekemiseen menevät kulut. Arvioiden jälkeen tuottaja hankkii 

elokuvalle rahoituksen (Gartz & Kämäräinen, 1976. 36-38). Koska vain poikkeustapa-

uksissa tuottaja voi tuottaa elokuvan oman rahoituksen turvin, on tehtävä tarkka ja rea-

listinen rahoitussuunnitelma. Isommissa tuotannoissa tarkennetun rahoitussuunnitelman 

tekee yleensä tuotantopäällikkö, joka on tuottajan varsinaiseen vastuuseen nimittämä 

vastuuhenkilö.  

 

Kun elokuvan tekeminen on mahdollistettu rahallisesti, on tuottajan aika tehdä tuotanto-

suunnitelma. Suunnitelmassa on otettava huomioon kaikki koko projektin ajan seuraa-

vat elementit. Näitä ovat esimerkiksi henkilökunta, esiintyjät, elokuvatekninen välineis-

tö, lavastus ja muu tarpeisto, elokuvatekninen raakamateriaali, laboratorio, äänitys, mu-

siikki ja lopuksi kaikki sekalaiset luvut (Gartz & Kämäräinen, 1976. 36-38). Tuottajan 

on myös pidettävä huolta, että kaikki tuotantosuunnitelmaan merkityt menot pystytään 

pitämään tasapainossa kustannusarvioiden kanssa. 
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Myös esituotantovaiheessa tuottaja aloittelee mahdollisten sopimusmallien luonnin. 

Tuottaja selvittää missä vaiheessa mahdolliset sopimukset tehdään ja kuka tai ketkä 

niistä vastaavat. Sopimuksissa otetaan huomioon muun muassa tekijänoikeudet, tekijöi-

den keskinäiset ja suhteessa tekijänoikeuksien haltijoihin, aina kustantajiin ja levittäjiin 

asti. Sopimuksia laaditaan myös vakuutuksiin tai esimerkiksi vastuun ja oikeuksien 

määrittelyyn tuotannon eri vaiheissa. Sopimuksissa on myös otettava huomioon suunni-

telma teoksen menettämisen ja velkojen varalle. (Marita Liulia, 2002.) 

 

Ammattinetin 2002 julkaisun mukaan yleisimpiä esituotannon töitä on etsiä ja palkata 

avaintekijät työryhmäänsä, sekä valvoa ryhmän työtä koko elokuvaprosessin ajan. Tuo-

tannosta riippuen tuottaja palkkaa niin käsikirjoittajan, teknisen ryhmän sekä järjestää 

myös roolituksen. Tuottajan palkattua käsikirjoittajan tai kirjoittajat, hän myös valvoo 

käsikirjoituksen kehittelyä. Muun ryhmän palkkauksen jälkeen jo esituotannossakin 

tehtävät jakautuvat, kun kukin jonkin roolin omaava henkilö perehtyy omiin tehtäviinsä. 

Tuottaja järjestää näyttelijöiden ja avustajien roolitukselle tapahtuman, jolloin tiiviissä 

yhteistyössä niin ohjaajan kuin mahdollisesti myös käsikirjoittajan kanssa valitaan roo-

lihenkilöitä vastaavat näyttelijät ja muut avustajat. Näihin roolituksiin sisältyy usein, 

varsinkin isommissa tuotannoissa, läpikäytäviä koekuvauksia sekä haastatteluja.  

 

Tärkeitä elementtejä esituotantovaiheessa ovat käsikirjoituksen valmistuminen, josta 

vastaa yhdessä tuottajan, tuotantopäällikön ja ohjaajan kanssa käsikirjoittaja. Esituotan-

tovaiheessa käsikirjoituksen valmistuttua tuotantopäällikkö voi siirtyä aikataulujen te-

kemiseen ja mahdollisten näyttelijöiden koekuvaamiseen ja valintaprosessin aloitteluun. 

Kaikki taustatyö ja suunnitelmat on syytä tehdä huolella, tai muutoin tuotanto ei toimi. 

Usein luullaan, tai saadaan käsitys siitä, että elokuva tehdään kuvauksissa. Silloinhan se 

kaikki konkretisoituu, filmiä valotetaan, äänet äänitetään ja näyttelijät suorittavat roolin-

sa. Kuvaukset ovat prosessin huipentuma jolloin kaiken pitää toimia, olla kohdallaan, 

hankittuna ja suunniteltuna. Muuten sitä ei ole, eikä tule koskaan olemaankaan. muuten 

et tule saamaan juuri sitä kuvaa, juuri niitä värejä tai jopa tunnelmia (Saara Saarela, 

2001. Hakupäivä 4.3.2013). 

 

Elokuva koostuu monesta osatekijästä ja yksityiskohdasta. Se on osiensa summa ja vain 

tarkalla ja hyvällä ennakkosuunnittelulla voi saavuttaa harmonisen ja harkitun kokonai-

suuden. Tämä sama pätee myös mainoksiin ja televisiodraamaan tuotantomalleista ja 

aikatauluista huolimatta. Ennakkosuunnittelulla tarkoitan kaikkea sitä, mikä sijoittuu 



9 

valmiin tai lähes valmiin käsikirjoituksen ja kuvausten väliselle harmaalle alueelle. Sik-

si juuri ennakkotyön vaiheiden suhteuttaminen omaan työskentelyyn on ollut kiinnosta-

va prosessi. 

 

 

2.2. Elokuvatuotannon keskeiset roolit 

 

Elokuvan tekeminen on tiivistä käytäntöä ryhmätyöluonteeltaan, mutta silti aina myös 

yksilösuoritus. Jokainen tekijä vaalii omaa osaamisalaansa samalla palvellen yhteisen 

lopputuloksen saavuttamista. Vielä esituotantovaiheessa keskeisimmissä rooleissa ole-

vat projektin henkilöt paiskivat jo töitä, vaikka ei studioissa vielä kamerat käy. 

 

Joukkue on usein niin vahva, kuin sen heikoin lenkki. Ammatillisen osaamisen täytyy 

olla tasavertaista, jolloin kukaan osapuolista ei joudu paikkaamaan toisen työsarkaa tai 

vetämään toista perässään (Hyytiä, 2004. 203). Olen koonnut mielestäni tärkeimpien ja 

vastuullisimpien toimenkuvien omaavat työryhmäläiset Kierikkielokuvan esituotannos-

sa, joiden työskentelyä olen päässyt havainnoimaan. 

 

 

2.2.1. Tuottaja 

 

Elokuva-alalla tuottaja-nimike on ollut pisimpään käytössä. Tuottajan osallistuminen 

elokuvan käsikirjoituksen aihevalintaan ja suunniteluun riippuu tuotantoyhtiöstä, sen 

koosta ja tavasta toimia.  Yleensä tuottaja on henkilö, joka niin käynnistää kuin myös 

päättää elokuvan (Saarela, 2001). Tuottajan tehtäviin kuuluu palkata niin ohjaaja kuin 

käsikirjoittaja, ellei projekti ole löytynyt valmiin käsikirjoituksen kautta. Tuottaja järjes-

tää rahoituksen, sekä hoitaa elokuvan valmistuttua sen levityksestä ja markkinoinnista. 

 

Tuottajan tehtävänkuva on erilainen erityyppisissä tuotannoissa. Esimerkiksi elokuva, 

näytelmä tai osa televisiodraamaa on yleensä taiteellisesti pitkälti ”ohjaajan teos.” Tuot-

tajan tehtävänä on pääasiassa oltava perillä tuotannon tavoitteista, motivoida muita sekä 

neuvotella puhumalla (Bertling, Rantala & Saksala. 2007. 7-9). Tuottaja toimii hank-

keen työnjohtajana ja vastaa siitä, että kaikki tekevät parhaansa. Elokuvamaailmassa on 

tuottajia, jotka hankkivat elokuvalle rahoituksen ja valitsevat tekijät, mutta jättävät sit-

ten tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut muille. Tuottaja ei silti ole pelkkä kassanhoita-



10 

ja. Taidetta ja taloutta ei voi erottaa toisistaan, koska sisältö on aina hakkeen lähtökohta. 

Toisaalta raha säätelee kaikkia tuotannollisia ratkaisuja. 

 

Tuottaja on hankkeensa taloudellinen, taiteellinen ja psykologinen johtaja. Tuottajien 

toimenkuva on laaja, mutta myös kirjava: työn painopisteet vaihtelevat suuresti eri tuo-

tannoissa ja eri välineissä (Bertling, 2007. 10). Käsitteellisesti tuottajan toimi on laaja-

alaisin toimenkuva audiovisuaalisella alalla. Tästä syystä tuottaja-sanaa on ryhdytty 

käyttämään myös erilaisten media-alojen yhteydessä, kuten myös journalismissa. Myös 

kulttuurin eri aloilla puhutaan sisältötuottajista, joiden oma alueensa on tapahtumien ja 

tilaisuuksien toteutus, laajimmillaan myös messujen tuottaminen. 

 

Yhteistä eri tuotantoalueiden tuottajille on, että heillä on useimmiten ylin päätösvalta 

tuotannon operatiivisen toiminnan ja sisällöllisen kokonaisuuden suhteen. Tuottaja 

aloittaa ja lopettaa tuotannon eli toisin sanoen hänellä on päätösvaltaa siihen, mitä tuo-

tantoja toteutuu ja mitä ei. Tyypillistä työlle on useiden ammattilaisten yhteinen panos 

kokonaisuuden onnistumiseksi.  

 

On tuottajia, jotka vastaavat kaiken muun ohella ohjelman budjetista ja mahdollisesti 

ulkopuolisten kanssa tehtävistä sopimuksistakin. Toisaalta jossain medioissa, kuten 

esimerkiksi televisiossa, tuottajat voivat vastata käytännössä vain ohjelmasarjan tuotan-

non ja sisällön suunnitellusta ilman budjettivastuuta. (Rantala, 2007. 8.) 

 

 

2.2.2. Tuotantopäällikkö 

 

Tuotantopäällikkö on yksi tuottajan läheisimmistä ja tärkeimmistä avustajista (Kivi, 

2010. 67). Elokuvatuotannossa työskentelevä tuotantopäällikkö toteuttaa elokuvan käy-

tännön töitä niiden resurssien puitteissa, jotka tuottaja on pystynyt rahoitusvaiheessa 

hankkimaan. Tuotantopäällikön vastuulla on resurssien ohjaus ja tuotannon käytännön 

organisointi sekä suurin osa sopimuksista, joita tuotannossa joudutaan tekemään. Tuo-

tantopäällikkö huolehtii muun muassa avustavan henkilöstön palkkaamisesta tuotan-

toon, erilaisten käyttö-, vuokra- ja työsopimusten tekemisestä asianomaisten kanssa 

sekä budjetin päivittäisestä seurannasta. Tuotantopäällikkö osallistuu tuotannon aikatau-

luttamiseen yhdessä tuottajan, apulaisohjaajan sekä esimerkiksi jälkituotantokoordinaat-

toreiden kanssa.  
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Tuotantopäällikkö tekee käsikirjoituksen tuotannollisen purun. Tähän purkuun voivat 

myös eri osastojen, kuten lavastuksen tekijät, tehdä oman osansa jo ennakkovaiheessa. 

Käsikirjoituksen purkamisella tarkoitetaan sen läpikäymistä kohtauksittain ja erilaisten 

yksityiskohtaisten tarpeiden, olosuhteiden, kuvauspaikkojen ynnä muun kirjaamista, 

joka jaetaan purun jälkeen ainakin tuotannon osastovastaaville. (Elokuvantaju, 2013, 

hakupäivä 11.3.2013.) 

 

Tuotantopäällikkö voi osallistua myös tuotannon budjetin laatimiseen tai ainakin sen 

viilaamiseen tuotannon edetessä. Valmistunut budjetti on yksi tuotantopäällikön tär-

keimpiä työvälineitä, koska se osoittaa resurssit jotka kuhunkin elokuvateon osa-

alueeseen kyseisessä tuotannossa voidaan sijoittaa sekä niiden keskinäiset suhteet. Tuo-

tantopäällikkö ei yleensä omalla päätöksellään saa ylittää budjettiin merkittyjä summia, 

mutta hän voi tietyissä rajoissa siirrellä resursseja budjettikohdasta toiseen. Esimerkiksi 

järjestäjän kuvauspaikkabudjetista jäljelle jääneet varat voidaan monesti siirtää lavastus- 

ja rekvisiittabudjettiin. Tuotantopäällikkönä toimivalla tulisi olla hyvät perustiedot niin 

taloushallinnosta kuin itse elokuvanteosta (Pirilä, 2010. 68). 

 

Tuotantopäällikkö vastaa tuotannon henkilökunnan henkilöstöhallinnoinnista eli käy-

tännössä työajoista ja palkanmaksusta. Hän laatii työsopimukset ja neuvottelee palkoista 

budjetin sallimissa raameissa. Tuotantopäällikkö voi jättää varsinaisen rekrytoinnin 

osastovastaavien hoidettavaksi, koska näillä on useimmiten omat vakituiset apulaisensa, 

joiden kanssa he haluavat työskennellä. (Wikipedia, tuotantopäällikkö, hakupäivä 

11.3.2013.) 

 

Tuotantopäällikön lähimpiä työtovereita ennakkosuunnittelussa ovat tuottajan lisäksi 

apulaisohjaaja, kuvauspaikkajärjestäjä, lavastaja, valaisija ja kuvaaja. Näiden kanssa 

tuotantopäällikkö pyrkii varmistamaan kuvauspaikkojen löytymisen sekä niiden järjes-

telyt, tuotannon tekniset yksityiskohdat, logistiset haasteet ja aikataululliset seikat. Tuo-

tantopäällikön läheinen apulainen on tuotantokoordinaattori, joka vastaa tuotantotoimis-

ton käytännön toiminnasta ja hoitaa esimerkiksi logistiikkaan, majoitukseen, tiedotuk-

seen ja henkilöstöön liittyviä tehtäviä. 

 

 

2.2.3. Ohjaaja 
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Ohjaajan tärkeimpiin tehtäviin koko elokuvatuotannon aikana lukeutuu työryhmän oh-

jaaminen ja elokuvan taiteellisen yleisilmeen määrittely. Ohjaajalla on tuotannoissa 

viimekäden vastuu ja valta sisällöllisesti, sekä hallittavanaan taiteellinen puoli juonen-

kulun kannalta. Ohjaajan sanotaan olevan tuotannon tärkein taiteilija, koska ohjaaja 

sananmukaisesti ohjaa toimintaa ja näyttää suunnan mihin ollaan menossa. 

 

Muut ryhmän jäsenet, kuten tuottajat ja tuotantopäälliköt, voivat syöttää ohjaajalle ide-

oita ja ajatuksia, joista hänen on tehtävänään suodattaa ne, joiden avulla muodostuu 

hallittu kokonaisuus. Yksinkertaisesti sanoen ohjaaja hallitsee kokonaisuutta sen mu-

kaan kuinka hyvin hän pystyy yhdistämään erilaisia osatekijöitä niin, että lopputulos 

olisi enemmän kuin osatekijöittensä summa (Hyytiä, 2004. 62). Tällä ajatuksella ohjaa-

jan ja tuottajan toimenkuvat kuulostavatkin hämmästyttävän samanlaisilta, vaikka hei-

dän vastuualueensa eroavat selvästi toisistaan. Elokuvan ohjaajalla on lopullinen vastuu 

kaikista elokuvan luovista puolista. 

 

”Tarttuminen” käsikirjoitukseen tarkoittaa usean ohjaajan kannalta sitä, että hänet nimi-

tetään myös elokuvan käsikirjoittajaksi joko yksin tai yhdessä alkuperäisen version kä-

sikirjoittajan kanssa. Tämä vaihe on juuri sitä aikaa, jota ohjaaja tarvitsee näkemyksen 

selkeyttämiseen. Usein luontainen tie on käydä itse tekstiin käsiksi, tutkia ja punnita 

näkemystään nimenomaan suhteessa käsikirjoitukseen. Kirjoittaminen tulee mukaan 

aivan kuin huomaamatta, osana ajatustyöskentelyä konkretisoimaan kuvia ja ajatuksia 

sanoiksi.  

 

Elokuvatuotanto on hyvin ohjaajakeskeistä. Ohjaaja on usein mukana jo elokuvien käsi-

kirjoitusvaiheessa, mutta vaihtoehtoja elokuvan lähtökohdaksi on monia. Ohjaaja on 

usein mukana jo elokuvien käsikirjoitusvaiheessa. Myös tuottaja voi saada käsiinsä hy-

vän käsikirjoituksen, jolle hän etsii ohjaajan, tai yhdessä ohjaajan kanssa etsii hyvälle 

idealle sopivan käsikirjoittajan. (Bertling, Rantala & Saksala 2007. 8.) 

 

Elokuvaohjaaja on päätösvallassa vaikuttamaan kaikkeen mikä luo elokuvan tunnelmaa 

aina kuvauspaikkojen valinnasta niin teknisten seikkojen, kuten valaistuksen tai äänen 

sisällölliseen hallintaan. Ohjaaja useimmiten valitsee myös joko yksin tai yhdessä tuot-

tajien kanssa näyttelijät. Näyttelijöiden ohjaamisesta ja suoritusten hallinnasta ohjaaja 

on kuvauspaikalla täydessä vastuussa. 
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2.2.4. Käsikirjoittaja 

 

Elokuvakäsikirjoittaja tekee elokuvakäsikirjoituksen eli suunnitelman siitä millai-

nen elokuvasta tulee. Käsikirjoittaja on usein mukana koko elokuvanteon ajan, sil-

lä käsikirjoitusta yleensä muokataan useaan otteeseen elokuvan edistyessä. Käsikirjoit-

taja voi toisinaan olla myös elokuvan ohjaaja. Käsikirjoittaja ei luo itsenäistä teosta 

vaan ainoastaan suunnitelman, jonka pohjalta voidaan ryhtyä toteuttamaan elokuvaa. 

(Wikipedia, elokuvakäsikirjoittaja, hakupäivä 11.3.2013.) 

 

Elokuvakäsikirjoittaja voidaan myös palkata kirjoittamaan jo olemassa oleva tarina kä-

sikirjoitukseksi tai kehittämään ja dramatisoimaan jo kirjoitettua käsikirjoitusta. Eloku-

vakäsikirjoittajan ammattitaito koostuu mielikuvituksen ja tarinankerronnan taidon li-

säksi kyvystä hahmottaa dramaturgisia kokonaisuuksia. Hän osaa käsitellä asioita ker-

tovalla ja mielenkiintoisella tavalla ja nähdä uusia näkökulmia olemassa olevista asiois-

ta. Henkilöhahmojen luominen ja elokuvalliseen kerrontaan sopivaksi muokkaaminen 

on käsikirjoittajan yksi haasteellisimmista tehtävistä. 

 

Käsikirjoituksen avulla tekijät – sekä käsikirjoittaja että ohjaaja – hahmottavat elokuvan 

keskeisen sisällön ja muodon. Käsikirjoitusprosessin aikana sisältö rajautuu ja tarken-

tuu, epäoleellinen aines jää pois ja rakenne hioutuu (Aaltonen, 2002. 13). Käsikirjoitus 

on keskeisessä asemassa, kun ohjaajan ja käsikirjoittajan on pystyttävä välittämään nä-

kemyksensä ja päämääränsä muille työryhmän luoville jäsenille.  

 

 

2.2.5. Kuvaaja 

 

Elokuvatuotannoissa ohjaajan läheisin työtoveri on kuvaaja, joka suunnittelee yhdessä 

tämän kanssa elokuvan kuvauksen ja produktioista riippuen myös käyttää kameraa itse. 

Isommissa tuotannoissa, lähinnä Hollywoodissa, kuvaaja ei itse käytä kameraa vaan sitä 

ohjaa kameraoperaattori. Suomessa kameraoperaattorin käyttö on harvinaista, jos ei 

lähes täysin olematonta. Kuvaaja valvoo kaikkea kameraan ja valaistukseen liittyvää. 

Hän vastaa kohtauksen valaisusta ja, ohjaajan kanssa, kuvien rakentamisesta (Elokuvan-

taju, toimenkuvat, hakupäivä 11.3.2013). Vaikka näyttelijät liikkuvat kuvassa ja kamera 

näyttää tallentaa toiminnan, ei kameran operointi ole itsestään selvää. Kameran käytös-
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sä, kuvarajauksissa ja sommittelussa on takana kuvaajan tieto kaikista kuvaamisen 

säännöistä. 

 

Kuvaaja voi siinä missä muutkin estää tai auttaa pääsemään siihen päämäärään, joka 

elokuvan tekemisellä alun perin oli. Kuvausten aikana useimmilla ohjaajilla on läheisin 

suhde juuri kuvaajaan. Hyvä kameratyö ei synny söpöistä kuvista. Sen pitää laajentaa ja 

ilmaista teemaa yhtä perusteellisesti, kuin näyttelijöiden ja ohjaajienkin. (Lumet, 2004. 

112-113.) 

 

 

2.3. Kuvausryhmän hierarkia 

 

Ryhmän toimivuuden ja lopputuloksen parasta ajatellen on kuvausryhmän sisällä oltava 

tietty hierarkia. Sana ”hierarkia” itsessään antaa kovin negatiivisen mielikuvan, mutta 

on kuitenkin ryhmän toiminnan kannalta arvokas seikka. On tiedettävä, missä kenenkin 

paikka on, kuka on vastuussa kenelle ja keiden tulisi tehdä tiiviisti yhteistyötä.  

 

 

 

Kaavio 1 (Gates 1999, 10) Tästä kaaviosta havainnollistaa helpoiten, kuinka kuvaus-

ryhmän hierarkia toimii. Kaavion malli kuvaa eniten amerikkalaista tuotantoryhmää, 

mutta on sovellettavissa ihan yhtä hyvin suomalaiseenkin elokuvatuotantoon.  Aina on 

riippuvaista myös tuotantoyhtiöstä, millaista hierarkiaa he haluavat harjoittaa. 
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”Although at first sight film crews seem to be very casual there usually is a well-defined 

hierarchy on a unit and, as with any job, it is necessary to understand and work within 

these constrains. The heads of individual departements can instruct their own crews to 

do whatever they feel is needed but if they require some action from another departe-

ment then formally it should be requested from the head of that departement.” (Gates 

1999, 140) 

 

Oli kyse isosta tai pienestä kuvausryhmästä, on optimaalista että jokaisella osa-alueella 

on oma esimiehensä. Isoakin ryhmää on helppo johtaa, kun jakaudutaan pienemmiksi 

ryhmiksi. Kuvaaja pitää huolen kuvaryhmästään, valaisija tai valosuunnittelija valomie-

histään, lavastaja assistenteistaan, äänisuunnittelija äänimiehistään ja niin edelleen.  

Hierarkia on oleellinen osa kuvausryhmän toimivuutta, ilman sitä jako tehtävien ja roo-

lien välillä muuttuu mahdottomaksi. Tärkeää on jo heti tuotannon alussa tehdä kaikille 

selväksi, mikä on kunkin paikka hierarkiassa (Markkula 6.2.2013, haastattelu). 

 

Elokuvatuotannossa on oma taiteellinen ja taloudellinen johtajansa. Ohjaaja tietää mitä 

elokuvaltaan haluaa ja tuottaja tietää, missä rajoissa ideat voidaan toteuttaa. Ohjaajan 

työssä korostuu, kuinka hänellä on pääsy lähes kaikkiin prosessin osa-alueisiin. Taiteel-

lisen ja taloudellisen sisällön erotteleminen on elokuvan yhteydessä hankalaa, siispä 

tuottajan vahvuutena pidetään kykyä toimia yhteisössä ja että taiteelliset ja sisällölliset 

tavoitteet olivat prosessin onnistumista määrittäviä tekijöitä (Hyytiä, 2004. 60). Isossa 

projektissa yhteinen työskentelyalue ohjaajalla ja tuottajalla on suuri ja yhteistyö on 

rakennettava tukemaan toistensa vahvuuksia. 

 

Hierarkia on parasta silloin kun se on lähes huomaamatonta. Kukaan ei käytä asemaansa 

väärin ja jokainen tietää oman paikkansa. Tällöin jokaisen työpanos on arvokas ja kor-

vaamaton. Se luo turvallisen ilmapiirin työryhmälle ja selvät jaot työtehtävien ja vas-

tuun välille. Hierarkian parhaan toimivuuden saavuttaa, kun johtajalla on tiedossa ta-

voitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Hyvää johtajaa tukevat vahvat ryhmän jäsenet. 

Hierarkian väärinkäyttö tai laiminlyönti huomataan useimmiten konfliktitilanteessa 

(Hyytiä, 2004. 59).  

 

Oma paikkani hierarkiassa olisi tämän kaavion mukaan toimia tuotantopäällikön alai-

suudessa, tuotantopäällikön sihteeri- tittelin alla. Vastasinkin kuvauksia järjestellessä ja 
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itse kuvauksissa tekemisistäni tuotantopäällikölle. Se piti pitkälti paikkansa, mutta kaa-

vion mukaan tuotantopäällikön sihteeri ei olisi missään tekemisissä ylempien tuotanto-

ryhmän jäsenten kanssa. Koska kuvausryhmään kuului kaikkine assistentteineen alle 

kymmenen henkilö, oli kaikkien kanssa kommunikointi välttämätöntä. Koska niin mi-

nun kuin myös tuotantopäällikön harteille oli asetettu hyvin monia tehtäviä, kuten vasta-

ta esimerkiksi kokonaan cateringista ja osittain puvustuksesta, oli jatkuva kanssakäymi-

nen muun työryhmän kanssa pakollista. Ensisijaisesti otin tehtäviä vastaan tuotantopääl-

liköltä ja olin hänelle niistä vastuussa, mutta irrallisia työtehtäviä saattoi saada hyvin 

paljon ohjaajaltakin. Niissä tapauksissa olin vastuussa niiden hoitamisesta suoraan 

ylimmälle portaalle. 
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3. KIERIKKIELOKUVAN SUUNNITTELU 

 

Kierikkielokuvan asiakkaana ja elokuvan tilaajana toimii Kierikkikeskus, joka sijaitsee 

Yli-iissä. Kierikkikeskus on tunnettu kivikauden aikaisesta kylästä, näyttelystä, sekä 

pitkälle kehittyneestä arkeologisesta toiminnasta. Klaffi on aiemminkin tehnyt yhteis-

työtä Kierikkikeskuksen kanssa vuonna 2009, jolloin valmistui dokumentaarinen lyhyt-

elokuva Aikamatka kivikaudelle. Kierikkielokuvan asiantuntijana, tilaajana, asiakkaana 

ja yhteyshenkilönä toimii Kierikkikeskuksen museoamanuenssi Patrik Franzén. 

 

Uusi Kierikin kivikautinen elokuva jatkaa samalla linjalla kuin aiempi elokuva, kysees-

sä ei kuitenkaan ole niin sanottu jatko-osa. Uusi elokuvakin on dokumentaarisia piirteitä 

omaava fiktiivinen lyhytelokuva, jota on tarkoitus käyttää niin mainontaan kuin myös 

opetuskäyttöön. Elokuva tilattiin Klaffilta syksyllä 2012 ja elokuvan on määrä valmis-

tua syksyllä 2013. Elokuvan teemana toimii kivikausi sekä siihen aikaan eläminen ja 

selviytyminen. Elokuvasta on määrä tulla noin 15 minuutin mittainen ja valmistumisen 

jälkeen nähtävissä Kierikkikeskuksessa vierailijoille. 

 

Sain Kierikkielokuvan tuotantopäätöksen jälkeen seurata alusta asti, kuinka projekti 

lähtee etenemään ja kuinka sitä lähetään purkamaan tehtäväksi jokaiselle työryhmän 

jäsenelle. Aluksi osallistumiseni oli vain lähinnä kuuntelemista ja seuraamista, ennen 

kuin varsinaiset käytännön työt päästiin aloittamaan ja sain itsekin osallistua konkreetti-

sesti prosessiin. Alusta alkaen mukana oleminen oli kuitenkin hyvin opettavasta jatkon 

kannalta, vaikka osallistuminen olikin vielä näin alkuvaiheessa sivusta seuraamista. 

 

 

3.1. Elokuvan tekijäryhmän kiinnitys 

 

Kierikkielokuvassa toimii tuottajana Teija Ruokamo, joka toimii tuottajana Klaffilla. 

Hän on vastaanottanut tilauksen asiakkaalta ja laittanut projektin käyntiin. Ruokamon 

johtaman keskustelun tuloksena yhdessä Klaffin päättäjien ja omistajien kanssa on pää-

tettynä ydinryhmä, joka projektiin kiinnitettiin. Elokuvan käsikirjoittajina toimii Klaffin 

ohjaaja ja leikkaaja Petrus Markkula yhdessä Mika Ronkaisen kanssa, joka toimii Klaf-

filla sekä tuottajana että ohjaajana. Tuotantopäälliköksi valittiin yleisesti tuotantopäälli-

kön ja järjestäjän tehtäviä hoitava Saara Rimpiläinen. Hän on minun ensisijainen ohjaa-
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ja ja peilaan hänen työtehtäviä ja osaamista omaa ammatillista kasvua sekä kehitystä 

ajatellen. 

 

Näiden lisäksi heti suunnitteluvaiheesta alkaen elokuvaan kiinnitettiin myös pääkuvaaja 

ja äänisuunnittelija. Pääkuvaajana toimii Vesa Taipaleenmäki, joka toimii Klaffilla ku-

vaajana ja sisältövastaavana. Äänisuunnittelijaksi valittiin Esa Nissi. Hän toimii Klaffil-

la päätoimisena äänisuunnittelijana ja äänittäjänä. 

 

 

3.2. Tuottaja aloittaa elokuvan 

 

Kierikkielokuvan tuotanto lähti käyntiin Kierikkikeskukselta tulleesta tarjouspyynnöstä. 

Kun tarjoukseen vastattiin hyväksyvästi, alettiin rakentaa projektia. Tuottaja Ruokamon 

mukaan keskeisintä hänen roolissaan on vastuu budjetista (Ruokamo 5.3.2013, haastat-

telu). Hän toimii vastuuhenkilönä kaikesta ja huolehtii pääsääntöisesti, että projekti py-

syy rahan asettamissa raameissa. Keskeisimpiä huomioonotettavia tehtäviä tuottajalla 

on budjetin ympärillä hämmentäminen, minkä tarkka valvonta edesauttaa huomattavasti 

projektin onnistumisessa.  

 

Rahoituksen varmistuttua tuottaja tarvitsee avukseen lisää suunnittelevaa työvoimaa 

(Pirilä, 2010. 67). Työryhmän kokoamisen jälkeen aloitettiin käsikirjoituksen teko. 

Alusta alkaen Ruokamo on ollut tuottajan roolissa myös läsnä käsikirjoituksen luomi-

sessa ja purussa. Taiteelliseen puoleen hän kertoo vaikuttavansa vain löyhästi, lähinnä 

auttamalla ideoinnissa. Pääsääntöisesti tuottaja seuraa käsikirjoituksen kehittymistä 

budjetillisesta näkökulmasta, sekä pysyäkseen selvillä käsikirjoituksen suunnasta. Käsi-

kirjoituksen edistyttyä Ruokamo keskittyy tuotannon etenemiseen asiakirjojen ja mui-

den järjestelyjen kautta, kun suurin osa käytännön tekemisen vastuusta siirtyy tuotanto-

päällikölle. Tästä eteenpäin tuottaja pysyy ajan tasalla projektin etenemisestä kokoon-

tumisten merkeissä. 

 

Taiteellisen ja taloudellisen sisällön erotteleminen on elokuvan yhteydessä olemassa 

teknisenä suoritteena, mutta lopputuloksessa ”taloudellinen sisältö” on sekoittunut osak-

si taidetta, ja päinvastoin. Tuottajan vahvuutena pidettiin nimenomaan kykyä toimi yh-

teisössä ja sitä, että taiteelliset ja sisällölliset tavoitteet olivat prosessin onnistumista 

määrittäviä tekijöitä. Tuottajan kokonaisvastuu on määriteltävissä myös siten, että tuot-
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taja on kokonaisvastuussa muista työntekijöistä. Hän kantaa tämän vastuun varmista-

malla mahdollisimman suotuisat olosuhteet eri osa-alueiden työntelylle ja toisaalta 

mahdollisimman suotuisat olosuhteet eri osa-alueiden yhteiselle työskentelylle. (Hyytiä 

2004, 60.) 

 

Toisena tärkeimpänä tehtävänä Ruokamo kokee yhteyspäällikkönä olemisen, mikä kä-

sittää tärkeän asiakasyhteyden ja yhteisymmärryksen työnteossa. Ruokamo tiivistäisi 

olevansa vastuuhenkilö kaikesta, jonka tehtävänä on huolehtia töiden olevan ajan tasalla 

sekä että asiat tehdään niin kuin ne on sovittu. Tuottaja on ollut pääasiallisena valitse-

massa keskeisimmät työryhmän jäsenet muiden päättäjien kanssa käyttäen omaa amma-

tillista harkintakykyään.  

 

 

3.3. Käsikirjoituksen purku 

 

Tuotantopäätöksen jälkeen alkoi projektin työstö, joten järjestettiin tapaaminen asiak-

kaan, Peter Franzénin ja muun työryhmän kesken. Tähän tapaamiseen osallistuivat tuot-

taja Ruokamo, käsikirjoittajat Markkula ja Ronkainen, sekä tuotantopäällikkö Rimpiläi-

nen. Sain myös osallistua tapaamiseen sivustaseuraajana. Tapaamisen aiheena oli pää-

piirteissään purkaa sen hetkinen käsikirjoitus kaikille työryhmän jäsenille, sekä asiak-

kaalle kommentteineen. Asiakkaan kanssa tarkastetaan käsikirjoituksen sisältö ja paino-

tukset, jolloin sisältöä voidaan rajata ja tarkentaa. Tällöin kaikki epäoleellinen jää pois, 

ja rakenne hioutuu paremmaksi (Aaltonen, 2002. 12). 

 

Tapaaminen käsikirjoitusvaiheen aikaisessa vaiheessa tuli tarpeeseen, koska varsinkin 

käsikirjoittajat mutta niin myös muut työryhmän jäsenet pääsivät keskustelemaan siitä 

yhdessä asiakkaan kanssa. Franzén toimii Kierikkikeskuksessa museoamanuenssina ja 

hänellä on laaja tietämys kivikaudesta. Käsikirjoituksen kannalta tärkein elementti on 

elokuvassa näkyvän kivikauden autenttisuus, eli päämääränä on aikaansaada mahdolli-

simman aidontuntuinen kivikautinen vaikutelma. Yhteistyössä asiantuntijan kanssa kä-

sikirjoituksen rungon ympärille saatiin niin lisättyä kuin myös poistettua tekijöitä, jotka 

tekevät elokuvasta autenttisen ja nykyisissä puitteissa mahdollisimman todellinen.  

 

Jokaisen läsnäolijan oli hyvä saada ensikäden tietoa kivikaudella elämisestä, mitä tulee 

aina niin lavasteista rekvisiittaan kuin näyttelijöiden valintaan. Oli tärkeää kuulla asian-
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tuntijan suusta, mitä ääripäitä on otettava huomioon autenttisuuden saavuttamisen kan-

nalta. Tärkeimmät kriteerit kiteytyivät aluksi näyttelijävalintoihin, koska Franzén kertoi 

Kierikkikeskuksesta löytyvän ihanteelliset kuvauspaikat sekä rekvisiitat, joihin ei tar-

vinnut vielä siis kiinnittää pääsääntöistä huomiota. Jokaisen taiteellisessa ja tuotannolli-

sessa vastuussa oleva työryhmän jäsen joutuu tekemään oman, tehtäviinsä kuuluvan 

taustatyön ennen kutakin tuotantojaksoa. 

 

Tärkeää näyttelijävalintojen kannalta on valita mahdollisimman kivikauden aikaan so-

pivia näyttelijöitä. Esimerkkinä monia yleisesti hämmästyttänyt tieto oli, kuinka kivi-

kauden aikaiset ihmiset olivat keskimitaltaan samanpituisia, kuin nykyihmiset. Tämä 

tieto yllätti monet, koska olisi yleisesti voinut luulla keskipituuden olevan paljon ny-

kyistä vähemmän. Sen lisäksi kivikauden ihmisten ulkonäköä rajasi vaaleat hiukset, 

siniset silmät, hiusten pituus ja karvoituksen määrä, kuin myös ikäjakauma. Ulkonäön 

lisäksi kivikaudella tehdyt askareet oli nostettava keskustelun aiheeksi, mitä elokuvassa 

voidaan laittaa ihmiset tekemään ja minkälaisilla välineillä. Tämän suuntaiset tiedot 

auttoivat jälleen ohjaajaa ja käsikirjoittajaa kuvittamaan elokuvaa mielessään. Lisäksi se 

hyödytti kaikkia ryhmän jäseniä oivaltamaan, mitä tulevassa elokuvassa saa ja ei saa 

olla. Käsikirjoituksen päätöksiin sekä lopulliseen sisältöön pureuduttiin niin asiakkaan 

tietämyksen kuin hänen kollegojensa palautteen perustella. Asiantuntijoiden antamien 

oleellisten yksityiskohtien sekä korjausehdotuksien sisällyttäminen juonellisesti toimi-

vaan käsikirjoitukseen vaati monta erilaista käsikirjoitusversiota, ennen kuin autenttinen 

sekä juonellisesti toimiva tarina saatiin valmiiksi. 

 

 

 

Kuva 1. Kaksi kohtausta ensimmäisestä käsikirjoitusversiosta 7.2.2013. Käsikirjoituk-

seen on merkitty erikseen asiat, joista täytyy keskustella vielä asiakkaan kanssa ennen 

kuin käsikirjoitusta voi kirjoittaa pidemmälle. Tässä nousee havainnollistavasti esille 
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yhteystyön tärkeys asiakkaan kanssa, jotta elokuvasta saataisiin kaikkine toimintoineen 

mahdollisimman autenttinen.  

 

Haasteelliseksi kahden täysin toisistaan poikkeavan ammattialan asiantuntijoiden kes-

ken nousivat vahvat näkemyserot toteutuksen kannalta. Käsikirjoituksen luontivaiheessa 

syntyy helposti mielipide-eroja, koska asiakkaalla ei ole audiovisuaalisen alan koulutus-

ta tai kokemusta, jolloin hänen on vaikea hahmottaa valmista tulosta käsikirjoituksesta 

kuten ohjaaja sen hahmottaa.  Käsikirjoittaja tarvitsee asiantuntijan vahvaa tietämystä, 

kuin myös tuotantoyhtiön on pystyttävä edelleen myymään käsikirjoitusta ja taattava 

asiakkaan täysi tyytyväisyys. 

 

Käsikirjoituksen purku on jokaiselta työryhmän jäseneltä tarkkuutta vaativaa työtä. Kä-

sikirjoitus on revittävä auki joka suunnista, suunniteltava miten se toteutetaan ja miten 

sisältö muutetaan konkreettiseksi. Se toimii työsuunnitelmana, jonka mukaan kuvataan 

ja leikataan (Pirilä, 2010. 59). Osa purkutyöstä on voitu jo tehdä ohjaajan ja käsikirjoit-

tajan mielessä, kun kuvaajan mielessä se on purkautunut jo selkeisiin kuviin sekä tuo-

tantopäällikölle tarjonnut mielikuvia kuvauspaikoista ja jopa jo näyttelijöistä. Käsikir-

joitus on tarina, joka pitää suhteuttaa ympäröivään todellisuuteen, rajata ja luoda eloku-

van maailma. 

 

 

3.4. Käytännön työt alkavat 

 

Käsikirjoituksen aikainen valmistuminen on tärkeää, jotta tuotantoyhtiön pääse aloitta-

maan käytännön järjestelyt kuvauksia koskien. Käsikirjoitus on saatava kuvauskuntoon, 

muutostoimenpiteistä päätettävä ja kustannuslaskelmia päivitettävä, jotta konkreettiset 

askeleet kuvauksia kohti voidaan aloittaa. (Pirilä, Kivi, 2010. 67) 

 

Elokuvan autenttisen ympäristön luominen vie paljon aikaa sekä vaatii erityistä tark-

kuutta, kuin myös elokuvan pituus luo omat aikataululliset lisähaasteet. Ensimmäinen 

haasteelliseksi tuotannon kannalta esiin tullut aikatauluongelma koski kuvauksien ajan-

kohtaa, joka sijoittui monien Oululaisten hiihtolomaviikolle. Jo aikaisessa vaiheessa, 

mieluiten viikkoja ennen varsinaisia kuvauksia, tulisi kiinnittää varsinkin pääosaesittäji-

en sekä tärkeissä rooleissa toimivat näyttelijät. Roolin saaneille henkilöille on aihetta 
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ilmoittaa valinnoista ajoissa, ennen kuin näyttelijöiden pääsy elokuvaan estyisi esimer-

kiksi mahdollisten lomasuunnitelmien takia. 

 

Näyttelijöiden valinnassa törmättiin myös toiseen seikkaan, miksi rooleista on ilmoitet-

tava varhaisessa vaiheessa. Elokuvan kivikauden illuusion aikaansaamiseksi ja autentti-

suuden luomiseksi nousi asiakkaalla mieleen muistuttaa miesnäyttelijöitä parrankasvus-

ta. Miesnäyttelijöille pitää roolivalinnan yhteydessä ilmoittaa tiettyjä kivikauden aikaan 

olleista itsestäänselvyyksistä, kuten naamakarvoituksesta. Mikäli miesnäyttelijöillä ei 

partaa ennestään ole, sitä ehtii vielä kasvattaa kuvauksiin asti. Tuotantopäällikön on 

pystyttävä ennakoimaan tämän kaltaisia aikataulullisia sekä ulkonäöllisistä haasteita 

näyttelijöiden kanssa yhteydessä ollessaan. Hän on ensisijainen yhteyshenkilö mitä tu-

lee yhteydenottoihin näyttelijöiden kanssa. Tuotantopäällikön on oltava tietoinen kaikis-

ta asioista, jotka voisivat jotenkin osaltaan vahingoittaa tai ainakin merkittävästi vaike-

uttaa valmiin elokuvan lopputulosta. 

 

Kuten Saarela (2001) painottaa, esituotannossa tehdään etukäteen tarkasti harkittuja 

päätöksiä. Tavoitteena on siis luoda kuvauksiin olosuhteet, joissa olisi helpointa jokai-

selle työryhmän jäsenelle työskennellä ja tarpeen tullen myös improvisoida aiheuttamat-

ta ongelmia. Juuri ennen kuvauksia ja kuvausten jo käynnistyttyä tapahtuu usein viime-

hetken muutoksia, jotka aiheuttavat ongelmia kuvauspaikoilla sekä vaikuttavat jälkituo-

tannossa asti. Ennakkosuunnittelun vaihe ratkaisee valmiiksi monia ongelmia ja kaikki-

en epäonnistumisten ennakointi voi joko lieventää vahingon sattumista, tai kokonaan 

edesauttaa sen välttämistä. 

 

Tässä vaiheessa tuotantopäällikkö nostaa päätään ja ryhtyy järjestelemään ja delegoi-

maan tarvittaessa muille tuotantoon liittyviä asioita. Tuotantopäällikkö Rimpiläinen on 

sitä mieltä, ettei kuka tahansa hajamielinen taiteilija pystyisi hoitamaan tuotantopäälli-

kön tehtäviä. Hänen kanssaan keskustellessaan hän painotti minuakin omaksumaan tuo-

tantopäälliköltä vaadittavaa jämäkkyyttä. On pystyttävä toimimaan paineen ja stressin 

alla, ja koskaan ei saa hätääntyä. Tuotantopäällikön roolissa on myös tehtävän paljon 

aikataulullisesti päällekkäisiä asioita, joten esituotannon organisointia on mietittävä 

tarkkaan (Rimpiläinen, 5.2.2013, haastattelu). Kiireen keskellä pitäisi myös muistaa 

hoitaa kaikki tarvittavat asiat, joita saattaa kaatua tuotantopäällikön niskaan melkein 

mistä suunnasta vain . Tuotantopäällikön työ on hyvin arvaamatonta, vaikka sitä kuinka 

etukäteen suunnittelisi. 
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4. KIERIKKIELOKUVAN ESITUOTANTO 

 

4.1. Koekuvaukset ja näyttelijöiden valinta 

 

Klaffilla järjestettiin kahtena päivänä casting-tilaisuus, jossa halukkaat pääsivät hake-

maan avustajan roolia Kierikkielokuvaan. Casting, eli koekuvaus, pidettiin kahdessa 

osassa, koska asiakas Patrik Franzén ei päässyt mukaan aikaisempana koekuvauspäivä-

nä, ja halusi ehdottomasti olla mukana seuraamassa prosessia. Tuotantopäällikkö Rim-

piläinen hoiti asiasta tiedottamisen. Tiedottaminen hoidettiin sosiaalisen median eli täs-

sä tapauksessa Facebookin kautta tapahtumakutsua levittämällä, sekä lehti-ilmoituksella 

Kalevaan. Koekuvaukset suoritettiin Klaffin tiloissa 16.1.2013 sekä 24.1.2013. 

 

Tuotantopäällikkö Rimpiläinen ohjeisti minut hoitamaan koekuvauksissa omia tuotan-

topäällikön tehtäviään, jotta pystyisin suoriutumaan niistä ilman valvontaa. Olin itse 

vastuussa koekuvattavien vastaanotosta, heidän lyhyestä vierailustaan Klaffin tiloissa ja 

toimin yhteistyössä ohjaajan ja kuvaajan kanssa. 

 

Olin aikaisemmin valmistellut Klaffin tilat siistiin kuntoon, että koekuvattavat pystyttiin 

ottamaan vastaan. Avustin edellisenä päivänä kuvaajaa rakentamaan koekuvaustilan-

teen, joka tehtiin Klaffin pienessä studiossa. Työ sisälsi yleisten tilojen siistimistä, sekä 

avustusta lamppujen laitossa. Olin myös etukäteen valmistellut tilat, jossa koekuvattavat 

saisivat rauhassa odottaa omaa vuoroaan ennen kameran eteen menoa. Tein ja tulostin 

koekuvauksiin lomakkeen, jonka jokainen kuvattava täytti. Pitkän päivän varalle olin 

valmistellut tarjottavaksi pientä purtavaa ja juotavaa. Kuvattavien saapuessa olin pääs-

tämässä heitä sisälle ja ohjeistin yhteiseen tilaan täyttämään lomakkeen. Yhdessä ohjaa-

jan ja kuvaan ollessa valmiita pyysin yksi kerrallaan ihmisiä saapumisjärjestyksessä 

saapumaan kameran eteen, jossa ohjaaja suoritti lyhyen haastattelu. Parhaan tietämyk-

seni mukaan koetin vastailla kuvattavaksi tulleiden ihmisten kysymyksiin koskien elo-

kuvaa. 

 

Ihmisten jonotellessa keskustelin valmiiksi kiinnostavien ihmisten kanssa projektista, 

sekä koetin kysellä tietoja, jotka voisivat olla jollain tapaa eduksi rooliin valitessa. Tein 

itse omia huomioita ihmisistä lyhyiden keskustelujen aikana ja lisäsin ne myöhemmin 

kyseisen henkilön lomakkeeseen. Myös yksittäisten henkilöiden kuvaamisen jälkeen 

pystyi lyhyesti keskustelemaan näkemyksistä tai niiden eroista ohjaajan ja kuvaajan 
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kanssa. Lahjakkaimpien näyttelijöiden ajatukset ja tunteet välittyvät silmänräpäyksessä 

(Lumet, 2004. 75), joten lahjakkaimmat näyttelijät harjaantunut silmä huomaisi helpos-

ti. Heti mielenkiintoa herättäneiden sekä mahdollisesti kivikauden rooliin sopivan ih-

misten kohdalla kirjasin ylös heidän lomakkeisiinsa merkinnän, jotta muistan myö-

hemmin etsiä mallikansiosta kyseisen ihmisen esille.  Koekuvauksissa kävi yhteensä 

noin 200 ihmistä, joista noin kaksikymmentä tarvittiin elokuvan kuvauksiin esittämään.  

Haussa oli niin pääosaesittäjän pojan sekä isän rooleihin sopivat näyttelijät, kuin myös 

vähemmän tärkeisiin rooleihin, kuten tavallisten kivikauden kyläläisten rooleihin. Yh-

dessä tuotantopäällikkö sekä ohjaaja valitsivat kaikista optimaalisimman näköisiä ja 

oloisia ihmisiä sopimaan kivikauden aikaan. Olin itse mukana valintaprosessissa aikai-

semmin koekuvauksissa koko päivän järjestäneenä ja koekuvattavia ihmisiä nähneenä. 

Ohjaajalla oli myös mielessä jo valmiiksi merkattuina omat henkilökohtaiset suosikkin-

sa, jotka olivat herättäneet kiinnostusta koekuvausten aikana.  

 

Vaikka näyttelijävalinnat tehtiin pääosin ohjaajan toimesta ja hänen valintojensa mu-

kaan, nousee kommunikaation tärkeys jälleen esille. Tuotantopäälliköltä täytyy löytyä 

silmää valikoida näyttelijöitä ihmisistä, vaikkei heillä olisi aiempaa näyttelijäkokemus-

ta. Lyhyen ensivaikutelman ja ulkonäön perusteella on muodostettava vankka mielipide 

ja tehtävä päätös, voidaanko kyseistä henkilöä käyttää elokuvassa. Useimpien hyvin 

näyttelijöiden paras otto syntyy varhaisessa vaiheessa, varsinkin emotionaalisissa koh-

tauksissa (Lumet, 2004. 90). Näin ollen yhdestäkin otoksesta riittää tarpeeksi materiaa-

lia päätöksen tekoon. 

 

Näyttelijöiden valinnan jälkeen otettiin yhteyttä valittuihin näyttelijöihin. Heihin tuotan-

topäällikkö Rimpiläinen otti henkilökohtaisesti yhteyttä puhelimitse, koska se todettiin 

olevan tällä aikavälillä paljon nopeampi ja varmempi keino, kuin esimerkiksi yhteyden-

otto sähköpostilla. Puhelulla varmistettiin samalla myös näyttelijän varma pääsy kuva-

uksiin. Käsikirjoitus ja tarkemmat tiedot on viisaampaa lähettää näyttelijät varmistuttua 

sähköisenä, jotta tieto menee varmemmin perille. 

 

Minun tehtäväkseni jäi ilmoittaa sähköpostitse kaikille muille, ettei heitä oltu valittu 

Kierikkielokuvan talven kuvaukseen. Tehtävänäni oli myös ilmoittaa, että vaikkei koe-

kuvauksissa käyneitä valittu vielä näihin kuvauksiin oli mahdollisuus, että heitä tarvi-

taan myöhemmissä elokuvan kuvausvaiheissa tai kokonaan toisissa projekteissa, kuten 



25 

esimerkiksi mainoksissa. Keräsin kaikkien koekuvauksissa käyneiden ihmisten sähkö-

postiosoitteet ja lähetin heille saman viestin, jossa kerroin edellä mainitut asiat. 

 

 

4.2. Kuvauspaikat ja aikataulutus 

 

Käsikirjoituksen valmistuttua ryhdyttiin yhdessä tuotantopäällikön, kuvaajan ja ohjaajan 

kanssa pohtimaan kuvausaikataulua. Käsikirjoitus olisi vaatinut vain yhden kuvauspäi-

vän kuvien vähyyden ja kohtausten lyhyyden vuoksi. Kuvaajan muistutuksesta valon 

määrä on kuitenkin vielä talvella rajallinen ja kaikki kuvattavat kohtaukset olivat ulkona 

kuvattavia kohtauksia. Siispä valon rajallisuuden takia jouduttiin pilkkomaan kuvaukset 

kahdeksi päiväksi, jolloin aikaa on enemmän ja valon määrä riittää tarpeeksi pitkälle. 

 

Tuotantopäällikkö Rimpiläinen myös huomasi, kuinka käsikirjoituksessa oli merkattuna 

kohtauksia moniin eri sijainteihin. Yli puolet oli kuvattava Kierikkikeskuksessa, koska 

siellä oli valmiiksi rakennettu autenttinen kivikauden aikainen kylä, jonne kohtauksia 

sijoittui. Yhdessä keskustellessa päädyttiin viettämään yksi kuvauspäivä Kierikkikes-

kuksessa ja toinen päivä lähempänä Oulua, jolloin toisten kuvauspaikkojen etsintä olisi 

helpompaa. Läheiset kuvauspaikat helpottavat huomattavasti kuvauksien kulkua kuva-

uspäivänä.  

 

Kierikkikeskuksessa vierailimme ennen kuvauksia tuottajan ja ohjaajan kanssa. Mukaan 

olisi ideaalisissa olosuhteissa tullut mukaan myös kuvaaja, mutta hän ei muiden kiirei-

den takia päässyt paikalle. Vierailun aikana oli tarkoitus tutustua tarkemmin Kierikki-

keskukseen, jotta pystyttiin suunnittelemaan niin taiteellista lopputulosta, kuin myös 

käytännön järjestelyjä tuotantopäällikön kanssa.  

 

Kuvauspaikalla selvisi, että keskuksen kivikauden aikaisessa kylässä ei pystytä kuvaa-

maan siellä olevien talojen sisätiloissa. Käsikirjoitukseen oli alustavasti merkattu sisä-

kuvia kuvattavaksi keskuksen kivikauden aikaisissa taloissa. Vierailulla selvisi, että 

talot olivat huonossa kunnossa talven takia, eikä niitä ehdittäisi kunnostaa kuvauksia 

varten. Kaikki sisäkuvat jouduttiin siirtämään kuvattavaksi kesän kuvauksissa. Olimme 

tuotantopäällikön kanssa sitä mieltä, että sisäkuvat olisi optimaalista kuvata sittenkin 

kesällä, pelkästään suuren näyttelijämäärän takia. Näyttelijöissä olisi mukana myös pal-

jon pieniä lapsia, joiden kylmässä ulkona kuvaaminen olisi koitunut haasteelliseksi. 
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Kuten Pirilä ja Kivikin (2010) totesivat, kuvauspaikkojen löydyttyä on hyvä kartoittaa 

kaikki esiin tulevat haittatekijät ja ongelmat. 

 

Vierailulla kävimme katsastamassa kylän vieressä sijaitsevan huoltorakennuksen tilat, 

jotta pystyimme suunnittelemaan sinne valmiiksi paikat maskeeraukselle, puvustukselle 

ja muonitukselle. Etukäteen niin kuvauspaikan kuin taukopaikan nähneenä pystyi huo-

lellisemmin suunnittelemaan käytännön asioita, jotta kuvauspäivän saisi sujumaan mut-

kattomammin. Vierailun aikana ohjaaja sai paljon visioita kuvauksia varten, joten oh-

jaajan kanssa kävimme keskusteluja kylään tarvittavasta rekvisiitasta tai muutoksista. 

Vierailun aikana nousi pinnalle muutamia hankintoja, joita ei olisi käynyt mielessä 

hankkia ilman vierailun tuomaa visiota. Nämä hankinnat ja rekvisiitat puolestaan 

edesauttoivat parempaan esteettiseen lopputulokseen. 

 

Aikataulujen suunnittelu kulminoituu callsheetiin, eli kuvausaikataulun tekemiseen, 

jonka tekee tuotantopäällikkö (Tuononen, 2001. Hakupäivä 16.3.2013). Callsheetissä 

täytyy olla kummankin päivän aikataulu, tarkkoine aloitusaikoineen sekä merkattuna 

jokaiseen kohtaukseen käytettävä aika lounastaukoineen. Callsheetissä näkyy myös, 

ketä näyttelijöitä tarvitaan missäkin kohtauksissa. Callsheet lähetetään aina koko työ-

ryhmälle sekä näyttelijöille, jotta kaikki ovat tietoisia kuvauksien kulusta. 

 

Aikatauluja suunniteltaessa ohjaaja ottaa myös kantaa aikatauluun tai kuvausjärjestyk-

siin. Selkeän ja realistisen aikataulun luominen menee monen seulan läpi, mikä helpot-

taa suunnitelmien toteutusta ja jokaisen työskentelyä. Kävimme ohjaajan ja tuotanto-

päällikön kanssa callsheetin läpi kohta kohdalta ja pohdimme, onko se realistinen tai 

onko aikataulussa pysyminen mahdollista. Lisäksi tarkistettiin olihan oikeat näyttelijät 

merkattu oikeisiin kohtauksiin. Kun ohjaaja oli hyväksynyt aikataulutuksen ja minä olin 

tarkistanut näyttelijöiden olevan merkattuna oikeisiin kohtauksiin, voitiin callsheetit 

lähettää. 

 

 

4.3. Puvustus 

 

Elokuvan maailma on hyvin visuaalinen ja puvut ovat tärkeä osa tätä visuaalisuutta. 

Monesti vaate näyttelijän yllä on niin “lähellä”, että se muuttuu katsojalle näkymättö-

mäksi. Puvun tarkoitus ei yleensä olekaan vetää huomiota esiintyjästä vaatteeseen, vaan 
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tukea esiintyjää ja sitä kautta kokonaisuutta. Tietoinen ja tavoiteltu huomaamattomuus 

voi kuitenkin luoda illuusion siitä, että vaate ei olisikaan tärkeä. Poikkeuksen tekevät 

historiallisten elokuvien puvut, jotka eroavat nykyisin käytetystä vaatetuksesta. Histori-

allinen puku kiinnittää huomiota jo erilaisten muotojen ja materiaalien takia (Joanna 

Weckman, 2001. Hakupäivä 14.3.2013). Puku viestii kuitenkin aivan samalla tavoin, 

olipa se sitten nykypäivän vaate tai kivikauden nahkakaapu. Vaatteiden uskottavuus, tai 

lähinnä uskottavuuden puute, loisi lopulliseen teokseen hirvittävät ristiriidat. 

 

Varsinaista puvustajaa ei Kierikkielokuvaan valittu, koska suurin osa kivikauden aikai-

sista vaatteista ja muusta rekvisiitasta oli jo saatavilla. Yleensä isommissa ja puvustuk-

sen kannalta vaativammissa elokuvissa pukujen suunnittelusta, hankkimisesta ja valmis-

tamisesta vastaa erillinen puvustohenkilöstö pukusuunnittelijan johdolla (Pirilä, 2010. 

74). Museoamanuenssi Franzén otti asiantuntijan ominaisuudessa oma-aloitteisesti har-

teilleen vaatteiden hankinnan, koska Kierikkikeskuksessa oli valmiiksi saatavilla paljon 

autenttisia kivikauden aikaisia vaatteita ja nahkataljoja. Franzén teki Kierikkikeskukses-

sa inventaarion kaikista heillä saatavilla olevista vaatteista ja sen lisäksi kääntyi muiden 

kivikauden asiantuntijoiden ja harrastajien puoleen, josko nahasta ja karvasta itse tehty-

jä vaatteita olisi saatavilla myös lainaksi kuvauspäiville. 

 

Kuten Sidney Lumet viittaa (2004), yksikään päätös puvustuksen suhteen ei ole merki-

tyksetön. Puvustus kivikauden autenttisuuden ja visualisuuden kannalta vaati tässäkin 

tapauksessa asiantuntijoiden tietämystä aiheesta. Franzén asiantuntijana kertoi, kuinka 

kivikauden aikaan ihmiset metsästivät paljon hylkeitä, joiden nahasta tehtiin suurin osa 

vaatteista. Vaatteita tehtiin usein riistan, kuten hirvien nahasta ja karvasta, sekä asustei-

na käytettiin paljon kettujen turkiksia. Miesten ja naisten pukeutuminen oli siihen ai-

kaan hyvinkin samanlaista. Molemmilla sukupuolen edustajilla oli yleensä niin kesällä 

kuin talvellakin jonkinlainen nahkainen ”mekko”, sen lisäksi yleensä karvasta tehtyjä 

irtolahkeita ja hihoja, kuin myös paksuja liivejä suojaamaan pakkasilta. Kenkinä he 

käyttivät hyvin samantyylisiä, yleensä hirven tai poron karvasta tehtyjä karvakenkiä. Ne 

ovat hyvin samantyylisiä, kuin saamelaiskäsityönä tehdyt poron karvasta tehdyt ”nutuk-

kaat”. 

 

Ainoaksi ongelmaksi nousikin karvakenkien vähyys. Kierikkikeskuksella eikä kenellä-

kään asiakkaan tuntemalla asiantuntijalla ollut omia kivikauteen sopivia kenkiä, eikä 

kontakteja muihin mahdollisiin omistajiin. Sain tuotantopäälliköltä tehtäväkseni ryhtyä 



28 

etsimään teattereilta ja pukuvuokraamoista nutukkaita, mielellään ilman minkäänlaisia 

nykyaikaa paljastavia koristeita. Nutukkaiden etsintä osoittautui hyvin haasteelliseksi. 

Vain Rovaniemen tanssiteatterilta löytyi muutama kappale nutukkaita, niitäkin löytyi 

vain hyvin lyhyessä kokohaitarissa. Näyttelijät koostuivat suurimmilta osin aikuisista 

miehistä, joten kenkiä tarvittiin isoissa koissa. Vuokrasin tanssiteatterilta muutama paria 

suurimpia mahdollisia kenkiä, josko ne saisi edes muutamien näyttelijöiden jalkaan so-

vitettua kuvauksia varten. 

 

Kenkien vähyys oli kuitenkin edelleen ongelma, joten piti tuotantopäällikön kanssa kes-

kustella uudesta strategiasta. Nutukkaita ei löytynyt vuokrattavana, eikä niitä kovan 

hintansa takia pystytty budjetin rajoissa ostamaankaan, oli keksittävä jokin toinen rat-

kaisu kenkien hankintaan. Ehdotin ratkaisuksi, ettei erikseen osteta tai vuokrata kenkiä, 

koska on hyvin vaikea löytää kivikaudelle sopivia kenkiä. Sen sijaan näyttelijät voisivat 

olla kuvauksissa omissa talvikengissään, mutta kenkien päälle kehittäisi jonkinlaisen 

nahka- tai karvasuojan, joka saisi kengän näyttämään enemmän aikaan sopivalta. Tuo-

tantopäällikkö Rimpiläinen oli tyytyväinen tähän ideaan ja sain vastuulleni materiaalien 

hankinnan, sekä niiden toteutuksen. 

 

Päätin lähestyä kenkien päällysten tekoa kangaskaupasta, jossa päädyin kahden vaihto-

ehdon äärelle; kenkien päälle tulisi joko nahkaa tai karvaa. Koska kangaskaupassa oike-

aa nahkaa löytyi vain väärässä kuosissa, lähinnä käärmeennahkaa, ja tekonahka näytti 

liian muoviselta, päädyin tekokarvan puoleen. Ostin kahta erilaista mahdollisimman 

neutraalin väristä karvakangasta, jonka voisi kuvitella olevan jotain riistaeläintä ja näin 

ollen tarpeeksi autenttista. Karvakankaasta leikkasin sopivan mallisen palan, joka oli 

helppo laittaa kengän päälle ja kääriä se peittämään kenkä kokonaan näkyvistä. Karva-

palan kiinnitykseen käytin ohutta rosoista nyöriä, joka jäi tarpeeksi peittoon karvojen 

alle. Hyväksytin tekeleen vielä tuotantopäälliköllä, joka oli tyytyväinen ratkaisuun. 

 

Kenkien autenttisuuteen oli tyytyväinen myös asiakas. Tämä ratkaisu kelpasi hätävarak-

si nutukkaille, koska kivikauden asiantuntijat myönsivät itsekin, ettei ollut täysin var-

maa tietoutta siitä millaisia kenkiä on voitu kivikaudella käyttää. Toki oli jäänteitä tie-

tynlaisista taljoista tai kenkätyypeistä, mutta niiden lisäksi on voinut olla myös muun-

laisia keksintöjä. Tämänkaltainen innovointi haasteiden keskellä oli hyvä esimerkki 

siitä, kuinka tuotantopäällikön tehtävissä joutuu joskus miettimään ja keksimään vaihto-
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ehtoisia ratkaisuja, kun alkuperäinen idea joko sortuu tai sitä ei resurssien rajoissa voi-

dakaan toteuttaa.  

 

 

Kuva 2. Kivikauden metsästäjien vaatteet ovat heidän itsensä nylkemiä ja tekemiä. Ai-

noastaan oikeanpuolimmaisen miehen kengät ovat teatterilta vuokratut nutukkaat, joi-

den koristeellinen yläosa on piilotettu lahkeen sisään. Kuvan otti Kalevan kuvaaja Mai-

ju Torvinen. 

 

 

4.4. Catering 

 

Sanotaan, että armeija marssii vatsallaan, ja sama pätee myös elokuvatuotantoon. Päivät 

ovat usein pitkiä, eikä hyvin käynnistynyttä työrupeamaa kannata katkaista poistumalla 

kuvauspaikalta kesken kaiken (Ripilä, Kivi, 2010. 76). On kaikin puolin edullisempaa 

järjestää ruoan nauttiminen ja varsinainen ruokailu kuvauspaikalle, työn lomassa luon-

tevasti pidettävän ruokatunnin aikana. 

 

Tuotantopäällikkö Rimpiläinen oli lomalla kuvauksia edeltävän viikon, joten cateringin 

järjestäminen jäi minun vastuulle. Muutoin työryhmän ja näyttelijöiden muonituksesta 

vastaaminen niin esituotanto- kuin kuvausvaiheessakin lankeaa yleensä Klaffin periaat-

teiden mukaan tuotantopäällikölle. Mikäli tuotantopäällikkö ei kiireen takia pys-
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tyisikään huolehtimaan ruokailusta, olisi ruokailusta palkattu vastaamaan joku muu as-

sistentti. Sain hoitaa koko kuvausryhmälle ja näyttelijöille muonituksen etukäteen yksin. 

Tein valmiiksi pienen kyselyn tuotantoryhmän ruokatoiveista tai rajoituksista, jonka 

pohjalta lähdin miettimään ruokalistaa aina virvokkeista lämpimään ruokaan sekä nope-

aan evääseen. 

 

Koska toinen kuvauspäivä järjestettiin Kierikkikeskuksessa, oli siellä mahdollisuus sisä-

tiloissa lämmittää kunnollinen ruoka, sekä valmistella muuta evästä työryhmälle syötä-

väksi. Olin käynyt edeltävinä päivänä ruokakaupassa hankkimassa kaiken tarpeellisen 

niin kuumista kuin kylmistä juotavista aina välipalatarvikkeisiin asti molemmille kuva-

uspäiville. Yhden lämpimän ruuan tilasin etukäteen paikallisesta pitopalvelusta, jonka 

saattoi kuvauspäivänä lämmittää uunissa valmiiksi. Kaikki ruuat oli valmiiksi hankittu-

na ja pakattuina kuvausta edeltävänä päivänä ja minun tehtävänäni oli huolehtia ruokien 

päätyminen mukanani kuvauspaikalle. 

 

Perjantain kuvauksia varten oli jätetty kaikenlainen pienempi eväs suosiolla pois, koska 

kuvaukset sijoittuivat ulos meren jäälle sekä metsään. Lähellä ei ollut mitään paikkaa, 

jonne pystyttää isompaa erää ruokia ja juomia. Mukaan kuvauspaikalle kaavailtiin lähe-

tettäväksi vain kuumaa kahvia ja teetä kertakäyttömukeineen. Yhden lämpimän ruuan 

perjantaille päätin järjestää Klaffin omissa tiloissa kuvauspäivän ruokatunnin aikaan, 

jonka päätin valmistaa kustannuksia säästääkseni itse. 

 

Cateringia suunnitellessa on mietittävä muonitusta laajassa mittakaavassa. Tekemistä 

riittää yllättävän paljon, kun esimerkiksi kylmänä pakkaspäivänä on hyvä tarjota läm-

mintä juotavaa, jolloin on varattava aikuisempaan makuun kahvia tai teetä, mutta nuo-

remmille vaikka kuumaa mehua. Myös tarjolla pystyi olemaan vain yhtä mahdollista 

ruokalajia, oli valittava vaihtoehto, jonka uskoisi maistuvan suurimmalle osalle tuotan-

toryhmästä. Oli hyvä kysellä siis etukäteen esimerkiksi työryhmältä, jonka tavoitti hel-

posti, mitä he haluaisivat päivän aikana syödä. Muonituksen luulisi olevan melkeinpä 

itsestään selvä asia, mutta se vaatii kuitenkin yllättävän paljon suunnittelua ja vaivannä-

köä. On mietittävä laajasti aina syöjien määrästä aikataulullisiin seikkoihin sekä kuva-

uspaikkoihin. 
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POHDINTA 

 

Esituotanto on prosessi, jonka kestoa on vaikea edeltä määritellä. Teoksen luomisen voi 

tehdä monella eri tavalla, joiden ”paremmuuden” ja huonommuuden” vertailu on vaike-

aa. Niin sisäiset kuin ulkoisetkin seikat vaikuttavat projektin kulkuun, mutta myös 

omaan ammatilliseen kehitykseen. Osaaminen on ammattimaisuutta ja uraa vasta aloit-

televa tuottaja ei voi kutsua itseään ammattilaiseksi, mutta ammattimaisen tuotantopro-

sessin jälkeen huomaa tapahtuneen edistystä. 

 

Vertailemalla omaa tietämystäni tuotantopäällikön tehtävistä saamaani käsitykseen on 

havaittavissa selvä ero osaamisen, johtamisen, ihmisenä kehittymisen sekä kunnianhi-

mon suhteen. Tiivistän tuotantopäällikön ammattimaisuuden tuotantoprosessin kokonai-

suuden hallitsemiseen. Hänellä on kykyä eritellä tarkasti mistä tekijöistä ja osa-alueista 

elokuva syntyy, jotta esituotanto onnistuisi. Kokeneella tuotantopäälliköllä on monen-

laisia näkemyksiä ja lähestymistapoja käytännön tehtäviin, jotka ovat tulosta kokemuk-

sen tuomasta tietotaidosta. Kehittyessään tuotantopäällikkönä alkaa ymmärtää projektin 

kokonaisuutta ja elinkaarta sekä sitä, kuinka lyhyt elokuvan esituotanto oikeastaan on-

kaan. Tämän myötä suhtautuminen tuotantoon muuttuu ja pystyy näkemään projektin 

kokonaisena ja hahmottaa yksittäisen elokuvan merkityksen sekä elokuvataiteessa että 

oman kehityksen kannalta joka kerta eri tavalla.  

 

Vaikka omat työtehtävät edistivät selvästi elokuvan esituotannon etenemistä, en silti voi 

sanoa olevani läheskään samalla tasolla tuotantopäällikön ammattimaisuuden kanssa. 

Vertaillessani omaa ja tuotantopäällikön työtehtävien ammattimaisuutta, nousi esille 

paljonkin eroja, joita ymmärrän itse kehittää tulevaisuudessa parantaakseni omaa amma-

tillisuuttani. Muutamia tärkeitä piirteitä tuotantopäälliköllä ovat mielestäni ammattimai-

suus, tietotaito ja johtamisosaaminen. On vaikea tarkasti sanoin kuvailla, mitä esimer-

kiksi tietotaidolla tarkoitetaan. Se on niin sanottua ”hiljaista tietoa”, henkilökohtaista 

tietoa, jota on vaikea jakaa. Nämäkin seikat liittyvät ammattimaisen osaamisen kehityk-

seen, mutta on kehityttävä yksilötasolla.  

 

Ihmisenä kehittyessä arvokas voimavara on aina kunnianhimo. Ilman vakaata mielen-

kiintoa työtään kohtaan ei myöskään tuotantopäällikkö voi toimia työssään kunnolla. 

Kunnianhimo ajaa sisäisesti tekemään työtä tuottaakseen parhaan lopputuloksen sekä 

itsensä että tuotantoryhmän parhaaksi. Tuotantopäälliköllä täytyy olla myös hyvä pai-
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neensietokyky. Paineensietokyvyn kehittäminen elokuvan esituotannon työtehtävissä on 

yksi tärkeimmistä tuotantopäällikön osaamisalueista. Se on suoraan yhteydessä työn 

laatuun ja lopputulokseen sekä ihmisenä kehittymiseen. On pystyttävä hallitsemaan 

stressiä tukalalta tuntuvissa tilanteissa ongelmien ratkaisemiseksi, mutta vahingon sattu-

essa on myönnettävä omat virheensä. Oma eheä ihmiskäsitys ongelmanratkaisutilanteis-

sa ja johtamisasemassa kehittyy ajan ja kokemuksen myötä auttaa selviytymään yllättä-

vissä tilanteissa. 

 

Tuotantopäällikön on oltava vahva persoona, joka ei menetä yöuniaan töiden vuoksi. 

Hän ei anna periksi kohdatessaan esteitä, vaan neuvokkuudellaan ja tietotaidollaan pus-

kee niiden läpi, jotta elokuva saataisiin tehtyä ajoissa ja sillä laadulla, joka alun perinkin 

oli suunnitteilla. Työ on vaativaa ja vastuullista, joka edellyttää hyvää organisointi- ja 

vuorovaikutuskykyjä. Ammattimaisuus on kaiken selviytymisen perustana, varsinkin 

kun on vastuussa niin isosta projektista kuin elokuvan tuotanto. Niin suurta vastuuta ei 

sovi antaa kokemattomien ihmisten selätettäväksi.  
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