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Opinnäytetyö on kirjallinen tutkielma, jossa tarkastellaan dokumenttielokuvan ohjaajan 
luovaa prosessia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön tapaustutkimuksena on 
Berliini- dokumenttielokuvan tekoprosessi. 
 
Työssä sovelletaan toimintatutkimuksellisen lähestymistavan, tapaustutkimuksen  sekä 
teemahaastattelun menetelmiä. Dokumenttielokuvan tekoprosessin eri vaiheiden ohjaajan 
luovaa prosessia sekä vuorovaikutusta kuvattavien ja tekijöiden välillä kriittisesti reflektoi-
daan, sekä vertaillaan kahden kokeneen dokumenttielokuvan tekijän Jouko Aaltosen ja 
Katja Gauriloffin kokemuksiin.  
 
Dokumenttielokuva taidemuotona ja journalistinen tv-dokumentti ovat lähestymistavoiltaan 
erilaisia ja erilaista työprosessia ja työotetta edellyttäviä genrejä. Ohjaajan täytyy tiedostaa 
oma tekemisen strategiansa ja lähestymistapansa suhteessa dokumenttielokuvan aihee-
seen. 
 
Dokumenttielokuvan ohjaajan on oltava tietoinen oman työnsä ytimessä olevasta luovasta 
prosessista ja on huolehdittava sen toimivuudesta. Luova prosessi on intuitiivinen ja altis 
häiriöille. Omaa intuitiota on kuunneltavaa ja seurattavaa luovassa prosessissa, sekä do-
kumenttielokuvan liittyvässä vuorovaikutuksessa kuvattavien ja työryhmän jäsenten kans-
sa.  
 
Ohjaajan pitää sisäistää vastuullinen asemansa muden työryhmän jäsenten nähden. Do-
kumenttielokuvan teko vaatii ohjaajalta selkeää vuorovaikutusta tekijätiimin ja kuvattavien 
kanssa. Oman elokuvallisen vision toteutumiseen tarvitaan sekä vahvaa tahtoa että taitoa 
antaa tilaa muiden työryhmän jäsenten luovuudelle. 
 
Dokumenttielokuva tehdään usein monikulttuurisessa ympäristössä. Vuorovaikutuksessa 
työryhmän jäsenten välillä sekä elokuvan päähenkilöiden kanssa on mahdollista rakentaa 
kieli- ja kulttuurieroja ylittävä kolmas kulttuuri, jossa toiminnan tavoitteet ja periaatteet ovat 
yhteisiä.  
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The methods of action research, case study and thematic interview are used in this work. 
Different stages of documentary director’s creative process and communication aspects 
between creators and subjects of the film are critically reflected and compared to the expe-
riences of two Finnish documentary directors: Jouko Aaltonen and Katja Gauriloff. 
 
Documentary film as a form of art and journalistic TV-documentary are different genres, 
requiring different approaches and processes of work. Director must be considering his 
working strategy and approach according to the theme of the documentary. 
 
Documentary director has to be conscious about his creative process in the core of his 
work and has also to take care of it’s proper functioning. Creative process is an intuitive 
process and can be easily disturbed. It is important to listen and follow one’s intuition in the 
creative process and in communication between the creators and the subjects of the doc-
umentary film as well. 
 
Director should realize his responsible position in relation to the working team members of 
the documentary. The making process of the documentary requires director’s clear com-
munication with the working team and the subjects of the film. To fulfill one’s creative vi-
sion director needs his strong will and ability to give creative freedom to the members of 
the filming group. 
 
Documentary films are often made in multicultural environments. It is possible to create a 
third culture between the working team and the subjects of the film, which is overcoming 
language and culture differences, if the goals and principles of the activities are mutually 
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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö. Sen kirjallisessa osassa käsittelen vuo-

rovaikutuksen näkökulmasta dokumenttielokuvan ohjaajan sisäistä luovaa prosessia 

sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Dokumenttielokuvan tekeminen on vahvasti sosiaalista 

toimintaa, joten vuorovaikutuksen haasteet ohjaajan ja muiden toimijoiden välillä vai-

kuttavat myös ohjaajan sisäiseen luovaan prosessiin ja lopulta sen tuloksena synty-

vään elokuvaan. Opinnäytetyöni tavoitteena on hahmottaa ja tarkastella dokument-

tielokuvan ohjaajan luovaa prosessia kokonaisuutena ja jatkumona. 

 

Opinnäytetyöni toiminnallinen osa on dokumenttielokuva Berliini, jonka olen käsikirjoit-

tanut ja ohjannut. Se on samalla tapaustutkimus (case study), jossa reflektoin omaa 

luovaa prosessiani ja vuorovaikutuskokemuksiani Berliinin ohjaajajana.  

 

Ennen opinnäytetyöhön teososana liittyvän dokumenttielokuvan ohjausta olen tehnyt 

puolen tunnin dokumentteja Ylen Basaari-ohjelmaan sekä opiskelun aikana lyhyempiä 

dokumentteja ja inserttejä. Opinnäytetyöni dokumentin aihe ja lähestymistapa sekä 

päähenkilöt ovat vaihtuneet prosessin aikana. Dokumenttielokuvan tekoprosessin ai-

kana kohtaamani haasteet ja yllättävätkin ongelmat saivat minut pohtimaan aiemmin 

heikosti tiedostettua sisäistä luovaa prosessiani ohjaajan työssä sekä ohjaajan vuoro-

vaikutusta työryhmän ja kuvattavien kanssa. 

 

Vertailen omia aiempia kokemuksiani ja ajatuksiani ohjaajana toimimisesta opinnäyte-

työn dokumentin tekoprosessin aikaisiin kokemuksiin. Analysoin luovan prosessin toi-

minnan ja vuorovaikutuksen häiriöitä. Peilaan kokemuksiani dokumenttielokuvan teko-

prosessia käsitteleviin kirjallisiin lähteisiin. Pohdin myös luovaan prosessiin ja vuoro-

vaikutukseen vaikuttavia intuition ja flow’n käsitteitä.  

 

Etsin luovaan prosessiin ja vuorovaikutukseen liittyvää kokemuksellista ns. hiljaista 

tietoa syksyllä 2012 tekemistäni kahden suomalaisen dokumenttielokuvan ohjaajan 

teemahaastatteluista. Jouko Aaltonen ja Katja Gauriloff ovat ohjanneet kansainvälisiä 

dokumenttielokuvia, joten kulttuurin ja kielen vaikutukset luovaan prosessiin ja ohjaajan 

vuorovaikutukseen tulevat myös käsitellyiksi.  
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Opiskelun aikana keskityin hyvin paljon teknisten taitojen kehittämiseen ja tehtävien 

suorittamiseen. Dokumenttielokuvan ohjaajan työ on kuitenkin luovaa ilmaisua. Eloku-

van tekeminen on sen kaikissa vaiheissa haasteista huolimatta innostavinta, inspi-

roivinta ja palkitsevinta, mitä olen tehnyt. Prosessi on hyvin kokonaisvaltainen, intensii-

vinen ja vaikeasti verbalisoitavissa. Ohjaajan työ ei ole vain mekaanisten tehtävien 

suorittamista ja eteen tulevien ongelmien ratkaisemista. Ohjaajan täytyy mennä syvälle 

itseensä ja löytää dokumenttielokuvaan omia mielikuvia ja ideoita. Hänen täytyy samal-

la olla herkkä ja avoin ympäristölle ja rakentaa kuvatusta materiaalista elokuva. Luova 

prosessi on hyvin kompleksinen, ja kun ohjaajan tavoitteenaan on mahdollisimman 

hyvä dokumentti, niin oman luovan prosessin toiminta on hyvä tiedostaa, tuntea ja pi-

tää huolta sen optimaalisesta toimivuudesta.  

 

Ohjaaja on myös vastuussa työryhmästään ja päähenkilöistään. Hänen täytyy kehittää 

vuorovaikutustaan työryhmän jäsenten ja kuvattavien kanssa. Kieli- ja kulttuurieroista 

huolimatta selkeä ja avoin kommunikointi ja vuorovaikutus luovat edellytykset toimivalle 

yhteistyölle dokumentin tekoprosessin aikana. Ohjaajan pitää luottaa myös intuitioon 

vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, koska monet tiedostamattomat ja lausumattomat 

asiat vaikuttavat siihen. 

 

Ohjaajan ammatilliseen kehittymiseen olennaisesti liittyy oman toiminnan ja kokemus-

ten analysointi ja pohdinta. Opinnäytetyöni dokumentin tekoprosessin haasteiden kaut-

ta tulin tietoisemmaksi omasta lähestymistavastani dokumenttielokuvan tekemiseen. 

Minulle se on lähellä sisäisen ja ulkoisen maailman resonanssin tunnustelua ja tutki-

mista. Sisäisen luovan prosessin ja ulkoisen vuorovaikutuksellisen toiminnan tuloksena 

syntyvä elokuva on ohjaajan tulkinta ainutkertaisista ja samalla universaaleista kysy-

myksistä ja asioista. 

 

Luova prosessi on sekä sisäistä että ulkoista. Vuorovaikutus on olennainen osa sitä ja 

siihen vaikuttava tekijä. Luovaa prosessia ja dokumenttielokuvan tekemiseen liittyvää 

vuorovaikutusta ympäristön ja ihmisten kanssa ei voi erottaa toisistaan. Todellisuus ja 

ihmiset ovat dokumenttielokuvan tekijälle inspiraation lähteitä ja materiaalia. Doku-

menttielokuvan tekemisen ytimessä oleva ohjaajan luova prosessi ja vuorovaikutus 

etenevät rinnakkain elokuvan tekemisen aikana ja vaikuttavat toisiinsa. Ohjaaja on vuo-

rovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa, mutta hänen kuitenkin pitää olla sa-

malla kosketuksessa omaan sisäiseen luovaan prosessiinsa, jonka tuloksena ja jonka 

eri vaiheiden kautta elokuva syntyy. Parhaimmillaan vuorovaikutus on toimivaa ja inspi-
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roivaa ja mahdollistaa dokumenttielokuvan tekoprosessin edellyttämän yhteistoimin-

nan. Pahimmillaan vuorovaikutuksen ongelmat voivat merkittävästi häiritä ohjaajan 

keskittymistä ja toimintaa. 

 

Sekä luova prosessi että vuorovaikutus eivät ole täysin loogisia ja suoraviivaisesti ete-

neviä prosesseja. Molemmissa on assosiatiivisuutta, intuitiivisuutta, tiedostamatonta ja 

sanallistamisen tavoittamattomissa olevaa. Tunteet, tunnelmat ja mielikuvat ovat mo-

lemmissa tärkeitä. Dokumenttielokuva itsessään on ohjaajan kommunikaatiota ja vuo-

rovaikutusta katsojien kanssa.  

 

2 Teoreettinen viitekehys 

 

Tässä luvussa käsittelen opinnäytetyöni tärkeimmät käsitteet ja sovelletut tutkimusme-

netelmät. Käyn läpi dokumenttielokuvan ja luovan prosessin määritelmiä. Pohdin intui-

tion käsitettä ja sen roolia luovassa prosessissa ja vuorovaikutuksessa. Lopuksi ku-

vaan lyhyesti tekemisperustaisen tutkimuksen (toimintatutkimuksellisen lähestymista-

van) ja tapaustutkimuksen  sekä teemahaastattelun menetelmiä. Perustelen valittujen 

tutkimusmenetelmien  käyttöä opinnäytetyössäni. 

 

2.1 Dokumenttielokuvan määritelmä ja luova prosessi. 

 

Dokumenttielokuva on todellisuutta materiaalina käyttävä taidemuoto. Jouko Aaltonen 

toteaa kirjassaan Seikkailu todellisuuteen - dokumenttielokuvan tekijän opas doku-

menttielokuvan suuntautuvan todellisuuteen mutta olevan samalla luovaa ilmaisua. 

Näiden elementtien välillä on erityinen suhde ja jännite. Vaikka dokumenttielokuvassa 

käytetään monenlaisia elokuvallisia keinoja, siinä esitetään väite todellisuudesta. Do-

kumenttielokuvan on oltava uskottava ja katsojan on voitava luottaa siihen. (Aaltonen 

2011, 15–16.)  

 

Tässä opinnäytetyössä näkökulma dokumenttielokuvaan ja sen tekemisen prosessiin 

on tekijälähtöinen. Siksi jätän dokumenttielokuvan lajityyppien, moodien ja genren 

määritelmät käsittelemättä. Aaltosen mukaan useat dokumenttielokuvantekijät ovat 

avointa prosessia arvostavia etsijöitä, joille dokumenttielokuvan tekeminen on maail-
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man kohtaamista, sen hahmottamista ja maailmassa olemista (Aaltonen 2006, 237–

240).  

 

Laadullisella tutkimuksella, jonka tutkimussuunnitelma muuttuu prosessin myötä, on 

hyvin paljon yhteistä dokumenttielokuvan avoimen tekoprosessin kanssa (Aaltonen 

2006, 162–163). 

 

Aaltonen korostaa, että dokumenttielokuva on luovaa, tekijälähtöistä ilmaisua eli taidet-

ta. Hän erottaa dokumenttielokuvan muista ei-fiktiivisistä elokuvalajeista ja muista asia-

keskeisemmistä, lähtökohdiltaan journalistisista reportaasista ja tv-dokumentista. Luo-

vassa dokumenttielokuvassa ovat olennaisia tunteet, tarina ja elämyksen kautta synty-

vä ymmärrys. Tv-dokumentissa kyse on tiedonvälityksestä. Tv-dokumentti tehdään 

yleensä myös nopeammin ja vähäisemmillä resursseilla kuin dokumenttielokuva. Do-

kumenttielokuvien tekijät puhuvat tv-journalismista jonakin muuna kuin dokumenttielo-

kuvana. Rajaa vedetään myös aikaisempaan, objektivisuuteen, ”todellisuuden taltioimi-

seen”  pyrkivään, dokumenttielokuvaan. Tekijöille on olennaista, ettei dokumenttieloku-

van avoimen luovan prosessin lopputulos voi olla tiedossa etukäteen. Tekijät ovat sub-

jekteja ja taiteilijoita. (Aaltonen 2006, 237–239.)  

 

Myös Websterin mukaan jäsennellylle faktualiteetille rakentuva dokumentti jättää huo-

miotta elokuvan luonteen emotionaalisena välineenä, eikä sellaista voi luokitella eloku-

vaksi (Webster 1996). Elina Saksala kirjoittaa, että dokumenttielokuva on taidemuoto ja 

taiteellinen luomus, jossa on etusijalla tekijän persoonallinen ilmaisu. Dokumenttieloku-

va on persoonallinen ja tekijälähtöinen. Tv-dokumentti on aina sisältölähtöinen. Doku-

menttielokuvan tekijä on sen ohjaaja, joka heijastaa subjektiivista todellisuutta. Tv-

dokumentin tekijä on toimittaja, joka heijastaa objektiivista todellisuutta. Luova doku-

menttielokuva on kuvakeskeinen. Saksalan mukaan luovien dokumenttielokuvien ja tv-

dokumenttien rajapinnat kuitenkin hälvenevät, vaikka pääsääntöisesti elokuvien ja tv-

ohjelmien rajan voi vetää melko selkeästi. Tv-dokumentissa on oltava hyvin tarkka siitä, 

kuinka sen sisällä voi luoda, koska journalistisen tv-dokumentin todellisuuden ehto on 

ylittämätön. (Saksala 2008, 18–19.) 

   

Aaltosen mukaan rajanveto yksittäisen dokumenttielokuvan ja tv-dokumentin välillä voi 

olla hankalaa, ja hyvä tv-dokumentti saattaa olla puhuttelevampi ja parempi, kuin huo-

no dokumenttielokuva (Aaltonen 2011, 21). 
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Elina Saksala korostaa katsojan näkökulman merkitystä tv-dokumentin suunnittelussa. 

Taiteessa ja luovassa dokumenttielokuvassa peruslähtökohtana on itselleen tekemi-

nen. Luovan dokumentin ohjaaja lähtee liikkeelle subjektiivisesta näkökulmasta, ja ai-

heen täytyy olla hänelle itselleen merkityksellinen. Tv-dokumentissa, joka on journalis-

tinen tuote, täytyy huomioida kohderyhmää sisällössä, kerronnassa ja visuaalisessa 

ilmeessä. (Saksala 2008, 68–74.) 

 

Dokumenttielokuvan ja tv-dokumentin ohjaajan roolissa voi painottua luova, taiteellinen 

ja journalistinen ote erilaisessa suhteessa. Oman dokumenttielokuvan tekemisen pro-

sessin eri vaiheiden myötä siirryin yhä enemmän tv-dokumentin asiarungosta vapaam-

paan tunne-, kuva-, ihmis- ja tunnelmakeskeisempään ilmaisuun. Lähestymistapani on 

eksploratiivinen. Opinnäytetyöni dokumentin prosessin aikana tulin vakuuttuneeksi sii-

tä, että tutkiva ja avoin ote tavoittaa  todellisuuden kompleksisuuden paremmin. Vaikka 

dokumenttielokuva ei tarjoaa valmiita, selkeitä ja helppoja vastauksia, se voi saada 

aikaan yllättäviä, etukäteen suunnittelemattomia oivalluksia niin kuvattavissa, ohjaajas-

sa kuin elokuvan katsojissakin.  

 

Riitta Nelimarkan mukaan taide ei tarjoa vastauksia, vaan hahmotelmia ja kysymyksiä. 

Taide nostattaa tunteita, sallii virheen ja hyväksyy ristiriidan läsnäolon (Nelimarkka 

2003, 108-109). Taiteella ja siten myös dokumenttielokuvalla on erilaiset lähtökohdat, 

tavoitteet ja tekemisen prosessit verrattuna tv-dokumenttiin.  

 

Dokumenttielokuvan tekeminen kehittyy vuoropuhelussa todellisuuden kanssa. Siksi 

tekemisen kokonaisvaltaiselle prosessille on ominaista tietynlainen ennustamattomuus 

ja kontrollin puute, jota tekijän on opittava sietämään. Dokumenttielokuvan ohjaajalla 

pitää kuitenkin olla visio siitä, mihin pyritään, joka kehittyy ja muuttuu prosessin myötä. 

Visio voi olla Aaltosen mukaan myös intuitiivinen, mutta sen pitää olla tekemisen yti-

messä. (Aaltonen 2011, 42.) 

 

Aaltonen myös varoittaa todellisuuden pakottamisesta ennakkosuunnitelmiin. Doku-

menttielokuvan tekemisessä on tärkeätä keskittyä todellisuuden tapahtumiin. Elämän 

pakottaminen käsikirjoituksen mukaisen muottiin voi näkyä katsojankin aistittavana 

elokuvan keinotekoisuutena ja jopa epäuskottavuutena. Muodon pitää nousta materi-

aalista. (Aaltonen 2011, 228–229.) 
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Taiteellinen identiteetti Michael Rabigerin määritelmän mukaan tarkoittaa sisäistä tar-

vetta luoda järjestystä ja emotionaalista merkitystä itselle tärkeisiin asioihin. Ohjaajalla 

on oltava taiteellinen identiteetti, ja se myös kehittyy tekemällä dokumenttielokuvia. 

(Rabiger 1998, Aaltosen 2011, 45 mukaan.) 

 

Aaltosen mukaan, jokaisella tekijällä on omat tapansa toimia ja hahmottaa luovaa pro-

sessiaan. Tekijöille kehittyy oma tekemisen filosofia. Yleensä dokumenttielokuvan teo-

ria ei kiinnosta tekijöitä. Vaikka tekijöiden taustatyö voi ulottua abstrakteihin ja filosofi-

siin aihepiireihin, dokumenttielokuva ei ole väline teorian esittämisen, eikä se ole alis-

teinen filosofialle ja ideologialle (Aaltonen 2006, 117) 

 

Luovaa prosessia yleensä kuvataan Graham Wallasin jaottelun mukaan. Prosessiin 

kuuluu neljä vaihetta: ongelman löytäminen, hautomisvaihe (inkubaatio), oivallus ja 

ratkaisun hyväksyminen tai hylkääminen. Vaikka ongelmanratkaisuissa rajat ovat usein 

selvät, luovalle prosessille on ominaista epämääräisyys. Tiedollisten elementtien lisäksi 

siihen kuuluu tunne-elementtejä. (Wallas 1926, Uusikylän 1999, 63–64 mukaan.) 

 

Aaltosen mukaan dokumenttielokuvan teko ei etene vallitsevan kaavan mukaan ideas-

ta ja käsikirjoituksesta kuvausten ja editoinnin kautta valmiiseen elokuvaan. Vaikka 

malli on käytössä laajasti opetuksessa, poikkeamat siitä ovat huomattavia. Fiktiosta ja 

elokuvateollisuudesta omaksuttu malli vastaa huonosti dokumenttielokuvanteon käy-

täntöä ja on ristiriidassa tekijöiden avoimeen prosessiin pyrkimyksen kanssa. (Aaltonen 

2006, 236.)  

 

Luovuuden kannalta oikeus omien valintojen tekemisen on ratkaisevan tärkeä. Luova 

ihminen ilmaisee sen, mitä hänen mielessään liikkuu järjen ja tunteen yhteisvaikutuk-

sena. (Amabile 1997, 18–26, Uusikylän 1999, 74–77 mukaan.) 

 

Dokumentaristin arvot ja käsitykset vastaavat perinteistä taiteilijakäsitystä. Luovassa 

prosessissa korostetaan näkemyksellisyyttä, intuitiota ja vapautta. Prosessi muodostaa 

orgaanisen jatkumon havaitsemisesta ja elämyksestä muodonantamiseen ja ilmaise-

miseen. Uusi dokumenttielokuva kertoo kokemuksesta ja liikkuu tunteen alueella. (Aal-

tonen 2006, 239.) 

 

Dokumenttielokuvan tekemiseen sisältyy monenlaisia haasteita, mutta luovaan proses-

siin liittyy uuden löytäminen ja luominen, jotka Mihaly Csikszenmihalyin mukaan tuotta-
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vat mielihyvää. Luovan prosessin flow-tila on palkitseva sinänsä, ja kirjassaan Creativi-

ty: flow and the psychology of discovery and invention Csikszenmihalyi määrittelee 

edellytykset tilan syntymiselle.  Luovan toiminnan tavoite ei aina ole selvä, mutta taitei-

lijan pitää jollakin tavalla luoda alitajuinen mekanismi, joka sanoo hänelle mitä pitää 

tehdä (Csikszentmihalyi 1996, 114). Kyseessä on intuitiivinen tieto ja pyrkimys, joka 

auttaa väistämättömien vaikeiden tilanteiden ja ongelmien yli. Silloin kun haasteet ovat 

taitojen kanssa tasapainossa, flow-tilan syvä keskittyminen toimintaan tulee mahdol-

liseksi. Tärkeätä on myös pyrkiä välttämään häiriöitä ja keskeytyksiä flow-tilaan pää-

semiseksi. (Csikszentmihalyi 1996, 121.)  

 

Flow-käsitteen lisäksi luovasta prosessista ei voi puhua mainitsematta intuitiota. Intuitio 

määritellään hieman eri tavoin filosofiassa ja psykologiassa, mutta kummassakin se 

liitetään taiteeseen ja pidetään järjelle  tai intellektuaaliselle vastakkaisena. Intuitiolla ja 

intuitiivisella näkemyksellä päästään järjen ja loogisuuden ulottumattomissa olevien 

asioiden ymmärtämiseen. Intuitiossa on kyse pyrkimyksestä elämän sisäisen olemuk-

sen havaitsemiseen. Intuitio, intuitiivinen oivaltaminen tai vaiston seuraaminen kytkey-

tyy luovaan prosessiin ja taiteen tekemiseen. (Siukonen 2002, 88-83.)  

 

Intuitio on aistimista, välitöntä havaitsemista ja hahmojen, mallien, ideoiden ja kokonai-

suuksien tunnistamisen taitoa. Intuitio on myös ikkuna psyyken sisäisen maailmaan ja 

alitajunnan jatkuvaan tavoitteisiin suuntautuvaan älykkääseen ja luovaan toimintaan. 

Intuition avulla tullaan tietoiseksi psyyken eri tasojen tapahtumista. Intuitio on luovuu-

den tärkeä osatekijä. (Dunderfelt 2010,27-38, 117.) 

 

2.2 Vuorovaikutus kulttuurienvälisessä kontekstissa 

 

Dokumenttielokuvan tekeminen on useimmiten ryhmätyötä. Vaikka tekijä saattaakin 

tehdä elokuvansa kokonaan yksin, hän on vuorovaikutuksessa kuvattavien kanssa. 

Monet dokumentaristit kuvaavat elokuviaan eri kulttuureissa ja eri maissa. Elokuvan 

ohjaaja, kuvattavat ja työryhmän jäsenet voivat edustaa monia kulttuureja ja puhua eri 

kieliä.  

 

Dokumenttielokuvan ilmaisu syntyy ohjaajan, kuvaajan, äänittäjän ja leikkaajan lähei-

sessä vuorovaikutuksessa. Prosessissa mukana olevilla tekijöillä sekä kuvattavilla voi 

vuorovaikutuksessa olla ongelmia, jotka vaikuttavat ohjaajan ja myös koko tiimin luo-
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vaan prosessiin. Ohjaajan pitää kuitenkin rakentaa ja ylläpitää suotuisaa ilmapiiriä. 

(Aaltonen 2011, 49.)  

 

Aaltosen mukaan kuvattavien maailmaa voi ajatella vieraana kulttuurina. Dokumenta-

risti pyrkii ymmärtämään sitä kulttuuria sisältäpäin: Ohjaaja tunkeutuu ihmisten maail-

moihin, elämiin, sosiaalisiin ympäristöihin, koteihin ja työpaikoille. Lähtökohtaisesti ky-

seessä on positiivinen vuorovaikutusprosessi, jossa suhteen henkilöihin tulee olla 

avoin, rehellinen ja reilu. (Aaltonen 2011, 231, 233.) 

 

Aaltonen korostaa erottavien tekijöiden, kuten kielen ja kulttuurin lisäksi ihmisillä olevan 

paljon kulttuurista riippumatonta, toimivaa kommunikaatiota. Tunteet ja ei-sanallinen 

viestintä ovat universaaleja ja toimivat kulttuurien välillä. Tekijän asenteella on merki-

tystä vuorovaikutuksen ja sen luonteen muodostumisessa. (Aaltonen 2011, 234-235) 

 

Suomi on minulle vieras kieli ja toimin minulle ainakin osittain vieraassa kulttuurissa, 

siksi kulttuurienvälisen viestinnän määritelmä on tarpeellinen tässä opinnäytetyössä. 

Vuorovaikutusta ja kulttuuria on vaikea määritellä. Tämän opinnäytetyön kannalta rele-

vanttina voi pitää James Neuliepin esittämää määritelmää, jossa kulttuuri on yhteisen 

historian sekä verbaalisen ja non-verbaalisen symbolijärjestelmän omaavan ihmisryh-

män omaksuma arvojen, uskomusten ja käyttäytymisen malli (Neuliep 2012, 19).  

 

Kommunikaatiota tai vuorovaikutusta määriteltäessä yleensä hyväksytään kahdeksan 

ulottuvuutta ja määritelmää: 

1.Kommunikaatio on jatkuva, aina muuttuva prosessi.  

2.Prosessi on dynaaminen tai aktiivinen, aikaan sidottu, joustava ja liukuva lu-

onteeltaan.  

3.Kommunikaatio on interaktiivista ja transaktiivista, jossa osanottajat aktiivi-

sesti lähettävät ja vastaanottavat viestejä samanaikaisesti.  

4.Viestit ovat symbolisia, eli rakentuvat verbaalisista ja non-verbaalisista merke-

istä.  

5.Neuliepin mukaan kommunikaation intentionaalisuudesta kiistellään eniten, 

mutta silloin kun osanottaja reagoi käyttäytymiseen tai viestiin, kommunikaatio 

tapahtuu. Intentionaalinen, tahallinen kommunikaatio on informatiivisempaa, 

kuin tahaton.  

6.Kommunikaatio riippuu kontekstista, jossa se ilmenee.  

7.Kommunikaatio on kaikkialla läsnä oleva.  

8. Kommunikaatio on kulttuurisidonnaista. (Neuliep 2012, 10-15.) 
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Kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa on empatialla, epävarmuuden vähentämisellä, 

asenteilla ja samankaltaisuudella on merkitystä. Ihmisten ajatukset ja käsitykset ovat 

kuitenkin ainutlaatuisia, ja on mahdotonta täysin ymmärtää tai suoraan tietää, mitä toi-

nen ihminen ajattelee tai tuntee. Benjamin Broomin esittämä vuorovaikutuksellisen 

empatian ja jaetun merkityksen malli perustuu ajatukseen siitä, että silloin kun ihmiset 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään, he luovat kolmannen kulttuurin. Vuorovaikutuk-

sessa olevat ihmiset luovat jaetut käsitykset ja tunteet silloin, kun he avoimesti kom-

munikoivat toistensa kanssa ja ovat valmiit uusien merkitysten vastaanottamiselle. 

Broomin mukaan samankaltaisuus ei ole välttämätöntä vuorovaikutuksen empatian ja 

jaetun merkityksen syntymiselle. Kolmas kulttuuri syntyy vuorovaikutuksessa olevien 

aktiivisen verbaalisen ja non-verbaalisen kommunikoinnin tuloksena. (Broom 1991, 

235-249, Neuliepin 2012, 324-327 mukaan.) Vuorovaikutuksen empatian malli antaa 

pohjan eri kulttuureja edustavien ihmisten vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen ke-

hittymiselle. 

 

 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämän opinnäytetyön kirjallisessa osassa sovellan kriittiseen itsereflektioon perustuvan 

luovan prosessin tekemisperustaista tutkimusmenetelmää. Pirkko Anttilan mukaan ko-

kemuksellisen luovan toiminnan tutkimiseen soveltuvien menetelmien pitää löytyä lä-

heltä käytännön tasoa. Luovan tuottamisen prosessia voi reflektoida prosessissa itses-

sään, sen sisällä ja myös kontekstissaan. Luova prosessi tuottaa siihen materiaalia. 

Luova prosessi perustuu tekijän olemassa olevaan osaamiseen, joka realisoidaan 

hankkeisiin. Reflektointi aloitetaan aikaisemmin saaduista kokemuksista sekä arvioita-

vissa olevista systeemeistä. Luovassa prosessissa on useita mahdollisia sisältöjä ja 

tavoitteita, jotka voivat muuttua, kehittyä ja saada prosessin edetessä erilaisia paino-

tuksia. Luovan prosessin kuvauksen pitää sisältää keinot, joilla tekijä kuvaa itseään 

systemaattisena, reflektoivana, luovana persoonana. Kuvauksessa tuodaan esille luo-

vaan prosessiin sisältyviä seikkoja ja niiden muotoja.  Tekemisperustaisessa luovan 

prosessin tutkimuksessa lainataan, muokataan, sovelletaan ja kehitetään muiden tut-

kimuksen, taiteen ja tuotannon alojen menetelmiä. Luotettavien ja pätevien tulosten 

saavuttamisessa kriittisyys, itsekriittisyys, tiedonhalu ja taiteellinen sekä suunnittelu-

osaaminen ovat olennaisia. (Anttila 2006, 424–426.)  
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Toimintatutkimuksen käyttö on verrattavissa tapaustutkimukseen ja Anttilan mukaan 

tutkijan kannattaakin suorittaa valintansa niiden kahden välillä (Anttila 2006, 289). Tai-

teellisen tutkimuksen tulokset voi myös Varton mukaan esittää ainakin osittain taidete-

oksen muodossa, jolloin teos on tapaus eli case sinänsä (Varto 2001, 56, Anttilan 

2006, 288 mukaan). Monimuotoiseen opinnäytetyöhöni kuuluva Berliini  on näin tutki-

muksen tapaus, jonka tekoprosessia reflektoin ja analysoin valitusta näkökulmasta. 

Huomioin sekä sisäistä prosessiani, että konkreettisia valintojani elokuvan tekemisen 

eri vaiheissa.  

 

Tekemisperustainen (tai toimintatutkimuksellinen) lähestymistapa on toimiva lähtökohta 

systemaattisesti havainnoitavaan prosessin ja toiminnan reflektointiin ja analyysin. Ke-

hämäisesti etenevässä mallissa toiminnasta edetään reflektion kautta uuteen toimin-

taan ja taas uuteen reflektioon. Näin aiemmat kokemukset ja niistä opittu tulee osaksi 

viimeisimmän toiminnan, tässä opinnäytetyöni dokumentin tekoprosessia. Kirjallisen 

osan reflektointi ja analyysi tulee seuraavien dokumenttielokuvien tekemisen pohjaksi.  

Toimintatutkimuksellinen menetelmä mahdollistaa myös muiden tutkimusmenetelmien 

avulla saadun aiheiston luontevan integroimiseen tutkimukseen.  

 

Vuorovaikutuksen, omien tuntemusten ja intuitiivisen luovan prosessin tiedostamisen ja 

analysoinnin lisäksi peilaan ja vertailen ajatuksiani  teemahaastattelun avulla saatuihin 

kahden tunnetun ja kokeneen dokumenttielokuvantekijän ajatuksiin ja kokemuksiin. 

Haastattelin Jouko Aaltosta ja Katja Gauriloffia syyskuun aikana 2012. Aaltonen ja 

Gauriloff ovat minulle ennestään tuttuja ohjaajia ja lähestymistavoiltaan dokumenttielo-

kuvan tekemiseen riittävän erilaisia. Olen kuunnellut Jouko Aaltosen luentoja doku-

menttielokuvan käsikirjoittamisesta. Katja Gauriloff on ollut opiskeluryhmämme vieraa-

na kertomassa omasta työstään ja urastaan dokumenttielokuvien ohjaajana. Molemmil-

la suomalaisilla dokumentaristeilla on myös paljon kokemusta dokumenttielokuvien 

tekemisestä heille vieraissa maissa ja kulttuureissa. Näin kulttuurin, kielen ja vuorovai-

kutuksen aspekti tulee käsitellyksi osana ohjaajan työroolia ja dokumenttielokuvan te-

kemisen prosessia. 

 

Teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. Haastatelta-

vien tulkinnat asioista ja heidän asioille antamat vuorovaikutuksessa syntyvät merkityk-

set otetaan huomioon. (Hirsjärvi 2010, 48.) Havainnoinnissa, haastattelun teemoissa, 

vertailussa ja analyysissä päähuomio on dokumentaristin sisäisessä luovassa proses-
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sissa sekä siihen vaikuttavissa tekijöissä. Pyrin selkiyttämään erityisesti vuorovaikutuk-

sen ja intuition roolin luovassa prosessissa. 

 

Jyrki Siukonen kirjoittaa teoksessaan Tutkiva taiteilija sanallistamisen vaikeudesta. On 

yleistä, että taide syntyy sitä tekemällä ja puhe tai sanallistaminen seuraa perässä. 

Kuvan tekemisen ja sen tekoprosessin verbalisoiminen on keskeinen taiteen tekemi-

sestä lähtevässä tutkimuksessa. Hän esittää kysymyksen siitä, tapahtuuko taiteen te-

keminen lainkaan sanojen tasolla. Hän toteaa, että hänen omalle työlleen on tyypillistä, 

ettei monet ratkaisut tapahdu työprosessin aikana sanallisessa muodossa, mutta niille 

voi myöhemmin antaa sellainen muoto. Kyseessä on pyrkimys rationaalisuuteen, vaik-

ka luova prosessi ei ole sarja rationaalisia päätöksiä. Taide ei siis ole yksinkertaisimmil-

laankaan pelkkää ongelmanratkaisua tai idean mekaanista jäljentämistä. (Siukonen 

2002, 72–77.) Siukonen toteaa että ns. hiljainen tieto ja puhe siitä itsessään todistavat, 

että asiat eivät ole välttämättä verbalisoinnin ulkopuolella, vaan niitä sanallistetaan tar-

peen mukaan. 

 

Soili Hämäläisen mukaan tutkija itse on olennainen osa tutkimusta. Hän tutkii itseään ja 

omaa toimintansa ja tuottaa näin kokemusperäistä tietoa. Taiteellisen tutkimuksen pi-

tää olla kokeilevaa. Tutkimuskysymysten pitää nousta tutkijan kokemuksista ja niitä 

tarkastellaan tekijän näkökulmasta sisältä ja ulkoa päin. (Hämäläinen 2003, 62–63.) 

 

Mika Hannula kirjoittaa artikkelissaan Tulkinnan vastuu ja vapaus taiteellisen tutkimuk-

sen sisällön sijoittuvan prosessiin kokonaisvaltaisen analysoimiseen. Se tarkoittaa mm. 

taiteellisen tutkimuksen tekijän omien ajatusten ja väitteiden peilaamista ja hahmotta-

mista toisten tekijöiden väitteiden kanssa. (Hannula 2001, 80.) 

 

Opinnäytetyössäni pyrin tarkastelemaan ja analysoimaan erityisesti luovan prosessin 

häiriötekijöitä, jotka syntyivät toiminnan erilaisissa ongelmakohdissa. Ongelmakohtien 

ja ristiriitojen käsitteleminen tuo mahdollisuuden tulla tietoiseksi omista toiminta- ja aja-

tusmalleista luovan prosessin aikana. Oman luovan prosessin verbalisoiminen ja ko-

kemusten analyysi, sekä kokemusten vertailu muiden dokumenttielokuvien tekijöiden 

vastaaviin antavat perspektiiviä ja uusia näkökulmia tutkittaville ilmiöille.  

 

 



12 

  

3 Dokumenttielokuvan suunnittelun ja valmistumisen prosessin analyy-
si 

 

Aloitin opinnäytetyön dokumenttielokuvan suunnittelun opiskelun puolessavälissä. Ha-

lusin varata prosessin eri vaiheille riittävästi aikaa. Mielessä oli useita eri aiheita. Olen 

aiemmin tehnyt YLE:n Basaariin kaksi puolituntista dokumenttielokuvaa, joista toinen 

oli henkilökuva maahanmuuttajataustaisesta lääkäristä ja toisen aiheena oli naisten 

asema ja arvo eri kulttuureissa. Feminismi ja kanainvälisyys olisivat luonnollista jatkoa 

näille teemoille. Minua myös kiinnosti tyttäreni ikäisten kaksikymppisten sukupolvi.  

Halusin myös selvittää mitä juristin ammatti vaatii naiselta. Kun pyörittelin näitä aiheita 

mieleeni tuli Anna (nimi muutettu), joka oli nuori juristi, vahva, kansainvälinen, feminis-

tisesti ajatteleva sinkkunainen, joka vaikutti hieman ristiriitaiselta ja ehkä myös siksi 

kiinnostavalta henkilöltä. Aihe ja synopsis menivät tuotantokokouksessa läpi ja jatkoin 

tutustumista dokumenttielokuvan tulevan päähenkilöön sekä työstin käsikirjoitusta. 

 

Jouko Aaltonen kertoo haastattelussaan, että ohjaajat lähestyvät dokumenttielokuvien 

suunnitteluvaihetta eri tavoin. Joillekin on tärkeä visuaalisuus, jotkut hahmottavat ra-

kennetta, toisille taas tunnelmat ovat olennaisia. Viestiessään suunnitelmia eteenpäin 

on Aaltosen mielestä tärkeätä pyrkiä siihen, että mielikuvat tulevasta elokuvasta on 

oikeita. Kannattaa myös tarkistaa että se ymmärretään oikealla tavalla, koska muuten 

siinä piilee tulevien konfliktien vaara. (Aaltonen, haastattelu 11.9.2012.) 

 

Katja Gauriloff kertoo että hän hahmottaa tulevan dokumenttielokuvansa erilaisina tun-

nelmina, joita on hyvin vaikea kirjoittaa sanalliseen muotoon. Silloin, kun kyseessä ei 

ole kronologisesti etenevä tarina, on äärimmäisen vaikeaa ja hankalaa selittää mitä 

aikoo tehdä. Kuvilla ja näyttämällä, tekemällä demoja voi yrittää osoittaa millainen elo-

kuva on suunnitteilla. Voi puhua ideasta ja aiheesta ja siitä, miten elokuva ehkä voisi 

lähteä menemään. Dokumenttielokuva alkaa tekovaiheessa elää omaa elämäänsä ja 

sen mukana ohjaajan täytyy itse myös elää. (Gauriloff, haastattelu 12.9.2012.) 

 

Elina Saksalan mukaan luovan dokumenttielokuvan ja journalistisen tv-dokumentin 

suunnittelussa on selvä ero. Luovaa dokumenttia ei voi eikä pidä käsikirjoittaa siten 

kuin asialähtöistä dokumentti. Luovan dokumentin tekijän on tärkeä pystyä määrittele-

mään, miksi hän aikoo tehdä dokumentin, mikä on sen perimmäinen pyrkimys tai tar-

koitus. Kun esimerkiksi seurataan jotakin ihmistä, käsikirjoitus voi vaikuttaa tuhoisasti, 
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koska on vaarana että silloin vähintäänkin konstruoidaan todellisuutta tai jopa ruvetaan 

tekemään fiktiota. (Saksala 2008, 82–83.)   

 

Olin aidosti kiinnostunut Annasta henkilönä sekä hänen maailmastaan. Henkilökuvaksi 

ajateltu dokumentti olisi ollut luova dokumenttielokuva. Elokuvan tekemiseen liittyvä 

tuttu inspiroitunut ja luova prosessi käynnistyi. 

 

3.1 Päähenkilön valinta ja käsikirjoitusvaihe 

 

Aaltonen kirjoittaa, että päähenkilön valintaprosessi ei välttämättä ole pitkää puntaroin-

tia ja vaihtoehtojen miettimistä. Tekijällä saattaa olla varma intuitio, että sattuman eteen 

heittämä ihminen on juuri oikea päähenkilö elokuvaan. (Aaltonen 2006, 124.)  Myös 

Saksalan mukaan aloitusvaiheessa on paljolti kyse vaistosta: ”äkkääkö oikean polun ja 

sen päästä oikean äijän” (Saksala 2008, 82). Jos mietin intuitiotani tai tunnetta, joka oli 

minulla käsikirjoittamisen vaiheessa, ensimmäisenä tulee mieleen pieni hämmennys ja 

epävarmuus. Anna vaikutti innostuneelta dokumenttielokuvan ideasta, mutta en ollut 

täysin varma siitä, onko hän valmis avautumaan ja sitoutumaan projektiin. Innostunei-

suuden takana olin aistittavinani epäaitoutta tai pelkoa.  Kävimme tarkasti läpi keskus-

telujen aiheita ja sovimme, mitkä aiheet uransa aloitteleva juristi ei voi käsitellä tai pu-

hua niistä suoraan.  

 

Dokumenttielokuvan tekijä on vastuussa siitä, ettei päähenkilölle aiheudu haittaa elo-

kuvassa esiintymisestä. Haastattelussaan Jouko Aaltonen kertoo, että alussa kannat-

taa vähän liioitellakin sitä vaivaa, joka päähenkilölle dokumentin tekemisestä koituu. 

Siten voi estää myöhemmin alkuinnostuksen hävittyä mahdollisesti tapahtuvan proses-

sin kriisiytymisen. Aaltonen toteaa, että normaali tervejärkinen ihminen suhtautuu uteli-

aan epäilevästi dokumentaristiin, joka haluaa kuvata hänen elämäänsä. Se on hyvä 

merkki. Elokuvantekijän kannattaa olla huolissa, jos joku on hirveän innokas esiinty-

mään dokumentissa. Esiintymisen motiiveja kannattaa miettiä, koska elokuvan tekemi-

nen on vuorovaikutussuhde, jossa dokumenttielokuvantekijä käyttää hyväkseen pää-

henkilöään ja päähenkilö voi myös käyttää hyväkseen elokuvantekijää. Siten liian inno-

kas esiintyjä on yhtä huono kuin täysin vastahakoinen. (Aaltonen, haastattelu 

11.9.2012.)  

 

Silloinkin, kun aikaa päähenkilön tutustumiseen on hyvinkin vähän, Katja Gauriloff 

usein ensisilmäyksellä tietää, silloin kun päähenkilö on oikea ja hänen kanssa suunni-
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telmat tulevat toteutumaan. Hän kuvaa kokemusta rakkaudeksi ensisilmäyksellä. Tär-

keä hänelle on kokemus siitä, että ihminen avautuu tarpeeksi hänelle. Gauriloff koros-

taa, ettei voi lähteä toiveajattelulla, että ”ehkä tämä tästä”. Päätöksenteko on Gaurilof-

filla tässä täysin vaiston mukaista, ja järkeen ei voi siinä vaiheessa luottaa, vaan voi 

antaa vaistojen ohjata. Varsinkin kun aikataulu on tiukkaa ja ei voi kehittää suhdetta 

kuvattaviin viikkojen aikana, vaistoon on pysyttävä luottamaan valinnassa. Kulttuuri- ja 

kielieroista huolimatta Gauriloff on oppinut luottamaan vaistovaraisen toimintatapansa 

toimivuuteen. Hänen mielestään kyse on ihmisten kohtaamisesta ihmisinä ja vuorovai-

kutuksesta heidän välillä. Dokumenttielokuvan henkilöiden pitää kokea elokuvan tärke-

äksi ja myös että he ovat tärkeitä. He antavat omaa elämäänsä elokuvan tekijöiden 

käyttöön. Kuvattavien henkilöiden pitää kokea, että heitä kohdellaan oikein ja hyvin. 

Heidän pitää ymmärtää, mitä elokuvassa ollaan tekemässä. (Gauriloff, haastattelu 

12.9.2012.) 

 

Websterin mukaan tutustumisvaiheessa saattavat tulla ilmi elokuvan tarvitsemia koh-

tauksia ja tilanteita, jotka parhaiten ilmaisevat päähenkilön luonnetta, sisäistä elämää ja 

sisältävät mahdollisen ristiriidan (Webster 1996).  Käsikirjoituksen mukaan suunnitte-

lemat kohtaukset mielestäni tarjoaisivat toteutuessaan mielenkiintoisen ja ristiriitaisen 

ihmisen elämään ja persoonan eri puoliin tutustumista. Vaikka koin pientä epävarmuut-

ta valitun päähenkilön sitoutumisesta ja vuorovaikutustyyliemme erilaisuudesta, uskoin 

tai ainakin uskottelin itselleni pystyväni häntä ohjaamaan. Innostukseni vaimensi epäi-

lyt, ja olin valmis aloittamaan kuvaukset. 

 

3.2 Ensimmäinen kuvausvaihe  

 

Käsikirjoituksesta edettiin kuvausten suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. Ennen ke-

säksi suunniteltuja kuvauksia päähenkilön elämäsään on kuitenkin tapahtunut merkit-

tävä muutos, hän on aloittanut seurustelun. Muutimme hieman suunnitelmia sisällyttä-

mään uuden poikaystävän. Olin edelleen kiinnostunut ja motivoitunut elokuvan tekemi-

seen. Välillä kuitenkin Annaa oli vaikea saada kiinni ja joitakin suunniteltuja kohtauksia 

eri syistä ei pystytty kuvaamaan tai ne vain siirtyivät. Huoli aikataulussa pysymisestä ja 

riittävän materiaalin saamisesta kasvoi. Innostukseni muuttui vähitellen ahdistukseksi 

ja turhautumiseksi, enkä voi puhua flow-kokemuksesta prosessin aikana. 

 

Katja Gauriloffin painottaa haastattelussaan päähenkilön ja ohjaajan molemminpuolista 

luottamusta. Hän kertoo, että vaikka jotakin päähenkilöä on ollut joskus vaikea saada 
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kiinni, kuitenkin kaikki olivat sitoutuneet dokumenttiin koko prosessin ajaksi, siitäkin 

huolimatta että välillä suunniteltujen kuvauspäivien määrä kasvoi merkittävästi. (Gauri-

loff, haastattelu 12.9.2012.) 

 

Koin kuvauspäivien peruuntuessa, että dokumentti ei ole Annalle yhtä kiinnostava pro-

jekti, kuin se ehkä oli suunnitteluvaiheessa. Muutamien käytyjen keskustelujen lisäksi 

en halunnut ryhtyä enempää häntä motivoimaan tai taivuttelemaan. Kuvausvaihe, sen 

kaikista hankaluuksista huolimatta voi olla hyvin inspiroiva ja merkityksellinen kokemus 

kaikille osanottajille.  Silloin kun vuorovaikutus kuvattavien ja tekijöiden välillä toimii, voi 

tavoittaa ja saada tallennettua materiaalia, jossa on ilmaisuvoimaa. 

 

Aaltonen toteaa, että pitkää sitoutumista edellyttävässä dokumenttielokuvassa ensin 

kuvattavilla henkilöillä on alkuinnostusta ja sitten tulee väsähtäminen ja jopa kriisi (Aal-

tonen 2006, 111).  

 

Haastattelussaan Aaltonen puhuu siitä, että elokuvan päähenkilöt elävät omaa elä-

mänsä omien aikataulujen mukaan. Dokumenttielokuvan tekijöiden ei pidä vaatia koh-

tuuttomia kuvattavilta henkilöiltä. On hyvin herkkä asia ruveta ohjaamaan kuvattavia 

tekemään jotakin, mitä he eivät sillä hetkellä tekisi. Siitä voi aiheutua konflikteja, var-

sinkin jos ohjaaja ja kuvattavat ovat valtasuhteiltaan eri asemassa yhteiskunnassa. 

Käytännössä ihmisiä ei voi pakottaa esiintymään elokuvassa, vaikka he ovatkin allekir-

joittaneet esiintymissopimuksen. (Aaltonen, haastattelu 11.9.2012.) Päähenkilöni Anna 

ei varsinaisesti ilmaissut suoraan haluttomuutensa jatkaa dokumentin tekoa, mutta itse 

prosessi ei tuntunut enää minusta mielekkäältä ja aikataulussa pysyminen ja riittävän 

kuvamateriaalinen saaminen alkoi tuntua epätodennäköiseltä. Koin tehneeni virheen, 

kun yritin ohittaa epävarmuuteni Annan motivaatiosta dokumentin tekoprosessin alus-

sa. 

 

3.3 Toinen kuvausvaihe 

 

Elokuvan idea saattaa myös muuttua matkan varrella. Suunnitteilla olevasta elokuvasta 

voi lohjeta uusi aihe, tai edellinen elokuva voi synnyttää uuden (Aaltonen 2006, 137–

138.) 

 

Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului päähenkilön kuvaaminen hänen ystäviensä luona 

Berliinissä. Tästä syntyi ajatus dokumenttielokuvan idean muuttamisesta. Päätin kuva-
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ta Berliinissä työskenteleviä ja opiskelevia nuoria kansainvälisiä suomalaisia, sekä 

kansainvälistä uraa suunnittelevia nuoria. Lähestymistapa muuttui henkilövetoisesta 

aihevetoiseen ja journalistiseen. Tein uuden käsikirjoituksen ja kuvaussuunnitelman. 

Tarkoituksena oli haastatella ihmisiä muutaman päivän aikana kuvausmatkalla Berlii-

nissä sekä myöhemmin Helsingissä.  Jo kuvattu materiaali oli tarkoitus hyödyntää osa-

na uutta dokumenttia.  

 

Lähetin kahdelle tulevalle kuvattavalle haastattelun kysymykset etukäteen. Berliinissä 

kuvattavana ja haastateltavana oli tietokonealan yrityksessä työskentelevä Olli ja Hum-

boldtin yliopistosta valmistuva Heini. Aikataulumme tulisi olemaan tiukka, mutta riittävä 

tarvittavan materiaalin kuvaamiseen. 

 

 

3.4 Ohjaajan ja kuvaajan vuorovaikutus ja sen haasteet 

 

Aaltosen mukaan dokumenttielokuvan tekeminen on ryhmätyötä ja vahvasti sosiaalista 

toimintaa luonteeltaan. Ihmiset saattavat riidellä rahasta, työajasta, valtasuhteista ja 

muista inhimillisistä asioista myös elokuvan teossa. Ne ovat turhia riitoja, mutta samalla 

tavalla se on kaikissa työyhteisöissä. Dokumenttielokuvanteossa olosuhteet ovat jos-

kus vähemmän kontrolloidut ja epämääräiset. Ihmistenvälisissä suhteissa on kaikenlai-

sia jännitteitä. Niitä ei vain aina sanota ääneen. (Aaltonen, haastattelu 11.9.2012.)  

 

 Aaltonen toteaa, että yhteistyö kuvaajan kanssa on dokumenttielokuvan tekemisen 

peruskivi (Aaltonen 2011, 247).  En ole ennen opinnäytetyön dokumentin kuvaamista 

työskennellyt sitä kuvaamaan suostuneen opiskelukaverini kanssa. Siksi tarkistin kuvat 

ja annoin mahdollisimman tarkat ohjeet ennen kuvausta ja kuvauksen aikana. Olin huo-

lissa kuvien ja äänen laadusta ja pyrin muistuttamaan kuvaajaa mm. lähikuvista. Nau-

hoitin ääntä myös zoomilla  erikseen. Tämä työskentelytapa oli täysin erilainen kun 

aiemmin ammattikuvaajien kanssa, jolloin annoin heille hyvin pitkälle vapaat kädet toi-

mia. Sain heiltä laadukasta ja jopa yllättävää lisämerkitystä tarjoavaa kuvamateriaalia. 

Koin myös oppivani paljon heidän neuvoistaan. Ammattitaitoinen kokenut kuvaaja 

mahdollisti ohjaajan keskittymisen tilanteen kokonaisuuden hallintaan ja vuorovaiku-

tukseen kuvattavien kanssa. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja palkitsevaa.  

 

Aaltonen kirjoittaa, että kuvattava maailma on vuorovaikutuksessa tekijän kanssa ja 

näin vaikuttaa myös elokuvan tyyliin. Intuitio ja vaistonvaraisuus ovat tärkeitä asioita 
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kuvausvaiheessa. (Aaltonen 2006, 142–143.) Berliini tarjosi odotetusti erittäin hyvää ja 

dokumentin tunnelmaan sopivaa kuvattavaa. Ohjasin kuvaajaa ottamaan sellaisia ku-

via, joissa oli liikettä, tilan ja valon tuntua. Kuvaajalla oli taipumusta kuvata staattisem-

min, keskittyä yksityiskohtiin ja pitää kameraa alaspäin. Saksala kirjoittaa, että kaikilla 

kuvaajilla, kuten myös leikkaajilla ja muilla tekijöillä on oma käsialansa ja muotokielen-

sä. Kuvaajien tyyli eroaa toisistaan niin paljon, että eri kuvaajien materiaalia ei aina 

edes voi käyttää samassa ohjelmassa. (Saksala 2008 62–63.) Luulen, että jos aikatau-

lumme ei olisi niin tiukkaa, saisimme kehitettyä dokumentin kuvaustyyliä ja ilmaisua 

yhteistyössä kuvaajan kanssa. Aiemmat kokemukset opiskeluun liittyvistä dokument-

tien ja inserttien teosta olivat pääosin positiivisia. Kuvaajina toimineiden opiskelijoiden 

paneutuminen ja keskittyminen kuvauksiin, sekä syntynyt kuvamateriaali on ylittänyt 

odotuksiani lähes joka kertaa. 

 

Kaupungin avaruutta, rytmiä ja omanlaista vapautunutta tunnelmaa sekä dokumentin 

päähenkilöitä olisi voinut saada kuvatuksi paljon enemmän, ellei toiseksi  yllättäväksi 

ongelmaksi olisi muodostunut kuvaajan eksyminen ja myöhästyminen lähes jokaisesta  

tapaamisesta. Annetuista ohjeista ja kartasta huolimatta kuvaajan myöhäinen saapu-

minen viivytti kuvausten alkamista jopa tunneilla. Tämä oli todennäköisesti tahatonta, 

mutta aiheutti turhaa hermostumista kaikille osanottajille, oli epäammattimaista ja hait-

tasi kaikkien työskentelyä ja keskittymistä kuvaustilanteissa.  

 

Haastattelussaan Katja Gauriloff kertoo, että kuvaajan, niin kuin muidenkin työryhmän 

jäsenten valinnassa kannattaa miettiä kenen kanssa tekijä haluaa viettää aikaa, ihmisiä 

keiden kanssaan ”henkilökemiat toimivat”.  Varsinkin paljon matkoilla dokumenttieloku-

vaa tehnyt Gauriloff pitää asiaa ensisijaisen tärkeänä. Vaikka kuvaaja olisi kuinka hyvä, 

mutta hän esimerkiksi myöhästelee tai hänellä on muita ongelmia, sellaista ei pidä vali-

ta. (Gauriloff, haastattelu 12.9.2012.) 

 

Koin, että kuvaajan myöhästely on  minulle ohjaajana stressaavaa ja keskittymistäni 

häiritsevää. Stressi laskee luovaa suorituskykyä (Amabile 1997, 18–26, Uusikylän 

1999, 75 mukaan). Vaikka kuvausvaihe on hyvin stressaava vaihe, se on yleensä myös 

erittäin innostava, inspiroiva ja kiinnostava. Vuorovaikutus kuvaajan kanssa Berliinin 

kuvausten yhteydessä on ollut minulle ohjaajana ylimääräisen negatiivisen stressin 

lähteenä, enkä siellä pystynyt tilannetta purkamaan ja ratkaisemaan. 
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Gauriloff käyttää haastattelussaan myös sellaista termiä kuin elokuvataju. Elokuvatajun 

samanlaisuus ohjaajalla ja kuvaajalla on toinen tärkeä asia, kun kuvaaja valitaan. Tä-

mä voi selvittää vain tekemällä ja kuvaamalla yhdessä. Oikea henkilö löytyy kokeile-

malla. Kuvaajan, leikkaajan tai musiikin säveltäjän pitää kokea ja nähdä asiat  ohjaajan  

kanssa samalla tavalla, siten voi syntyä oikeanlaista materiaalia. (Gauriloff, haastattelu 

12.9.2012.) 

 

Jouko Aaltonen toteaa haastattelussaan, että kuvaajan kanssa työskentelyssä on tär-

keää, että ”ollaan tekemässä samaa elokuvaa”. Kuvaajan kanssa ongelmat ovat usein 

kommunikaatio ongelmia. Näin on siksi, että kuvaajat eivät ole yleensä verbaaleja ih-

misiä. Aaltosen mukaan käsikirjoitus on hyvä dokumentoitu pohja keskustelulle ohjaa-

jan ja kuvaajan välille, vaikka sitä käsikirjoitusta ei kuvausvaiheessa ei enää käytettäisi. 

Käsikirjoituksen pohjalta keskustellaan siitä millaista elokuvaa tehdään. (Aaltonen, 

haastattelu 11.9.2012.) 

 

Kun ei tunne riittävästi ihmistä ja hänen tekemisen tyyliään, voi tulla eteen odottamat-

tomia ongelmia. Toiminta voi olla hidasta, kamera ei oikealla hetkellä käynnistykään ja 

ainutkertainen tilaisuus ja kuva menetetään. Vaikka kuvaaja olisikin tuttu, Gauriloff tar-

kistaa ja sommittelee kuvaajan kanssa jokaista kuvaa, rajausta ja freimia elokuvan te-

koprosessin alussa. Prosessin edetessä ohjaajalle ja kuvaajalle syntyy yhdessä teke-

mällä molemminpuolinen luottamus ja ymmärrys muotoutumassa olevasta elokuvan 

tyylistä ja siitä, millaisia kuvia ohjaaja haluaa. (Gauriloff, haastattelu 12.9.2012.) 

 

Myös Aaltosen mukaan uuden kuvaajan kanssa työskennellessään ohjaaja ei voi etu-

käteen tietää, miten tämä työskentelee, millaisia kuvarajauksia tämä tekee sekä miten 

tämä hahmottaa tilaa ja tilannetta ja ihmistenvälisiä suhteita. Dokumenttielokuvan te-

kemisessä nämä ovat keskeisempiä asioita. Uudessa työsuhteessa pitää opetella toi-

sen työtapaa, myös kuvaajan, pitää opetella ohjaajan ajattelu- ja työtapaa. Aaltosen 

neuvoo silloin yhdessä katsoa luupin läpi ja tehdä kuvarajauksia kuvaustilanteessa, 

sekä yhdessä käydä läpi kuvattua materiaalia ja keskustella siitä. (Aaltonen, haastatte-

lu 11.9.2012.) 

 

Gauriloff on hyvin tarkka kuvista ja joskus on jopa pitänyt kuvaajaa hartioistaan kiinni ja 

näin ohjasi käsivaralta kuvattavan tilanteen kuvausta. Hän myöntää, ettei tämä ole ku-

vaajan kannalta mukava tapa toimia, mutta oikea kuvaaja suostuu siihen ja hänen pi-

tääkin suostua ohjattavaksi. Hän nykyisin myös selittää työtapansa jossain vaiheessa 
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kuvaajalle. Tilanteet voivat olla sellaisia, että hän myös käskyttää kuvaajaa ja varmis-

taa että oikeat kuvat tulevat otetuksi. (Gauriloff, haastattelu 12.9.2012.) 

 

Kuvausvaiheen jälkeen jouduin toteamaan, että en ottanut riittävässä määrin ohjaajalle 

kuuluvaa asemaa vuorovaikutuksessa kuvaajan kanssa. Pyrin liian paljon välttämään 

konfliktia ja tilanteen kärjistymistä. Rakentavalla ja johdonmukaisella asenteella olisin 

ehkä  kuitenkin voinut saada vuorovaikutuksemme kuvaajan kanssa toimivammaksi ja 

työkeskeisemmäksi.  

 

Aaltonen toteaa, että ohjaajan ja kuvaajan suhde on hyvin selvä. Ohjaaja on se, jolla 

on näkemys ja kuvaaja on se, joka toteuttaa sen. Dokumenttielokuvassa tapahtuu 

usein niin paljon ja niin nopeasti, että ohjaaja ei voi eikä ole myös syytä koko ajan neu-

voa. Silloin ohjaaja vain osoittaa ne kohteet, jotka ainakin pitää saada mukaan, ja hyvä 

ohjaaja ottaa ne huomioon. Huono kuvaaja lähtee seuraamaan omaa visiotaan, silloin 

hän on tekemässä omaa elokuvaa ja ohjaajan on syytä siihen puuttua. Ohjaaja on kui-

tenkin vastuussa elokuvan ilmaisusta. Järkevä ohjaaja hyödyntää kuvaajan lahjakkuut-

ta, mutta joskus ohjaajan pitää sanoa hyvin tiukasti millaisia kuvia pitää tehdä ja mitä 

kuvia kohtaukseen tarvitaan. Aaltonen kertoo, ettei hänellä ohjaajan roolissa ollut var-

sinaisia riitoja kuvaajan kanssa, mutta hän on joskus joutunut kuvaajalle sanomaan 

asiat tiukasti. Tuottajan roolissa hän on kuitenkin nähnyt varsinkin kokemattomien oh-

jaajien ja kuvaajien välisiä konflikteja. Kokematon ohjaaja ja kokenut kuvaaja on hyvä 

yhdistelmä, koska kuvaaja silloin tukee ohjaajaa. Konflikteja voi tulla siitä, että ohjaaja 

astuu liian paljon kuvaajan tontille. Esimerkiksi ohjaaja voi olla koko ajan katsomassa 

rajauksia ja ohjaamassa ja komentamassa. Kuvaaja vaatii tietyn ajan kuvien tekemi-

seen. Kokematon ohjaaja voi juoksuttaa kuvaajaa ja siitä voi tulla konflikteja. (Aaltonen, 

haastattelu 11.9.2012.) 

 

 

Kommunikoin kuvaajan kanssa suomeksi, joka on minulle vieras kieli. Äidinkielelläni 

venäjäksi ilmaisen itseäni paljon suoremmin ja jopa kärjistetymmin. Tässä kulttuurilli-

sesti hyväksytyn tunneilmaisun rajat ovat venäjänkielisessä kulttuurissa paljon väljem-

mät ja sallivammat. Pyrin sovittamaan ilmaisua suomalaisiin normeihin ehkä vähän 

liikaa. Tiukan asiallisen ilmaisun tavoittaminen sortumatta aggressiiviselta vaikuttavaan 

kommunikoitiin on vieraalla kielellä hankalampaa, kuin viestiessä äidinkielellä. Ohjaa-

jana on kuitenkin ilmaistava itseään riittävän selkeästi ja tarvittaessa myös tiukasti. 

Kuvausvaiheen ongelmien jälkeen tarve kehittää omaa kommunikointityyliäni on tullut 
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hyvin selväksi. Seuraavissa projekteissani aion viestiä tavoitteitani ja odotuksia mah-

dollisimman selvästi ja seikkaperäisesti. Ohjaajan työroolin edellyttämä vuorovaikutuk-

sen määrätietoisuus voi ennaltaehkäistä monia ryhmätyössä syntyviä turhia ongelmia.  

 

Berliinin kuvausten jälkeen haastattelin vielä kahta kansainvälistä nuorta suomalaista 

naista Helsingissä. Oletin, että eksyminen ja siitä johtuva myöhästely ei olisi ongelma-

na kuvaajan kohdalla hänen kotikaupungissaan. Hän oli silti myöhässä toisen haastat-

telun kuvauksiin ja hänen keskittymisensä ja kuvan laatu olivat silloin myös heikkoja.  

  

3.4 Haastattelun edut ja ongelmat dokumentin lähestymistapana 

 

Gauriloff kertoo haastattelussaan, että joskus ihmisellä olisi mielenkiintoisia tarinoita 

kerrottavana, ja se voi ”näkyä hänen silmissään”, mutta jos tarinat ovat vielä proses-

soimattomia, sen myös voi nähdä ja tuntea. Silloin voi kokea selvästi, ettei sellaisen 

henkilön kanssa ainakaan suunnitellussa aikataulussa ”juttu onnistu”. (Gauriloff, haas-

tattelu 12.9.2012.) Haastattelemani henkilöt ovat miettineet kysymyksiäni etukäteen. 

He ovat yllättäneet minua pohdituilla, syvällisillä ja kiinnostavilla ajatuksilla. TV-

dokumenttiin haastattelujen antama informatiivinen sisältö olisi ollut riittävä. Haastatel-

tavat olivat myös mukana tunteilla ja koko persoonalla kuvaustilanteessa välillä liikuttu-

en ja välillä epäröiden tai oivaltaen jotakin. Koen, että vuorovaikutus ohjaajan ja kuvat-

tavien välillä on toiminut. Kieli ja kulttuuriaspekti ei näyttänyt aiheuttavan vuorovaiku-

tusongelmia. Intensiiviset haastattelut ja vuorovaikutus kuvattavien kanssa olivat hyvin 

antoisia ja positiivisia kokemuksia.  

 

Katja Gauriloff toteaa haastattelussaan, että ihmisiä kohdataan ihmisinä, heidän kult-

tuuritaustastaan, kielieroista, iästään  ja sukupuolestaan huolimatta. Monessa maissa 

ja kulttuureissa dokumenttielontekijänä hän on oppinut luottamaan omaan vaistoonsa 

ihmisiä kohdatessa. Ihmisiä nähdään ja koetaan ja se on vastavuoroista. (Gauriloff, 

haastattelu 12.9.2012.) 

 

Haastattelussa voi päästää sellaiseen kohtaan, jossa haastateltava itse oivaltaa yllät-

täen uusia asioita. Tämä ei tapahdu joka haastattelussa. Joskus ihmisen täytyy puhua 

ensin hyvin paljon, ennen kun päästään alueelle, jossa oikea avautuminen tai oivallus 

tapahtuvat. Siihen tarvitaan joskus useampi haastattelukerta. Mutta silloin, kun tämä 

oivallus tapahtuu, kokemus on koko työryhmälle ja haastateltavalle itselleen hyvin pal-
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kitseva, koskettava ja yhdistävä. Koen, että etukäteen suunniteltujen kysymysten lisäk-

si vapaampi keskustelu kuvattavien kanssa tarjoaa mahdollisuuksia löytää asioita ja 

näkökulmia, jotka olisivat ohjaajalle ja myös kuvattaville aidosti uusia ja kiinnostavia. 

Vapaa keskustelu edellyttää kuitenkin valmistautumista ja aikaa.  

 

Gauriloffin mukaan eri ihmiset ovat eri tavoin valmiita avautumaan. Jotkut ovat niin auki 

jo heti haastattelun alusta, että se voi olla jopa pelottavaa. Joitakin pitää ikään kuin 

”väsyttää” ensin, esimerkiksi haastattelemalla heitä työpäivän jälkeen, jollain he eivät 

”välitä enää” pitämään naamiota, vaan ovat enemmän auki siinä tilanteessa. Haastatel-

tavan pitää olla rento, ettei mikään painaa heidän mieltään. Sitten he pääsevät keskit-

tymään haastatteluun. Ihmisistä pitää kokonaisvaltaisesti pitää huolta, ettei elokuvaan 

osallistumisesta heille tule ongelmia. Katja Gauriloff kertoo, että joskus lyhyidenkin 

haastattelusessioiden jälkeen ihmisten kanssa on yhdessä itketty ja halailtu. Ihmiset 

ovat myös jääneet ohjaajaan sisään tunnetasolla elämään, eikä ”niistä pääse ikinä 

eroon, ne jää aina kummituksiksi sinne.” (Gauriloff, haastattelu 12.9.2012.)  

 

Dokumenttini aihe on osoittautunut huomattavan monitasoiseksi ja monitulkintaiseksi. 

Tv-dokumenttiin soveltuva etukäteen suunniteltu haastattelurunko oli selvästi aihee-

seen nähden riittämätön. Luovan dokumenttielokuvan tutkiva ja avoin lähestymistapa 

olisi ollut myös dokumentin aiheen käsittelyn kannalta parempi ratkaisu. Huomasin, 

että dokumenttini aihe ja mielessäni olevat kysymykset kehittyivät ja muuttuivat ku-

vausaikana. Ennakkokäsitykset osoittautuivat osin oikeiksi ja osin vääriksi. Tärkeäm-

pää oli kuitenkin aivan uusien ja yllättävien näkökulmien ja ajatusten löytyminen. Berlii-

ni muuttui kuvausten aikana metaforaksi, vertauskuvaksi nuoren ihmisen muuttumises-

ta, uuden elämän ja identiteetin etsimisestä ja löytämisestä. 

 

Haastattelujen lisäksi meillä oli hyvin vähän aikaa kuvata päähenkilöitä tiukan aikatau-

lun ja myös kuvaajan myöhästymisistä johtuneen menetetyn ajan vuoksi. Koin että 

haastatteluissa saadut viisaat, hauskat ja oivaltavatkin vastaukset olivat silti vain pieni 

osa sitä tietoa ja kokemusta, jota päähenkilöissäni oli. Haastattelussa verbalisoitavissa 

olevan ja prosessoidunkin tarinan lisäksi olisin halunnut saada kuvata päähenkilöitäni 

Berliinissä heidän elämässään. Olen myös varma, että viettämällä aikaa päähenkilöi-

den kanssa, kuvaamalla heitä ja keskustelemalla heidän kanssaan edes muutamien 

päivien ajan olisin saanut dokumentin aiheisiin huomattavasti ja ratkaisevasti enem-

män. Tämä kuvanauhalle tallentuva tieto tai kokemus ei olisi välttämättä kokonaan ver-
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balisoitavissa, mutta juuri luovan dokumenttielokuvan mahdollistamalla ilmaisulla väli-

tettävissä katsojalle.  

 

Lähestymistapani silloin ei ehkä olisi journalistinen ja tuloksena ei olisi tv-dokumentti, 

vaan aihevetoinen dokumenttielokuva (Aaltonen 2011, 69). Verbalisoitavissa olevan 

asiatiedon lisäksi olen kiinnostunut ihmisistä, tunteista, kuvien ja tilanteiden tunnelmista 

ja sanallistamisen tavoittamattomissa olevista asioista. Oivaltaminen tapahtuu tuntei-

den avulla. Ihmiset oivaltavat ja käsittävät asioita hyvin paljon myös näkemällä. Näyt-

täminen on hyvin tehokas tapa välittää asioita, silloin verbaalisen selittämisen rooli vä-

henee ja joskus se on täysin tarpeetonta. En halua vain kertoa verbalisoitavissa olevia 

asioita, vaan näyttää kuvia, joista välittyy kokemus ja tunne ainutkertaisesta hetkestä. 

Tulin vähitellen tietoisemmaksi pyrkimyksestäni tehdä luova dokumenttielokuva, joka 

on Jääskeläisen mukaan yhtenäinen kuvallinen kertomus ihmisistä, ilmiöistä tai tapah-

tumista (Jääskeläinen, Saksalan 2008, 130 mukaan).  Visuaalinen ilmaisu on minulle 

vähintään yhtä tärkeä, kuin verbaalinen. Visuaalisen ilmaisun kautta voi päästä puheen 

pintatason alla oleviin merkityksiin. Aaltonen kirjoittaa, että taide on juuri näiden merki-

tyksien tai alatekstien rakentamista ja se pätee myös dokumenttielokuvaan. Dokument-

tielokuvan ohjaajan taitoa on ensin nähdä näitä elämän merkityksiä, kuvata niitä ja ra-

kentaa niistä elokuvan. Dokumenttielokuvassa osa merkityksistä on mietitty käsikirjoi-

tusvaiheessa, osa löydetään kuvausvaiheessa ja osa rakennetaan leikkausvaiheessa. 

(Aaltonen 2011, 229–230). Kuvausvaiheen löytämättä tai kuvaamatta jääneitä merki-

tyksiä jäin kaipaamaan.  

 

3.5 Leikkausvaihe 

 

Aiempia dokumenttejani olen leikannut yhdessä leikkaajien kanssa. Olin tehnyt leik-

kauskäsikirjoituksen ja leikkaajan kanssa rakensimme toimivan kokonaisuuden. Leik-

kaajan rooli oli enimmäkseen tekninen. Olen leikannut opiskelijatuotantoon kuuluvan 

lyhyen insertin myös itsenäisesti. Tekniset taidot editointiohjelman käyttäjänä olivat 

vielä haparoivia, mutta koin, että prosessi on minulle entuudestaan riittävän tuttu. Halu-

sin keskittyä leikkausvaiheeseen yksin ja samalla myös kehittää teknisiä taitojani edi-

toinnissa. 

 

Dokumenttielokuvassa leikkausvaihe on Aaltosen mukaan erityisen tärkeä, koska kaik-

kea ei voi suunnitella ja ennakoida etukäteen. Leikkaus muistuttaa käsikirjoittamista ja 
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ohjaamista, koska siinä hahmotetaan rakennetta ja kokonaisuutta. (Aaltonen 2011, 

331.) 

 

Kun kävin läpi kuvaajaltani saatua materiaalia, huomasin että siitä puuttuu alkuperäi-

sen päähenkilöni Annan haastattelu, jota oli tarkoitus käyttää. Kyse oli ilmeisesti tekni-

sestä tai huolimattomuusvirheestä, koska päivän muut kuvat ja toinen lyhyt haastattelu 

oli tallessa. Osa kuvitus- tai välikuvista oli liian lyhyitä ja niitä oli liian vähän suhteessa 

haastatteluihin. Yhden kuvattavan haastattelun ääni oli heikkolaatuista ja käyttökelvo-

tonta. Myös yhden Berliinissä kuvatun henkilön haastattelut sekä toisen Helsingissä 

kuvatun henkilön haastattelu oli  heikkoja kuva- ja äänilaadultaan. Translitteroin jäljellä 

olevat haastattelut ja tein alustavan leikkauskäsikirjoituksen materiaalin pohjalta. Tar-

vitsin kuitenkin aikaa ennen kun pystyin aloittamaan materiaalin editoinnin, raskaan ja 

turhauttavankin kuvausvaiheen jälkeen. 

 

Jouko Aaltonen puhuu haastattelussaan tilanteista, jolloin pitkän ja kaukaisen kuvaus-

matkan jälkeen ohjaaja huomaa, että kuvatusta materiaalista puuttuvat esimerkiksi 

keskeiset lähikuvat, kuvattujen henkilöiden reaktiokuvia, tilaa hahmottavia kuvia. Tämä 

kertoo siitä että ohjaajan ja kuvaajan yhteistyö ei ole toiminut. Sellaisissa tapauksissa 

usein kyse on ollut kommunikaatiohäiriöistä, erilaisista näkemyksistä tehtävästä eloku-

vasta ja riidoista ohjaajan ja kuvaajan välillä ja se näkyy selvästi myös kuvatussa mate-

riaalissa. Suomessa kuvattua materiaalia joskus pystyy täydentämään lisäkuvauksilla, 

mutta jos elokuvaa oli kuvattu muualla maailmassa sen paikkaaminen on vaikeata. Sitä 

voi yrittää leikkausvaiheessa korjata, mutta joskus se ei onnistu. Pahimmillaan tämä 

näkyy myös lopputuloksessa. (Aaltonen, haastattelu 11.09.2012.) 

 

Hän kehottaa ohjaajan unohtamaan kuvausvaiheen ja sen koettelemukset. Aaltosen 

mukaan käsikirjoituksenkin voi unohtaa ja palata elokuvan ideaan. Joskus se löydetään 

uudestaan ja joskus alkuperäinen idea joudutaan tai voidaan hylätä. Toimimattomat 

asiat ohjaajan pitää olla valmis hylkäämään. Elokuvan muoto nousee materiaalista. 

Ohjaajan näkemys ja sen seurauksena elokuvan vaikuttavuus täsmentyvät ja kehitty-

vät. (Aaltonen 2011, 331.) 

 

Hanna Myllys toteaa yksintekemisen työmenetelmän soveltuvuutta dokumenttielokuvan 

tekemiseen käsittelevässä opinnäytetyössään, että leikkaaja on työssään materiaalinsa 

armoilla. Leikkaan pitää rakentaa kaikesta materiaalista itse elokuva. Myllyksen mieles-

tä yksintekemisen vahvuus leikkausvaiheessa on työn nopeus, koska keskustelu tyylis-
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tä ja kaikista ratkaisuista tapahtuu yhden pään sisällä. Yksintekijä myös tuntee materi-

aalinsa ja monet leikkausratkaisut syntyvät jo kuvausvaiheessa. Hän kuitenkin koros-

taa, että omalle materiaalille voi tulla sokeaksi ja ulkopuolinen leikkaaja voi nähdä uu-

sia ratkaisuja ja materiaalin käyttötapoja. Myllyksen mukaan yksintekijällä pitää olla 

vahva itseluottamus ja usko oman näkemykseen. Hän korosta, että vaikka leikkausvai-

heen aikana tunnetilat vaihtelevat, mutta on sitkeästi jatkettava loppuun asti. (Myllys 

2008, 15–16, 29.)  

 

Editoinnin alkuvaiheessa lähdin rakentamaan elokuvaa leikkauskäsikirjoituksen mu-

kaan. Pian kuitenkin huomasin, että mielessä kuvittelemani osuudet eivät toimi haastat-

telujen kohdalla. Puhuvien päiden ja riittämättömien välikuvien ongelma on monelle 

leikkaajalle varsin tuttu. Kysyin neuvoja opettajilta. Lisäsin musiikkia, joka korosti ku-

vien rytmiä ja tunnelmaa. Haastattelujen informatiivinen sisältö oli kiinnostavaa, mutta 

jouduin lyhentämään puheosuuksia merkittävästi saadakseen kokonaisuuden ehjäksi. 

Huomasin koekatsojina olleiden opettajien palautteesta, että, jos kohtaus tai kohta tun-

tui minusta toimivalta, niin se tuntui toimivalta myös muilta. Vähitellen luottamus omin 

editointitaitoihin kasvoi. Etenin editoimalla vaihtelevan rytmin, musiikin ja tunnelman 

mukaan.  Tämä materiaalia tunnusteleva, vaistonvarainen, freimin tarkkuudella editointi 

on luontevampaa tehdä yksin. Toisaalta yksin editoidessa on kuitenkin huomattavasti 

vaikeampaa nähdä materiaalin ulkopuolisen tai katsojan silmin. Vaikka leikkaajan rooli 

on vain tekninen, ohjaajan keskittyminen ja materiaalin riittävän etäältä näkeminen on 

silloin helpompaa.  

 

Dokumenttielokuvan leikkausvaihe ei Jouko Aaltosen mukaan ole juuri koskaan käy-

tännössä niin looginen ja selkeä, kuin oppikirjoissa. Dokumenttielokuvien tekijät koros-

tavat intuitiota, avoimuutta ja vaistovaraisuutta myös leikkausvaiheessa. Tekijän olles-

saan avoin ja vastaanottavainen kuville, elokuva syntyy materiaalista taas kerran uu-

destaan. Aaltonen kuitenkin mainitsee leikkausvaiheen aina olevan systemaattista, 

loogista ja kurinalaista toimintaa. (Aaltonen 2006, 156.) 

 

Ohjaaja usein sokeutuu materiaalilleen. Aaltonen on leikannut itse monia omia doku-

menttielokuviaan ja on todennut, että siihen menee enemmän aika, verrattuna työsken-

telyyn ulkopuolisen leikkaajan kanssa juuri siksi, ettei ohjaajalla ole riittävää etäisyyttä 

siihen materiaaliin. (Aaltonen, haastattelu 11.9.2012.) 
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Kun leikkasin materiaalia, ajattelin että puutteelliset editointitekniikan taitoni vievät 

huomiotani ja keskittymiskykyäni, että itse editoitavan kokonaisuuden hahmottaminen 

vaikeutuu. Riittävän etäisyyden saavuttamisen vaikeus oman materiaaliin yksin leika-

tessa, voi kuitenkin Aaltosen mukaan tapahtua kokeneillekin ohjaajille, jotka hallitsevat 

editointitekniikan (Aaltonen, haastattelu 11.9.2012). 

 

 Omaa materiaaliaan leikkaava ohjaaja voi helposti jumiutua pohtimaan uudestaan ja 

uudestaan materiaalia ja editointiratkaisuja. Lopputuloskaan ei ole yksin tehdessään 

parempi, vaan jopa päinvastoin. Aaltonen suosittelee luovan leikkaajan käyttöä, jos 

kyseessä on luova ja edes vähän mutkikkaampi ja kunnianhimoisempi dokumenttielo-

kuva. (Aaltonen 2011, 333–334.)  

 

Haastattelussa Aaltonen korostaa, että ohjaajalle materiaali on usein henkilökohtaista 

kokemusta ja elämää. Leikkaaja on tärkeä henkilö, koska hän tuo ulkopuolisen näkö-

kulman materiaaliin. Leikkaajalle materiaali on kuvia ja ääniä, joilla tarina kerrotaan. 

Ohjaajan ja leikkaajan välillä voi syntyä konflikteja tästä. Ohjaajasta voi tuntua, että 

leikkaaja ei ymmärrä tai jopa väheksyy hänen materiaalinsa. Silloin kannattaa järjestää 

koekatseluita ja testata ulkopuolisilla katsojilla, mitä he kokevat ja ymmärtävät tarinas-

sa. (Aaltonen, haastattelu 11.9.2012.) 

 

Leikkaajan tehtävä ja velvollisuus on tehdä materiaalista mahdollisimman hyvää eloku-

vaa, joka vastaa ohjaajan näkemyksiä. Ohjaaja on ilmaisullisesti ja taiteellisesti vas-

tuussa lopputuloksesta. Leikkaaja auttaa jalostamaan materiaalista ohjaajan näkemys 

esille. Ohjaajan ja leikkaajan pitää hakea se yhteinen kommunikaatiotapa, jolla he toi-

mivat. Joskus voi käydä niin kuin kuvaajankin kanssa, että leikkaaja tekee eri elokuvaa, 

kuin ohjaaja. Aaltonen kertoo, että leikkaaja on saattanut jopa sabotoida ohjaajan tuo-

tantoaan, koska ei halunnut tehdä sellaista elokuvaa, kun ohjaaja on halunnut. Silloin 

ohjaaja leikkasi elokuvan itse. Leikkaaja voi olla sitä mieltä, että ohjaaja on väärässä, 

mutta silti hänen pitää tehdä sitä ohjaajan elokuvaa.  

 

Verbaali kommunikointi ei ole ainoa tapa kommunikoida. Leikkausvaiheessa on mah-

dollista kokeilla, voi näyttää erilaisia ratkaisuja. Leikkaaja voi näyttää ja ehdottaa, miten 

kohtaus voisi leikata. Ohjaaja voi esittää oman ehdotuksensa. Tämä vaihe tarjoa do-

kumentin tekijälle kokeilemisen ”herkkua”, mitä ei voi olla kuvausvaiheessa, jossa ei voi 

ottaa tilanteita uusiksi ja tehdä erilaisia versioita. (Aaltonen, haastattelu 11.9.2012.) 
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Katja Gauriloff aina käyttää ulkopuolista leikkaajaa ja pitää sitä erittäin tärkeänä, vaikka 

hän on myös itse tiivisti mukana leikkausvaiheessa. Hän kokee, että jos on ohjaajana 

ollut itse kaikissa vaiheissa mukana ja tehnyt kaikki haastattelut, on ehkä liian sisällä 

materiaalissa. Hän ei myöskään koskaan yrittänyt leikata materiaalinsa itse. Hän koros-

taa leikkaajan valinnassa samoja asioita, kuin kuvaajankin kohdalla. Pitää olla yhteis-

ymmärrystä ja molemminpuolista luottamusta ohjaajan ja leikkaajan välillä. Leikkaaja 

työskentelee itsenäisesti ja työstää materiaalia ohjaajan kanssa käytyjen keskustelujen 

pohjalta. Välillä on yhteisiä katseluita ja välillä leikataan yhdessä.  Leikkaajat näkevät 

materiaalin eri tavalla ja löytävät siitä sellaisia hienouksia, joita hän ei ehkä olisi itse 

löytänyt. Leikkaajan tulo mukaan elokuvaan on hänelle aina hieno hetki.  

 

Toisaalta leikkaajalla voi olla erilainen elokuvantaju ja sen näkee jäljestä, ettei se ole 

ollenkaan sitä, mitä ohjaaja on halunnut. Tämä ei ole selvitettävissä etukäteen keskus-

telemalla. Leikkaajilla on oma tyylinsä, millä he tekevät elokuvia, ja se voi poiketa liian 

paljon ohjaajan tyylistä. Materiaalista saa tehtyä erilaisia versioita. Leikkaajan versio 

voi olla sinänsä hyvä elokuva, he tekevät omaa taidettaan, mutta ohjaajan on saatava 

toteuttaa oma visionsa. Kyse on tavasta nähdä ja kokea elokuvaa ja materiaalia, var-

sinkin kun kyse ei ole ns. perusdokumenttielokuvasta. Kun leikkaaja ei löydä materiaa-

lista sitä, mitä ohjaaja on ajatellut, voi tämä saada ohjaajan epäilemään omia taitoja ja 

materiaalinsa laatua. (Gauriloff, haastattelu 12.9.2012.)  

 

Aaltosen mielestä jossain asioissa ohjaaja voi luottaa vaistoonsa, mutta joskus se voi 

mennä pieleen. Elokuva on tunteiden taide, ja emootioiden rakentaminen on keskeistä 

siinä. Joskus ohjaajan toivomat tunteet eivät nouse siitä kohtauksesta katsojalle. Jos-

kus katsojat reagoivat ihan eri tavalla, kuin katsoja on mielessään ajatellut. (Aaltonen, 

haastattelu 11.9.2012.) 

 

Leikkaustapani lopulta muistutti kudontaa tai maalaamista. Pääsin irti haastattelujen 

tekstistä ja leikkasin visuaalisen ja äänellisen  tunnelman ja rytmin mukaan. Sain toi-

mimaan eri kohtauksia. Niissä oli selkeä tunnelma, rytmi ja sisältö, mutta kun kriittisesti 

analysoin kokonaisuutta, jouduin toteamaan, että kuvatusta materiaalista saa ehkä 

välitettyä minun kokemukseni kesäisen viikonloppuun osuneesta muutaman päivän 

matkasta Berliinissä. Vaikka kuvattavat henkilöt olivat hyvin kiinnostavia ja heidän 

haastattelujen osuudet riittävän koskettavia ja informativisiä, yhden tai kahden haastat-

telukerran aikana en päässyt kovin syvälle aiheisiin. Riitämättömän ajan vuoksi en 
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saanut kuvattua haastateltavia  Berliinissä, en nähnyt ”heidän Berliiniä”, enkä heitä 

”heidän elämässä Berliinissä”.  

 

Kuvattu materiaali kokonaisuudessa ei vastannut suunnitteluvaiheessa elokuvalle aset-

tamia tavoitteita. Jouduin tekemään hyvin vaikean päätöksen jättää materiaali viimeis-

telemättä loppuun asti. Materiaalin ehdoilla leikkaaminen on ollut sinänsä arvokas op-

pimiskokemus, vaikka lopullista tuotetta ei saatu aikaiseksi. 

 

Leikkausvaiheen jälkeen pystyn selkeämmin hahmottamaan ja myös verbalisoimaan 

tunteet, jotka toivon kuvien avulla välittyvän. Uskon pystyväni näkemään, milloin kuva 

toimii ja milloin ei, ja myös saamaan se toimivaksi.  

 

4 Pohdintaa: Vuorovaikutus ja luova prosessi 

 

Tässä luvussa pohdin dokumenttielokuvan ohjaajan luovaan prosessiin vaikuttavia 

tekijöitä. Vuorovaikutus luovan prosessin kaikissa vaiheissa on yksi tärkeimpiä siihen 

vaikuttavia tekijöitä. Aaltonen toteaa haastattelussaan, että elokuvan ilmaisun ydin on 

siinä, että jos elokuva olisi palautettavissa pelkiksi sanoiksi, sitten me ei tarvittaisi elo-

kuvaa. Elokuvan sanallistamisen vaikeus voi aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia sen 

tekemisen prosessin eri vaiheessa ja olla monensuuntaista. Kommunikaatio-ongelma 

voi olla rahoittajan tai tuottajan suuntaan, ohjaajan ja kuvaajan välillä, ohjaajan ja leik-

kaajan välillä. Elokuvan levittäjällä voi olla toinen mielikuva elokuvasta, kuin sen tekijöil-

lä. Silloin ainoa keino on yrittää parantaa sitä kommunikaatiota ja varmistaa että kom-

munikaation toinen osapuoli on ymmärtänyt sen oikein. (Aaltonen, haastattelu 

11.9.2012.) 

 

Dokumenttielokuvan tekemisen prosessin ideointivaiheesta alkaen mieleni sisäinen 

prosessi on lähinnä erilaisten mielikuvien, tunnelmien, liikkuvien kuvien sekä sanallis-

ten ajatusten syntyä, kehittämistä ja muokkaamista. Materiaalina on sekä mielen sisäl-

tä että sen ulkopuolelta dokumenttielokuvan tekemisen eri vaiheessa ja vuorovaikutuk-

sessa muodostuvia osia. Prosessi on elävä ja jatkuva ja myös altis häiriöille. Ohjaajan 

täytyy olla tietoinen luovasta prosessistaan ja huolehtia sen toimivuudesta. 

 

Opinnäytetyöni teos-osan tekemiseen on vaikuttanut myös se, ettei dokumentin esittä-

misestä ollut sovittu etukäteen. Tämä on ollut selvästi erilainen lähtökohta aiemmin 
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YLE:lle ja myös opiskelun aikana tehtyihin ohjauksiin verrattuna. Asenteeni ei ehkä 

ollut niin tiukan ammatillinen ja vastuullinen, kuin se olisi ollut, jos olisin varma doku-

mentin julkistamisesta. Ensimmäisen päähenkilöni kohdalla olisin pohtinut  tarkemmin 

miten dokumentissa esiintyminen vaikuttaa hänen uraansa ja luultavasti valitsisin pää-

henkilöksi kokeneemman juristin, jolla olisi myös varaa esittää kriittisiäkin ajatuksia. 

Opiskelijatyönä tehtävään dokumenttielokuvaan osallistuminen ei ehkä sitouttanut 

päähenkilöäni riittävästi, enkä halunnut olla niin tiukka, kuin todennäköisesti olisin esi-

tettäväksi tarkoitetun dokumentin päähenkilön kohdalla. Kuvaaja ehkä olisi voinut olla 

myös  kunnianhimoisempi ja ammattimaisempi asenteeltaan, jos hän olisi  ollut lähtö-

kohtaisesti varma dokumentin esittämisestä julkisesti. Ohjaajana asenteeni kuvaajaa 

kohtaan olisi ollut huomattavasti vaativampi sekä hänen valinnan, että itse työprosessin 

aikana. 

 

Dokumenttini muuttui ensin henkilökuvasta tv-dokumentiksi, jonka aiheena on kansain-

väliset suomalaiset nuoret. Kuvauksen aikana jouduin toteamaan, että aihe on liian 

laaja ja syvällinen suunniteltua lähestymistapaa ja kuvausaikataulua ajatellen.  Doku-

menttielokuvan genreksi sopisi paremmin elokuvallinen essee. Esseen muoto myö-

hemmin syntyi dokumentin leikkausvaiheessa. Kuvattavien henkilöiden kiinnostavuus 

sekä itse Berliini tarjosi aiheeseen paljon enemmän näkökulmia, kuin olen osannut 

odottaa. Todellisuus, joka tarjoutui elokuvan materiaaliksi oli arvokas ja kiinnostava ei 

pelkästään verbalisoitavan informaation takia, vaikka kuvattavilla oli erittäin mielenkiin-

toisia ajatuksia kerrottavana jo haastatteluissaan. Koin, että päähenkilöillä ja kaupungil-

la on sellaista tunteiden tai tunnelmien kautta avautuvaa tietoa, oivalluksia tai viisautta, 

joihin olisi mahdollista päästä pitempään tutkimalla ja kuvaamalla.  

 

Dokumentin aihepiiri oli minulle hyvin tärkeä. Juutalaisen sukuni eri sukupolvet ovat 

asuneet eri maissa elämänsä aikana. Olen myös itse muuttanut maasta toiseen. Do-

kumentin tekoprosessin aikana myös tyttäreni muutti Suomesta Saksaan jatkamaan 

opintojaan. Aihe kosketti minua vielä odotettua enemmän ja konkreettisemmin.  

 

Katja Gauriloffin mukaan ohjaajan oma elämä kietoutuu elokuviin. Tehty elokuva on 

kuitenkin tuote ja itsenäinen teos. Hän kokee suuren helpotuksen, kun elokuva on val-

mis. Siinä vaiheessa, kun elokuva on levityksessä, sen valmistumisesta yleensä kuluu 

kuukausia ja ohjaaja on päässyt siitä ikään kuin irti, eikä elokuva enää ole hänen ”lihaa 

ja vertaa”. Oma elämä menee myös eteenpäin ja siten pääsee erilleen jo tehdystä työs-

tä. Tekoprosessin aikana ohjaaja keskittyy täysin elokuvaansa ja se vie kaiken hänen 
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energiansa. Viikon kuvasten jälkeen ohjaajalla voi mennä kaksi viikkoa siitä toipuessa.  

Ohjaaja ”elää ja hengittää” elokuvansa jokaista tekovaihetta. Ohjaajalla ei ollut ”muuta 

elämää” prosessin intensiivisissä vaiheissa. Kun ohjaaja joutui joissakin tilanteissa lait-

tamaan itsensä äärirajoille, silloin on myös syntynyt Gauriloffin mukaan paras materiaa-

li. (Gauriloff, haastattelu 12.9.2012.) 

 

 Aaltonen kirjoittaa dokumenttielokuvantekijän motiiveista tärkeitä ovat mm. maailman 

kohtaaminen, tutkiminen ja ymmärtäminen. Tekijät pyrkivät ymmärtämään itseään ja 

maailmaa. Dokumenttielokuvassa näin voi toteutua sanojen ja kielen ulottumattomissa 

olevan käsitteleminen. Dokumenttielokuvan tekijän strategiana voi olla etsiminen, ja 

vaikka suunta ja aihe voivat olla tiedossa etsijä ei voi tarkasti tietää etukäteen, mitä hän 

hakee. Prosessi on silloin avoin. (Aaltonen 2006, 103-104, 108.)  

 

Tekijöillä voi olla erilaisia strategioita. Dokumenttielokuvani strategiaksi etsiminen sopii 

sen aiheen, sekä minun aiheeseen lähestymistapani vuoksi ohjaajana. Opinnäytetyöni 

dokumentin kuvausaikataulu, budjetti ja muut olosuhteet eivät olleet aihepiiriin mahdol-

lisimman laajan käsittelemiseen riittävät. Toisaalta tallennettu materiaali olisi ollut riittä-

vä itsenäisen lyhyen dokumentin tekemiseen, josta leikkausvaiheessa muodostuisi 

kokonaisuus, joka ei kuitenkaan olisi ollut alkuperäisen suunnitelman mukainen teos. 

Tekoprosessin hankaluudet ja haasteet saivat minut pohtimaan ja tiedostamaan pa-

remmin omaa ohjaajan roolia ja sisäistä luovaa prosessia dokumenttielokuvan tekemi-

sen kaikissa vaiheissa.   

 

Kulttuurin ja kielen vaikutus vuorovaikutukseen dokumenttielokuvan tekoprosessiin sen 

eri vaiheessa saattaa olla hyvin hienovaraista ja tiedostamatonta. Ohjaajan kuitenkin 

on pyrittävä mahdollisimman selkeään viestintään ja vuorovaikutukseen. Jouko Aalto-

sen mukaan ohjaaja saattaa joskus myös hyötyä ulkopuolisuudestaan ja se riippuu 

yhteiskunnassa vallitsevista valtasuhteista. Jos ohjaaja tai muu työryhmän jäsen edus-

taa kuvattavien nähden heitä sortaneiden ryhmää, hän voi joutua silloin huonosti koh-

delluksi ja ikään kuin sijaiskärsijäksi. Elokuvantekijän pitää olla tietoinen tästä asiasta. 

Ääneen lausumattomien valtasuhteiden vaikutuksille pitää olla herkkä, koska se selit-

tää joitakin sellaisia asioita, jotka tuntuvat kummallisille tai oudoille. (Aaltonen, haastat-

telu 11.9.2012.) 

 

Avoimen ja selkeän kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen avulla voi luoda edellytykset 

Broomin määritelmän mukaisen kolmannen kulttuurin syntymiselle dokumenttielokuvan 
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työryhmän jäsenten välillä. Silloin kieli- ja kulttuurieroista huolimatta muodostuu yhtei-

nen näkemys käsillä olevaan työprosessiin ja sen tavoitteisiin. Yhteinen jaettu tavoite ja 

näkemys työvaiheesta ja itse tekeillä olevasta dokumenttielokuvasta on olennaista toi-

mivan yhteistyön rakentamiselle. Työvaiheiden ja tulosten yhteinen analysointi ja ver-

balisoiminen työprosessin aikana ja sen jälkeen edistävät tekijöiden tietoiseksi tulemis-

ta omasta osittain intuitiivisesta ja tiedostamattomasta luovasta tekemisestä ja näin 

myös heidän ammatillista kehittymistään. 

 

Selkeä kommunikointi ja vuorovaikutus tukevat dokumenttielokuvan tekemisen luovaa 

prosessia sekä ohjaajan ja myös muiden työryhmän jäsenten yhteistä intensiiviseen ja 

inspiroituneeseen työhön liittyvää flow kokemusta. Gauriloffin mukaan dokumenttielo-

kuvan tekemisessä pitää ehdottomasti päästää flow’hun ohjaajan itse ja myös yhdessä 

työkaverien kanssa, varsinkin leikkaajan kanssa, muuten ”siitä ei synny mitään”. Ohjaa-

jan ja hänen kanssa sillä hetkellä yhdessä elokuvaa tekevän pitää olla samassa tun-

teessa ja flow’ssa mukana. Työprosessi ei voi toimia, jos ohjaaja on flow’ssa ja työka-

veri ei jaa sitä. Työn pitää ehdottomasti inspiroida molempia ja molempien pitää inspi-

roida toisiaan. Esimerkiksi leikkaajan pitää olla hyvin inspiroitunut työstään ja näin hän 

voi saada ohjaajaan uuttaa inspiraatiota. Joskus ohjaaja voi väsyä ja kokea ettei ”tästä 

tule mitään”, silloin tuottaja voi antaa tukea ja inspiraatiota, ja saa sytytettyään ohjaajan 

uudelleen. Kuvausvaihe on hyvin herkkä. Väärä kuvaaja voi luoda negatiivista ilmapiiriä 

ja näin estää flow’hun pääsemistä. Silloin työ on vain suorittamista. Gauriloff ei usko 

että pelkkä suorittaminen riittää hyvän elokuvan tekemiseen. Se on sitten jotain ehkä 

keskinkertaista. Inspiroiminen on molemminpuolista, ei vain ohjaajalta lähtöisin. Gauri-

loffin mukaan dokumenttielokuvaa tehdään kokeilemalla ja elämällä sitä. Hän on oppi-

nut antamaan mahdollisuuksia muille ihmisille ja ottamaan vastaan heidän ajatuksia, 

koska heissä on paljon potentiaalia. (Gauriloff, haastattelu 12.92012.) 

 

Dokumenttielokuvan luova prosessi vaatii sekä toimivaa vuorovaikutusta, että ohjaajan 

kokonaisvaltaista keskittymistä. Avoimen ja luovan prosessin kaikissa vaiheissa ohjaa-

ja tietoisesti tai intuitiivisesti ei pelkästään suorittaa osaamista vaativia tehtäviä, vaan 

tunnustelee ja prosessoi mielessä hahmottaman, todellisuuden tarjoaman ja siitä tal-

lennetun materiaalin dokumenttielokuvaksi. Dokumenttielokuva ikään kuin syntyy ja 

muokkautuu useita kertoja. Ideointi, suunnittelun ja käsikirjoituksen vaihe etenee ja 

jatkuu kuvausvaiheessa, tallennettu materiaali muokkautuu elokuvaksi.  
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Elokuvan ohjaaja voi kokea, että elokuva on valmis, kun hän on pystynyt ilmaisemaan 

ajatuksensa ja tallentamansa todellisuuden avulla itselleen merkittäviä asioita ja tuntei-

ta, katsoja taas käsittää nähdyn elokuvan omalla tavallaan. Tässä on dokumenttieloku-

van luovan prosessin tärkeä ominaisuus. Aaltonen korostaa, että vaikka tekijät huo-

mioivat katsojan tekoprosessissa ja sen ratkaisuissa ja miettivät elokuvan toimivuutta 

suhteessa katsojaan, tekijälähtöisyys ja mahdollisuus vapaaseen itsensä toteuttami-

seen on eräänlainen dokumenttielokuvan ideaali. Dokumenttielokuva on kommunikaa-

tiota ja tekijöille on tärkeä tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. (Aaltonen 2006, 212.)  

 

Gauriloff kertoo haastattelussaan, ettei hän itse ajattele tekevänsä taidetta, kun hän 

tekee dokumenttielokuvaa. Vaikka elokuvan teko tapahtuu pääasiassa ajattelun tasolla, 

hän ajattelee itseään enemmän käsityöläisenä. Hän kokee, että hänen pitää saavuttaa 

jotain, mitä hän on lähtenyt tekemään ja siihen antaa sitten ”kaikkensa, mitä itsestään 

irti lähtee”, että se saavutetaan. Tekoprosessin aikana sitä ei kuitenkaan näin ajatella, 

vaan mennään flow’n mukana. (Gauriloff, haastattelu 12.9.2012.) 

 

Denis Dutton pohtii käsityön ja taiteen eroja Collingwoodin, Kantin ja Tolstoin ajatusten 

pohjalta. Verrattuna käsityötaitoon, vaikka taiteenkin tekemisessä tarvitaan osaamista, 

taiteilija ei tiedä työn alussa sen tulosta, niin kuin käsityöläinen yleensä tarkasti tietää. 

Avoimeen luovaan prosessiin kuuluu tavoitteiden ja suunnan muutokset. Taiteilija myös 

pyrkii välittämään ainutkertaisen ja yksilöllisen tunteen, joka sisältyy hänen teokseensa. 

Tarkoituksellinen tietyn yleisen emootion herättäminen katsojassa on manipulatiivista. 

Taide ei anna vastauksia ongelmiin, vaan luo omia ongelmia ja ratkaisuja. Taidetta ei 

voi tehdä tietyn rutiinin tai suunnitelman mukaan. Taiteessa on olennaista luoda yksilöl-

linen emotionaalinen sävy tai ilmapiiri. Dutton korostaa, että taideteoksen ominaisuuk-

siin kuuluvat monitasoisuus, merkittävä aihepiiri ja tarkoitus. Teoksessa välittyy tunne 

että taiteilija ”tarkoittaa sitä”. Taiteellinen arvo on saavutettavissa vain, jos teos ilmai-

see tekijänsä autenttisia arvoja ja erityisesti, jos ne arvot ovat jaettuja taiteilijan yhteis-

kunnassa tai kulttuurissa. (Dutton 2009, 227–239.)  

 

Dokumenttielokuvan tekemisen prosessi edellyttää tekijän kokonaisvaltaista keskitty-

mistä, inspiroitunutta tekemistä omaa osaamista, ajattelua, tunteita ja intuitiota hyödyn-

tämällä. Silloin elokuva voi olla tekijänsä yksilöllisen ilmaisun ja luovuuden synnyttämä 

taidetta.  Dokumenttielokuvan tekijä käyttää todellisuutta materiaalina. Hän ikään kuin 

”soittaa” tai ”säveltää” todellisuuden tarjoamista osista, kuvatusta materiaalista, äänistä 
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ja musiikista kokonaisen ja eheän oman teoksen, joka on tekijän subjektiivinen luova 

tulkinta todellisuudesta ja myös hänen luovan ilmaisun tulos. 

 

Opinnäytetyöni dokumenttielokuvan tekoprosessin haasteiden kautta, sekä kirjallisen 

osan itse-reflektion avulla olen oppinut arvostamaan ohjaajan luovaa prosessia ja tie-

dostamaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Muiden ohjaajien kokemukset ja ajatukset antoi-

vat perspektiiviä omalle tekemiselle. Ohjaajan osaamisessa olennaisia vuorovaikutus- 

ja johtamistaitoja minun on syytä pyrkiä kehittämään. Uskallan luottaa intuitiooni 

enemmän sekä luovassa prosessissa että vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Todel-

lisuuden monitasoisuus ja ristiriitaisuus ovat edelleen houkuttelevaa materiaalia doku-

menttielokuvalle, mutta nyt pystyn tietoisemmin valitseman aiheelle sopivan lähesty-

mistavan. Dokumenttielokuvan tekemisen avoin luova prosessi ja verbaalisen ulkopuo-

lella olevan käsitteleminen dokumenttielokuvan keinoin motivoivat minua ohjaajana 

entistä enemmän. 

 

5 Yhteenveto 

 

Lopuksi kokoaan yhteen dokumenttielokuvan ohjaajan luovaan prosessiin ja vuorovai-

kutukseen liittyvät ajatukset. 

 

Ohjaajan työ vaatii konkreettista osaamista ja taitoa. On kuitenkin tärkeä tiedostaa 

oman työn ytimessä olevan luovan prosessin. Dokumenttielokuvan tekoprosessin kai-

kissa vaiheessa ohjaajan täytyy tietoisesti huolehtia sisäisen luovan prosessinsa toimi-

vuudesta. Ohjaajan pitää olla yhtä aikaa herkkä ja avoin sisäisen prosessin toiminnan 

tuloksina ja vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa syntyville mielikuville ja 

ajatuksille.  

 

Dokumenttielokuvan ideointivaiheessa ohjaajan kannattaa miettiä lähestymistapansa 

aiheeseen. Informaatiota painottava journalistinen tv-dokumentti ja ohjaajan luovaa 

taiteellista ilmaisua oleva dokumenttielokuva ovat selvästi erilaisia ja erilaista työpro-

sessia ja työotetta edellyttäviä genrejä.  

 

Dokumenttielokuvaa voi tehdä vain ”tosissaan”. Luova prosessi on altis häiriöille. Sen 

optimaalinen ja tuloksellinen toiminta edellyttää kokonaisvaltaista keskittymistä, herk-

kyyttä ja avoimuutta, ja joskus itsensä äärirajoille laittamista.  
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Luova prosessi on usein intuitiivista, sanatonta ja vaikeasti verbalisoitavissa. Omaa 

intuitiota on kuitenkin kuunneltavaa ja seurattavaa luovassa prosessissa, sekä doku-

menttielokuvan liittyvässä vuorovaikutuksessa kuvattavien ja työryhmän jäsenten 

kanssa.  

 

Dokumenttielokuvan tekeminen on vahvasti sosiaalista toimintaa. Ohjaajan pitää vies-

tiä selkeästi ja pyrkiä luomaan työryhmässä edellytyksiä omalle ja yhteiselle keskitty-

neen ja inspiroituneen tavoitteellisen luovan tekemiseen liittyvälle flow-tilan syntymisel-

le. 

 

Vuorovaikutuksessa työryhmän jäsenten välillä sekä elokuvan päähenkilöiden kanssa 

on mahdollista rakentaa kieli- ja kulttuurieroja ylittävä kolmas kulttuuri, jossa toiminnan 

tavoitteet ja periaatteet ovat yhteisiä.  

 

Ohjaajan pitää sisäistää vastuullinen asemansa muden työryhmän jäsenten nähden. 

Oman elokuvallisen vision toteutumiseen tarvitaan sekä vahvaa tahtoa että taitoa antaa 

tilaa muiden työryhmän jäsenten luovuudelle. 

 

Työryhmän jäsenten vuorovaikutuksen ongelmat, erilaiset kommunikointityylit ja siitä 

syntyvät ongelmat voivat haitata ohjaajan omaa luovaa prosessiaan ja näin vaikuttaa 

myös tekeillä olevaan elokuvan laatuun. Kuvaajan ja leikkaajan valinnassa toimivan 

vuorovaikutuksen lisäksi on huomioitava yksilöllinen tekemisen tyyli tai elokuvataju.  

 

Monet elokuvan tekemiseen liittyvät asiat, kuten ns. ”elokuvantaju” ovat vaikeasti ver-

balisoitavissa, mutta yhdessä tekemällä ja pyrkimällä selkeään kommunikointiin ja toi-

mivaan vuorovaikutukseen, sekä yhdessä työn tuloksia analysoimalla voi löytää yhtei-

siä näkemyksiä ja ratkaisuja.  

 

Ohjaajan pitää tiedostaa oma tekemisen strategiansa ja lähestymistapansa suhteessa 

dokumenttielokuvan aiheeseen. Tekijänä hänen pitää löytää elokuvalle oikea muoto 

avoimen luovan prosessin aikana. Materiaali ei voi pakottaa ennalta suunniteltuun 

muottiin, vaan todellisuudelle ja siitä kuvatulle materiaalille pitää antaa mahdollisuus 

muokkautua omanlaatuiseksi teokseksi.  
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Haastattelukysymykset 

 

- Millaisia ongelmia, vaikeuksia on ollut ohjaajan vuorovaikutuksessa dokument-

tielokuvan päähenkilöiden kanssa suunnitteluvaiheessa, kuvausten aikana ja 

elokuvan valmistumisen jälkeen? 

 

- Miten ongelmat vaikuttivat elokuvan syntymiseen ja miten ne ratkaistiin? 

 

- Millaisia ongelmia, yhteisymmärryksen puutteita jne. on ollut kuvaajan kanssa? 

 

- Miten se vaikutti mm. kuvattuun materiaaliin? Miten ongelmat ratkaistiin? 

 

- Millaisia ongelmia, ristiriitoja on ollut kuvatun materiaalin ja ohjaajan alkuperäi-

sen idean välillä, jos ohjaaja on leikannut materiaalin itse? Miten ne ratkaistiin? 

 

- Millaisia vuorovaikutuksen tai yhteisymmärryksen ongelmia on ollut leikkaajan 

kanssa ja miten ne ratkaistiin? 

 

- Miten vuorovaikutuksen ongelmat vaikuttivat ohjaajaan dokumentin tekoproses-

sin eri vaiheissa? 

 

- Mikä rooli on intuitiolla ja flow-kokemuksella luovassa prosessissa ja vuorovai-

kutuksessa? 

 

 

 


