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Opinnäytetyöni tutkii, miten audiovisuaalinen kerronta toimii ilman dialogia 
tarkastelemalla nettisarja Etsivä Koistisen elokuvallista kieltä. Tuotin, ohjasin ja 
käsikirjoitin sarjan kaksi jaksoa käyttämättä kerronnassa ollenkaan dialogia, jotta 
voisin kehittää elokuvallista ilmaisutaitoani. Hyvin kirjoitettu dialogi on hieno 
elokuvakerronnan muoto, mutta joskus siihen turvaudutaan liian vahvasti, joten 
muu kerronnallinen kieli jää köyhäksi. Tutkimuksessa tarkastelen, miten sarjan 
kerronnassa on vältytty dialogin käyttämiseltä. 
 

Tuon esille elokuvakerronnan teoriaa, jonka kautta puran nettisarjan kahden 
jakson kerronnan keinot keskittymällä kerronnan informatiiviseen puoleen. 
Erittelen tutkielmassa elokuvadialogin perinteisiä funktioita ja tutkin, kuinka sarjan 
kerronnassa nämä funktiot on paikattu tai jätetty vähemmälle huomiolle. Otan 
huomioon, miten katsojan odotetut esitiedot ja genren konventiot vaikuttavat 
kerronnan muodostamiseen. 
 

Tutkimuksessa selvisi, että vahviten dialogiton tyyli vaikuttaa sarjan kerronnan 
muodostamisen alkuvaiheessa. Sisällön ja muodon erottaminen ei ole 
yksiselitteistä ja dialogiton tyyli vaikuttaa vahvasti kerrottavan tarinan sisältöön. 
Sarjan kerronta perustuu suurimmaksi osaksi hahmojen toiminnan näyttämiselle, 
ja sen tapahtumat on selkeästi räätälöity tyyliä silmällä pitäen. 
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The objective of this thesis was to study how audiovisual narrative works without 
dialogue by examining the cinematic language of the web series called Etsivä 
Koistinen (Detective Koistinen). I produced, directed and wrote two episodes of 
the series without dialogue to improve my personal filmic expression. Well written 
dialogue is a great way to tell cinematic stories but sometimes filmmakers focus 
on dialogue too heavily at the expense of other kinds of narrative expression. It 
is studied how the series manages to tell stories without dialogue. 
 

The narrative of the series was analyzed by comparing it to a film theory and it 
was focused on the informative aspect of the narrative. The traditional functions 
of film dialogue were listed and studied how these functions are replaced by other 
narrative means or if they were just left aside in the series. It is also taken into 
account the impact of the viewers´ expected knowledge about the specific genre 
and general film conventions in the development of the film narrative. 
 

The study revealed that the dialogue free narrative has the largest impact to the 
first phase of building the narrative. The separation of the content and form is not 
well defined and the narrative style of the series heavily shapes the content. The 
narrative of the series depends greatly on showing the actions of the characters 
and the stories of the two episodes are clearly tailored to be suited for the style. 
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1 JOHDANTO 

Lapsena kavereiden kesken kuvittelimme elokuvia, joita olisimme tehneet, jos 

vain olisimme saaneet videokameran jostakin käsiimme. Elokuvien ideat 

perustuivat yksittäisiin kohtauksiin, jotka olimme matkineet näkemistämme 

elokuvista. Valitsemalla kuvakulman tarkoin olisimme käyttäneet lähimetsän 

pientä kallion kielekettä elokuvassa, jossa mies roikkuu viimeisten voimiensa 

varassa kuolettavan syvän rotkon reunalla. Vuosia myöhemmin hankimme 

kameran ja teimme useita lyhytelokuvia, jotka perustuivat vastaavanlaisiin 

naiiveihin kohtausideoihin. 

 

Lukioaikaan siirtyessäni taiteelliset lähtökohtani alkoivat muuntautumaan. Oli 

kyse elokuvista, musiikista tai kirjallisuudesta, näin teoksen lopullisena 

tarkoituksena olevan jonkin syvän merkityksen esiintuominen, kuten esimerkiksi 

havaintojen välittäminen ihmiselämän piilevistä luonteenpiirteistä, joita pohtimalla 

yksilö voi omalla kohdallaan taistella kohti hyvää ja oikeaoppista elämää. 

Jatkoimme elokuvien tekoa kavereiden kesken, kun samaan aikaan kirjoitin 

muistivihkoon ylös aikuisuuteen pinnistävän teinipojan kristallin kirkkaita 

tiivistyksiä elämän totuuksista. Koska en ollut suuri runoilija, nämä ajatelmat 

päätyivät miltei luettelon omaisesti vain hahmojen monologiksi ja vuoropuheluksi 

elokuviimme, jotka hylkäsivät perinteisen tarinarakenteen miltei täysin. 

 

Editoidessani suurinta kyseisellä mentaliteetilla tehtyä projektia havahduin siihen, 

että elokuva ei luota lainkaan taidemuodon ominaisiin keinoihin. Näytimme 

suureksi osaksi vain penkeillään istuvia henkilöitä, jotka latovat totuuksia 

toistensa perään. Vaikka sen tyylisille elokuville on myös sijaa maailmassa, 

halusin lähestyä enemmän elokuvalle ominaisia keinoja, joissa totuudet riisutaan 

sanoista ja puetaan audiovisuaalisen kerronnan vaatteisiin. 

 

 

Kun aloimme tekemään taas vuosia myöhemmin Etsivä Koistista vuonna 2013, 

meillä oli melko puristinen lähtökohta sarjan tyylin suhteen. Halusimme kokeilla, 
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kuinka tehdä miellyttävää kerrontaa käyttämättä lainkaan dialogia tai monologia. 

Vaikka ratkaisuun päädyttiin myös osittain teknillisistä ja resurssillisista syistä, 

vahvimpana motivaationa oli saada aikaan jotakin audiovisuaaliseen estetiikkaan 

vahvasti nojaavaa universaalia puhdasta elokuvakerrontaa. Tämän tyylinen 

äärimmäisyyksiin meneminen puhutun kielen karsimisessa on ennen kaikkea 

hyvä oppimiskokemus, jolla voi rikastuttaa omaa henkilökohtaista elokuvallista 

kieltään. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen, kuinka puheeton kerronta toimii käytännössä 

Etsivä Koistisen kahdessa julkaistussa jaksossa. Erittelen jaksojen käyttämiä 

visuaalisia ja auditiivisia kerronnallisia elementtejä ja vertaan käytettyjä keinoja 

elokuvakerronnan teoriaan. Tuon myös esiin elokuvadialogin perinteisiä 

funktionaalisia ulottuvuuksia ja tutkin, kuinka nämä dialogin kerronnalliset 

tehtävät on joko sarjassa korvattu muilla keinoilla tai jätetty pienemmälle 

painoarvolle jakson käsikirjoitusvaiheessa. Koska voin tarkastella nyt jaksoja 

ajallisesti etäämmältä, voin myös pohtia, miltä osin kerronta on toimivaa ja mitkä 

ovat kerronnan ongelmakohtia. 

 

Tällainen syvempi analyyttinen jälkipyykki on hyvin oleellinen henkilökohtaisen 

oppimisprosessin kannalta ja ulkopuolisille asiasta kiinnostuneille se tarjoaa 

eritellyn näkökulman dialogittomaan kerrontaan. Tutkielma tarjoaa keinoja 

rikastuttaa kerronnallista kieltä ja se myös tuo esiin dialogittoman kerronnan 

sudenkuoppia. Näitä tietoja voidaan hyödyntää kaiken tyyppisessä 

audiovisuaalisessa kerronnassa. 

 

Tutkimukseni selvittää, kuinka Etsivä Koistisen kerronta on ymmärrettävää, 

vaikka siinä ei ole ollenkaan puhetta. Millaisia kerronnallisia elementtejä voidaan 

käyttää dialogin sijasta informaation välittämiseen? Millainen tarina on 

mahdollista kertoa audiovisuaalisin keinoin ilman vuoropuhelua? 
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2 TEOREETTINEN TIETOPERUSTA JA KESKEISET 

KÄSITTEET 

2.1 Kerronta elokuvassa 

Henry Baconin mukaan kerronnan voi yksinkertaisesti määritellä olevan 

peräkkäisten tapahtumien esittämistä kausaalisessa suhteessa. Kerronta 

voidaan toteuttaa esimerkiksi puheena, elein, tekstinä, kuvina, liikkuvana kuvana 

ja äänenä. Kerrontaan voidaan katsoa kuuluvaksi tarinamateriaalin valitseminen, 

jäsentäminen, välittäminen ja vastaanottaminen. (Bacon 2004, 18,20.) 

 

Elokuvataiteen ymmärtämisen helpottamiseksi elokuvat voidaan jakaa Henry 

Baconin tapaan David Bordwelliä mukaillen viiteen eri moodiin, jotka ovat 

valtavirtaelokuva, taide-elokuva, tyylikeskeinen elokuva, retorinen elokuva ja 

avantgarde. Eri moodit ovat muodostuneet historiallisten kontekstien kautta, 

mutta ne toimivat myös yleismaallisesti niiden ulkopuolella kategorioiden 

elokuvailmaisun laajaa kenttää ja samalla mahdollisesti ohjaten katsojan 

tulkinnallista lähestymistapaa yksittäisten elokuvien tapauksessa. Menemättä 

tarkemmin moodien erityispiirteisiin voidaan sanoa, että avantgardea lukuun 

ottamatta elokuvaa on hedelmällistä tarkastella kerronnallisena taiteenlajina. 

Valtavirtaelokuvassa tarinan selkeä kerronta on peruslähtökohta ja muissa 

kerronnallisissa moodeissa tarina on läsnä, vaikkei välttämättä yhtä 

ratkaisevassa asemassa. (Bacon 2004,13, 66–67.) 

 

Kerronnallista elokuvaa käsiteltäessä voidaan ottaa käyttöön käsitteet fabula ja 

sjuzhet. Fabula tarkoittaa sitä fiktiivistä tapahtumaketjua kronologisessa 

muodossaan, jonka katsoja muodostaa päähänsä katsoessaan elokuvaa. 

Sjuzhet tarkoittaa käytännössä kaikkea elokuvan ilmaisua, josta saadulla 

informaatiolla katsoja voi muodostaa elokuvan fabulan. Fabula voidaan pilkkoa 

ja sekoittaa ajallisesti, ja siitä voidaan jättää osia kertomatta. Toimivassa 

kerronnassa katsoja osaa muodostaa halutun fabulan, joka sijoittuu elokuvan 
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diegesikseen eli tarinan kuvitteelliseen maailmaan. Sjuzhetiin voi kuulua 

kuitenkin muutakin kuin suoraan fabulaan liittyvää informaatiota, kuten 

temaattista tai tunnelmanluontimateriaalia. Tällaista on esimerkiksi elokuvan 

taustamusiikki. (Bacon 2004, 26–27.) 

 

Kerronnan voi jakaa narratiivisiin lausumiin, jotka ovat joko prosessiivisia tai 

staattisia. Toisin sanoen kerronnalla ilmaistaan, mitä tapahtuu ja sitä, millaisia 

asiat ovat. (Bacon 2004, 27.) Elokuvassa tällainen jaottelu ei toimi yhtä selkeästi 

kuin kirjallisuudessa, sillä prosessiiviset ja staattiset lausumat toimivat lomittain. 

Esimerkiksi kuvassa voi näkyä samaan aikaan, että on kaunis kesäpäivä, 

elokuvan protagonisti on köyhä ja hän löytää kadulta rahapussin. Voidaan 

katsoa, että staattisia lausumia kertovat esimerkiksi kuvauspaikan valinta ja 

protagonistin puvustus ja prosessiivisia lausumia kuvassa näkyvä toiminta. 

Toisaalta myös toiminta voi kertoa millaisia asiat ovat, kuten esimerkiksi 

protagonistin köyhyys voidaan ilmentää sillä, että hän etsii roskakorista ruokaa. 

2.2 Dialogin perinteiset funktiot elokuvakerronnassa 

Jotta voidaan huomata, mitä vaikeuksia dialogittomasta kerrontatyylistä voi 

seurata, on hyvä paneutua elokuvadialogin selkeimpiin funktioihin. Sarah Kozloff 

on listannut tärkeimpiä dialogin tehtäviä, jotka joko liittyvät kerronnan 

kommunikatiivisuuteen tai ovat idelogian, tematiikan tai esteettisten päämäärien 

esiintuomista. Elokuvan dialogi yleensä suorittaa useita näitä funktioita 

yhtäaikaisesti. (Kozloff 2000, 33–34.) 

 

Dialogia voidaan käyttää diegesiksen luomiseen, kuten esimerkiksi ajan ja paikan 

identifioimiseen, vaikkakin elokuvassa siihen ei ole formaatin ominaispiirteiden 

vuoksi niin suurta tarvetta kuin teatterissa. Elokuvassa tapahtumapaikat voidaan 

näyttää visuaalisin keinoin, mutta dialogia voidaan käyttää myös apuna, jos 

halutaan spesifioida tapahtumaympäristö hyvin tarkasti. Myös leikkaukset ajassa 

ja paikassa toimivat selkeämmin, kun dialogissa pohjustetaan siirtymää. 

Esimerkiksi dialogissa voi ilmetä, että seuraavana päivänä jääkiekkojoukkueella 
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tärkeä kotipeli. Kun elokuva leikkaantuu jääkiekkohalliin, katsoja on heti selvillä 

paikasta ja ajasta. (Kozloff 2000, 35.) 

 

Samalla tavoin kuin tapahtumapaikkoja, myös tarinan kannalta tärkeitä henkilöitä 

on helppo nimetä dialogin avulla. Henkilöiden ominaisuuksia, motivaatioita ja 

aikeita voidaan tuoda ilmi vuoropuhelun avulla tehokkaasti ja selkeästi, jotta 

hahmoista saadaan tehtyä syviä. Henkilöt voivat dialogissa kertoa toisista 

hahmoista tietoja, mutta hahmon vuorosanat paljastavat myös dialogin puhujasta 

oleellisia seikkoja. Elokuvan tapahtumia edeltäviä aikoja voidaan tuoda ilmi 

dialogilla hahmojen syventämiseksi tai tapahtumaketjujen selkeyttämiseksi, 

mutta vaarana on se, että liian vahvasti käytettynä tällainen kerronta vaikuttaa 

tökeröltä. Näin käy, kun hahmojen välinen dialogi on liian selkeästi suunnattu 

informaation paljastamiseen katsojalle dialogin realismin kustannuksella. (Kozloff 

2000, 37–46.) 

 

Dialogi voi olla myös itsessään toimintaa, joka on osana elokuvan 

avaintapahtumia. Kozloff nostaa esimerkeiksi salaisuuden paljastuksen, 

rakkauden tunnustuksen ja oikeussalin tuomion lausumisen. Kun esimerkiksi 

romanttisessa elokuvassa tunnustetaan rakkaus, verbaalinen tapahtuma on 

hahmojen motivaatioiden täyttymys, eli elokuvan oleellinen käännekohta. (Kozloff 

2000, 42.)  

 

Puhuminen on selkeä osa ihmisen normaalia elämää, joten dialogin käyttö 

elokuvassa on olennainen osa realismin illuusion luomisessa. Kaikki dialogi ei 

välttämättä vie tarinaa eteenpäin, eikä paljasta hahmoista mitään erityistä. 

Tällaista dialogia on esimerkiksi ravintolassa tilauksen esittäminen tai 

ohimenevien tervehtiminen. (Kozloff 2000, 47.) Dialogi, jolla ei ole selkeää tarinaa 

eteenpäin vievää funktiota tai jossa ei esitellä hahmon motivaatioiden kannalta 

tärkeitä luonteenpiirteitä, saa hahmot vaikuttamaan ihmismäisiltä, mikä voi tehdä 

katsojan samastumisesta helpompaa. 

 

Kuten muillakin elokuvallisilla keinoilla, myös dialogilla on tärkeä merkitys 

katsojan reaktioiden ohjaamisessa. Dialogilla voidaan määritellä rytmitystä, kuten 

sillä voidaan pitkittää jännittävää hetkeä. Vuorosanoilla voidaan kiinnittää 
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katsojan huomio yksityiskohtiin, tai niillä voidaan muokata katsojan käsityksiä ja 

tuntemuksia näkemistään asioista ja tilanteista. (Kozloff 2000, 51.) 

 

Kozloffin esiin nostamia dialogin funktioita, jotka eivät ole selkeästi kerronnallisia, 

ovat esimerkiksi verbaali huumori, vuorosanojen runollinen rytmisyys ja 

ideologisen puheenvuoron esittäminen katsojille hahmon puheen kautta. (Kozloff 

2000, 51–60.)  En käsittele näitä funktiota tarkemmin, koska ne eivät liity 

suoranaisesti dialogin kerronnalliseen voimaan eivätkä näin ollen tuo esiin uusia 

puolia dialogittoman kerrontatyylin vaikeuksista. 

 

2.3 Katsojan taustakonstruktion vaikutus 

Jotta kerronta olisi vastaanottajan kannalta mielekästä, tulee vastaanottajalla olla 

jollakin tasolla hallussa kerronnan käyttämä kieli. Gilbert Cohen-Séatia mukaillen 

Christian Metz kirjoittaa, että elokuvan kerronnan kielen vahvuus on siinä, että 

elokuva esittää asiansa ihmiselle tärkeiden toimintojen ja intohimojen kautta. 

(Metz 1971, 41.) Katsoja peilaa näkemäänsä todellisen elämän tietoihinsa, mutta 

myös oppimiinsa kerronnallisiin ja elokuvallisiin konventioihin (Bacon 2004, 14). 

Jos teoksella ei ole mitään kosketuspintaa katsojan aiempiin tietoihin ja 

kokemuksiin, teosta ei voi käytännössä ymmärtää. 

 

Nykypäivän katsojalle monet elokuvan genret eli tyylilajit ovat tuttuja, ja genreihin 

jaottelu on yleinen tapa jäsentää elokuvia. Genretietoisuus auttaa katsojaa 

asennoitumaan oikealla tavalla katsomaansa elokuvaan, vaikka kyse ei olisikaan 

tyylipuhtaasta genre-elokuvasta. Samaan genreen kuuluvilla elokuvilla voi olla 

yhteisiä elementtejä, kuten miljöö, hahmotyypit, tarinallinen rakenne tai 

toteutuksellinen tekniikka. Vaikka katsoja ei olisi elokuvan alkaessa vielä 

tietoinen siitä, minkä genren elokuvaa on katsomassa, optimitapauksessa 

medialukutaitoinen katsoja tunnistaa genren käytettyjen elementtien perusteella 

ja täten osaa suhtautua elokuvan käyttämään kieleen vaaditulla tavalla. (Vacklin, 

Rosenvall & Nikkinen 2007, 189.) 
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Kun katsojalla on tiedossa genrelle ominaiset konventiot, elokuva voi rakentua 

niiden tietojen pohjalta. Slasher-alagenren kauhuelokuvissa katsoja tietää jo 

ennen katsomista suurin piirtein elokuvan juonen kehityksen ja karikatyyrimäisten 

hahmojen motivaatiot, eikä niiden pohjustamiseen tarvitse käyttää voimavaroja. 

Kun katsoja tietää katsovansa gangsterielokuvaa, hänellä on ennakkokäsityksiä 

elokuvan hahmoista, joihin voidaan nojata ilman suurta vahvistusta. (Vacklin, 

Rosenvall & Nikkinen 2007, 189.) 

 

2.4 Elokuvallisten elementtien järjestämisen motivaatiot 

Bacon esittää kirjassaan venäläisten formalistien kehittämät neljä eri syytä, 

joiden perusteella elokuvalliset elementit järjestetään elokuvaksi. Ne ovat 

kompositionaalinen motivaatio, realistinen motivaatio, transtekstuaalinen 

motivaatio ja taiteellinen motivaatio. Katsoja parhaassa tapauksessa tiedostaa 

jollakin tasolla näiden motivaatioiden erot ja osaa tulkita elokuvaa nojaten niissä 

painotettuihin motivaatioihin. Yleensä eri motivaatioiden välillä tasapainotellaan 

ja joskus painotetaan tiettyä motivaatiota kolmen muun kustannuksella.  

Motivaatioiden merkitykset painottuvat yleensä eri tavoin elokuvan eri 

moodeissa. (Bacon 2004, 60.) 

 

Kompositionaalinen motivaatio 

Yksinkertaisimmillaan kompositionaalinen motivaatio tarkoittaa sitä, että 

elokuvalliset elementit valitaan sen perusteella, että elokuvasta rakennetaan 

koherentti kokonaisuus. Perinteisimmillään se tarkoittaa sitä, että tarinasta 

rakennetaan juoni, jolla on alku, keskikohta ja loppu. Se tarkoittaa myös sitä, että 

esimerkiksi elokuvan hahmot sijoitetaan ympäristöönsä siten, että kuvakerronta 

olisi selkeää ja sujuvaa. (Bacon 2004, 60.) 

 

Kompositionaalista motivaatiota painottaessa joudutaan usein joustamaan 

realistisen motivaation kanssa. Tyylikeskeisessä kerronnassa tämä on yleistä. 
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Saara Cantell listaa väitöstyössään Timantiksi tiivistetty — Kerronnalliset 

strategiat fiktiivisessä lyhytelokuvassa Richard Raskin seitsemän parametria 

lyhytelokuvan kerrontaan, joista hän korostaa yhtä, joka koskettaa pelkistämisen 

ja syvyyden välistä tasapainoa. Elokuvissa yleensä, mutta varsinkin 

lyhytelokuvissa, oikeanlainen pelkistäminen tekee lopputuloksesta vahvan. 

(Cantell 2011, 59) Pelkistäminen ei kuitenkaan aina johda realistisen motivaation 

alistamiseen.  

Realistinen motivaatio 

Realistinen motivaatio tarkoittaa sitä, että elokuva pyrkii näyttämään maailmansa 

ja sen henkilöt todentuntuisina (Bacon 2004, 61).  Hahmot puhuvat ja käyttäytyvät 

kuin oikeat ihmiset ja ympäristö ja sen lait toimivat kuten oikeassa elämässä, tai 

kuten tieteisfiktiossa katsojan hyväksymässä elokuvan maailmassa. Hahmojen 

realistinen käyttäytyminen on olennaista varsinkin katsojan samastumisen 

kannalta. 

Transtekstuaalinen motivaatio 

Jos elokuvassa jokin elementti on olemassa sen vuoksi, että se kuuluu 

esimerkiksi genren konventioihin, kyseessä on transtekstuaalinen motivaatio 

(Bacon 2004, 61). Karikatyyrimäiset hahmot ja ennestään tutut juonikuviot ovat 

esimerkkejä tästä. Katsojalla tulee olla taustalla jo jonkin tason tietoa kyseisistä 

konventioista, jotta transtekstuaalisen motivaation oikeuttamat elementit 

aukeavat oikein. 

Taiteellinen motivaatio 

Taiteellisella motivaatiolla selitetään elokuvalliset elementit, joita muilla 

motivaation lajeilla ei kyetä selittämään. Kategoria on laaja ja ilman selkeitä 

rajoja. Siihen katsotaan kuuluvan esimerkiksi uudet ilmaisulliset kokeilut tai jonkin 

elokuvallisen keinon alleviivaaminen. (Bacon 2004, 62.) 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Etsivä Koistisen esittely 

Nettisarja Etsivä Koistinen on genreltään rikoskomedia. Sen jaksot ovat 

keskimäärin noin 20 minuuttia pitkiä, ja jokainen jaksoista kertoo yksittäisestä 

mysteeritapauksesta, jota yksihenkistä etsivätoimistoa pyörittävä nuorehko mies 

Koistinen koettaa selvittää. Koistisen toimisto sijaitsee nimeämättä jäävän 

kaupungin vaatimattoman lähiön kerrostalon toisessa kerroksessa. Sarjan 

maailma ei ole aivan toden kaltainen, sillä sarjan tyyli on osaltaan 

sarjakuvamainen. Sarjassa on myös tapahtumia, jotka rikkovat suoranaisesti 

luonnonlakejakin. Selkein esimerkki luonnonlakien rikkomisesta on Koistisen 

kokemat mystiset teleportaatiot, joista kerron tarkemmin luvussa 4 käsitellessäni 

yksittäisiä jaksoja. 

 

Sarjan jokaisessa jaksossa antagonistilla on sininen uimalakki päässä ja hahmoa 

näyttelee aina sama näyttelijä. Hahmo ei kuitenkaan ole joka jaksossa täysin 

sama henkilö, eli Koistinen ei tunne hahmoa edellisten jaksojen perusteella. 

Kyseessä on siis tavallaan rikollisen karikatyyri, joka täyttää samaa kerronnallista 

funktiota jokaisessa jaksossa, olematta kuitenkaan täysin sama hahmo. Sarjassa 

on myös useita muita samaan tapaan toimivia hahmoja. Tällainen hahmo on 

esimerkiksi molemmissa jaksoissa nähty miljonääri. 

 

Sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa on kuvattu Oulussa vuosina 2013–2014. Ne 

ovat nähtävissä ilmaiseksi internetin videopalveluissa YouTubessa ja Vimeossa. 

(https://www.youtube.com/channel/UCfqXGu3slu05q6fs02kEW3w) 
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3.2 Tutkimusmenetelmä 

Tekemäni tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa analysoin 

yksittäistapauksen ominaisuuksia perinpohjaisesti. Tutkin Etsivä Koistisen 

jaksojen kerronnallista kieltä keskittymällä dialogittoman tyylin ominaispiirteisiin. 

Käyn läpi, sitä kuinka jaksojen tarinoiden ymmärtämisen kannalta olennaiset 

tiedot on kerrottu ja kiinnitän erityisesti huomiota tilanteisiin, jotka yleensä 

hoidetaan vuoropuhelun avulla. Erittelen, miten näyttely, puvustus, lavastus, 

kuvaus, leikkaus, äänet ja musiikki toimivat jaksojen kerronnassa. 

Pohdin myös molempien jaksojen kohdalla, mitkä perinteisen tarinan osa-alueet 

jäävät kerronnassa vähälle huomiolle tyylin puitteissa ja millaisia kohtauksia tyyli 

suosii. Keskityn erityisesti kerrontaan, jonka pyrkimyksenä on paljastaa jaksojen 

fabulaa, mutta huomioin myös muut kerronnan elementit. Pohdin myös yleisesti, 

millaista taustakonstruktiota katsojilta odotetaan, jotta sarja koetaan 

ymmärrettävänä, kuten sitä, kuinka paljon genren tuntemusta katsojalla on oltava 

hallussa. Käyn myös läpi, minkä elokuvan kerronnalisten elementtien 

järjestämisen motivaation kautta jaksojen yksittäiset kerronnan piirteet on 

hedelmällisintä käsittää. 
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4 TULOKSET 

Seuraavaksi käsittelen jaksot kirjoittamalla niiden fabulat auki ja tutkin, kuinka 

jaksojen kerronta toimii jaottelemalla kerronnan Henry Baconin tapaan 

tarinamateriaalin valitsemiseen, jäsentämiseen ja välittämiseen. 

Tarinamateriaalin vastaanottamista sivuan vain käsitellessäni katsojan oletettua 

taustakonstruktiota, jonka vaikutuksen otan huomioon jokaisessa muussa 

kerronnan prosessin vaiheessa. Tutkin, kuinka dialogiton tyyli on vaikuttanut 

tarinamateriaalin valitsemiseen eli mitä sellaisia ominaispiirteitä jaksojen tarinoilla 

on, että ne ovat selkeästi yhteydessä valittuun tyyliin. Tarinamateriaalin 

jäsentämistä käsitellessäni tarkastelen, kuinka sjuzhet on muodostettu niin, että 

vuoropuhelulle ei ole tarvetta, ja kokonaisuus on mielenkiintoinen ja 

ymmärrettävä. Tarinamateriaalin välittämiseen katson kuuluvaksi kaikki ne 

audiovisuaaliset keinot, joilla fabulan informaatio on tuotu esille. Käsittelen 

ensimmäisen jakson kerronnan yksityiskohtaisesti, että sarjan käyttämästä 

kerronnasta saa hyvän yleiskuvan. Toisen jakson kohdalla keskityn enemmän 

piirteisiin, jotka poikkeavat edellisestä jaksosta. 

4.1 Jakso 1 

4.1.1 Fabula 

Jakson päärikollinen nimeltään Bulldog on varastanut miljonäärin timantit. Hän 

koettaa salakuljettaa timantit rajan yli piilottamalla ne eläviin lohiin, jotka vaeltavat 

kutemaan rajan yli. Koska kutemisaikana lohien kalastus on kielletty, hän voi 

rauhassa päästää lohet vapaaksi rajan toisella puolen, ylittää rajan itse 

normaalisti ja sen jälkeen kalastaa timantteja kuljettavat lohet takaisin haltuunsa. 

 

Bulldogin epäonneksi KLA-pakastekalatehtaan yksinyrittäjä vähät välittää joen 

kalastuskiellosta ja harrastaa salakalastusta joen varrella. Sattumalta hänen 

haaviinsa jäävät myös Bulldogin lohet. Työskennellessään normaalisti 

kalatehtaan liukuhihnalla kalatehtailija huomaa timantit lohien seassa. 
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Innostuksen vallassa sattuu työtapaturma, jossa hän menettää yhden 

sormistaan. Sormi joutuu pakastekalapakettiin muutaman timantin kanssa, ja 

kalapaketti päätyy kaupan hyllylle myyntiin. 

 

Tänä aikana lehdessä on uutisoitu timanttien ryöstöstä ja suuresta 

löytöpalkkiosta, mutta rikollisesta ei ollut vielä mitään tietoa. Rikoksen 

selviämisen suhteen tapahtuu edistystä, kun muuan pappi löytää sormen ja 

timantit kalapaketista ruokaa tehdessään. Miljonääri antaa tapauksen 

selvitettäväksi sarjan päähahmolle etsivä Koistiselle, jolle on sattunut omituinen 

tapaus vastikään. Hän oli katsomassa raveja, kun yhtäkkiä hän teleporttasi 

mereen erään uimarannan lähettyville. Kun Koistinen saapuu toimistonsa pihaan 

tullessaan rannalta, valeasuun pukeutunut salamyhkäinen miljonääri lähestyy 

häntä paketin kanssa. Paketissa on papin kalapakaste kaikkine sisältöineen. 

 

Koistinen lähtee selvittämään rikosta KLA-tehtaalle, josta löytää hermostuneesti 

käyttäytyvän kalatehtailijan, jolta puuttuu yksi sormi. Sattumalta tehtaan pöydällä 

oleva pahvilaatikko repeää auki ja lattialle valuu kasapäin timantteja. Koistinen 

luulee selvittäneensä rikoksen lopullisesti, ja miljonääri järjestää juhlat, joissa 

palkitsee sekä papin että Koistisen timanteilla rikoksen selvittämisestä. 

 

Myöhemmin Koistinen huomaa lukiessaan ammeessa sanomalehteä, että pappi 

on murhattu ja hänen saamansa timantit on varastettu. Koistinen alkaa 

epäilemään, oliko kalatehtailija timanttien todellinen ryöstäjä. Hän vaipuu 

mietteisiin, joista hän herää, kun Bulldog yrittää murtautua wc-tiloihin. Koistinen 

hätääntyy ja nielaisee timantit mahaansa. Juuri kun Bulldog on ampumassa 

Koistista harppuunalla, Koistinen teleporttaa merelle samaan tapaan kuin hän 

teleporttasi raveista. 

 

Koistinen tajuaa lopulta rikoksen tapahtumien todellisen kulun ja kiirehtii takaisin 

toimistolleen, jossa Bulldog etsii toivottomana Koistisen palkinnoksi saamia 

timantteja. Koistinen yllättää Bulldogin takaapäin ja kolkkaa tämän ammeeseen, 

jonne Bulldog oli aiemmin heittänyt radion ärsyyntyessään sen soittamaan 

musiikkiin. 
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Jakson lopussa Koistinen on taas katsomassa raveja televisiosta, kun hän 

yhtäkkiä taas teleporttaa ravien huippuhetkellä uimarannalle. 

4.1.2 Tarinamateriaalin valitseminen 

Rikossarja genrenä määrittää tarinamateriaalin valitsemista merkittävästi. 

Rikossarjoissa, jotka seuraavat yhtä tai useampaa päähenkilöä ja joiden jaksot 

keskittyvät yksittäisiin rikostapauksiin, on selkeät raamit sisällön kannalta. 

Päähenkilön, tässä tapauksessa etsivä Koistisen, motiivit ovat oletetun 

taustakonstruktion omaavalle katsojalle selkeät: Koistinen haluaa ratkaista 

hänelle annetun rikosmysteerin. Jokainen jakso siis pohjimmiltaan keskittyy 

mysteerin selvittämiseen. Etsivä Koistinen ei kuitenkaan ole puhdas rikossarja, 

eikä sen toimivuus luota vahvasti rikoksen selviämisen jännittämiseen, vaan se 

on komedia, joka käyttää rikossarjan rakennetta pohjanaan. Sarjan dialogiton 

tyyli hyötyy siitä, että genre luo niin selkeät odotukset jakson hahmojen 

motivaatioille, jakson aiheille ja rakenteelle.  

 

Kuten päähenkilön motiivit ovat hyvin selkeät, myös antagonistin, eli tässä 

tapauksessa timanttien ryöstäjän, motiiveja ei tarvitse liiaksi selittää ja syventää. 

Jakson rikos eli timanttiryöstö on genrelle hyvin tyypillinen rikos, jossa 

karikatyyrimäisen rikollisen tavoite on vain hyötyä rahallisesti. Mitään syvempää 

selitystä rikoksen motiiveille ei rakenneta, mikä myös sopii dialogittoman tyylin 

puitteisiin hyvin. Kuten Kozloff toikin esiin eritellessään dialogin funktioita, 

hahmojen motivaatioiden syventäminen on tärkeä dialogin tehtävä. Tästä syystä 

hahmojen syventäminen on jaksossa jätetty vähemmälle huomiolle. 

 

Osaltaan tarinamateriaalin valitsemisessa on pyritty pelkistämiseen ja 

tarinaelementtien ekologiseen käyttöön. Tapahtumapaikkojen ja hahmojen 

määrä on pidetty minimissä, mikä tekee kokonaisuudesta yksinkertaisen ja 

selkeän. Karikatyyrimäiset yhtä tiettyä funktiota palvelevat hahmot ja 

yksinkertaiset hahmojen väliset suhteet ovat tarinankerronnalle tyypillistä 

todellisuuden pelkistämistä. Tällainen pelkistäminen ymmärretään 
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kompositionaalisen motivaation kautta, mutta genrelle tyypilliset karikatyyrimäiset 

hahmot ymmärretään myös transtekstuaalisen motivaation kautta. 

 

Tarinamateriaalin valitsemiseen dialogittomuus vaikuttaa myös muilta osin. 

Kozloffin listaamiin dialogin funktioihin kuuluu tapahtumapaikkojen 

spesifioiminen. Jakson tarina on rakennettu niin, että miltei mitään sen 

tapahtumapaikkoja ei tarvitse spesifioida tarkasti. Sarjan diegesis ei ole 

tosimaailmaan sijoittuva, ja tapahtumapaikat ovat yleisiä representaatioita, kuten 

satama, kalatehdas ja joki. Jakson tarinassa rikollinen salakuljettaa timantit jonkin 

rajan yli, mutta rajaakaan ei nimetä tarkemmin. Jaksossa ei kerrota, onko 

kyseessä esimerkiksi kahden valtion raja vai jonkin muusta syystä turvatun 

alueen raja. 

 

Dialogin yksi tärkeimmistä funktioista on luoda illuusio todellisuudesta, jossa 

todenkaltaiset ihmiset kommunikoivat normaaliin inhimilliseen tapaan. Sarja 

asettuu osaksi tyylikeskeisen moodin piiriin, eli henkilöhahmojen puhumattomuus 

hyväksytään tyyliin kuuluvana ominaisuutena eikä hahmojen kohtaamisia tulkita 

täysin realistisen motivaation lähtökohdista. Jakson tarinamateriaalin valinnassa 

on kuitenkin vältelty tilanteita, joissa henkilöillä olisi otollinen tilanne puhua 

keskenään. Tällaisia tilanteita jaksossa on kaksi: Koistisen saapuessa 

toimistonsa pihaan uimarannalta ja Koistisen ottaessa kiinni 

pakastekalatehtailijan. Toimiston pihassa naapurin ja Koistisen välinen 

puhumattomuus voidaan nähdä miltei realistisena suomalaisten introverttien 

välisenä kommunikaationa. Pakastekalatehtailijan pidätys on hahmojen 

kohtaamistilanteista kaikista epärealistisin puhumattomuudessaan.  

 

Jakson tapahtumat eivät muutenkaan kerro tilanteista, joissa dialogi olisi 

avainasemassa tapahtumaketjua, minkä Kozloff erottaa yhdeksi dialogin 

funktioksi elokuvakerronnassa. Tarina on valittu sen mukaan, mikä on helppo 

kertoa toiminnan ja muun audiovisuaalisen kerronnan kautta. Hahmot ovat 

suurimmaksi osaksi ajastaan yksin, joten dialogilla kommunikoimiseen ei ole 

sijaa. 
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4.1.3 Tarinamateriaalin jäsentäminen 

Myös tarinamateriaalin jäsentämisessä rikossarjagenre antaa selkeät raamit 

toimimiselle. Rikos- ja mysteerisarjoille, kuten CSI: Crime Scene Investigation -

sarjalle ja Salaiset kansiot -sarjalle, tyypillinen rakenne on se, että jakson aluksi 

rikos tai mysteeri esitellään lyhyenä kohtauksena, jossa esimerkiksi ohikulkija 

löytää ruumiin, mikä johtaa jaksossa käsiteltävään murhatutkintaan. Tämän 

jälkeen tulee yleensä alkutekstit, jonka jälkeen jakso seuraa rikoksen 

selvittämistä päähahmon tai päähahmojen näkökulmasta.  

 

Etsivä Koistisen ensimmäinen jakso käyttää hyvin samantyylistä rakennetta 

kerronnassaan. Jakson aloittaa kohtaus, jossa timanttiryöstöstä kertovaa 

sanomalehteä käytetään sytykkeenä nuotiossa. Lehtiartikkeli asettaa jaksolle 

selkeän pohjan, mutta nuotiokohtaus ei muuten ole fabulainformaation kannalta 

tärkeä. Siinä esiintyvä hahmo ei ole tarinan kannalta keskeinen, eikä siinä 

tapahtuva toiminta ole kausaalisessa suhteessa muihin tapahtumiin, mutta se 

asettaa jaksolle selkeän teeman kala- ja vesikuvastollaan, jotka toistuvat 

jaksossa useaan otteeseen. 

 

Seuraavassa kohtauksessa, jossa seurataan papin näkökulmasta pakastekalan 

valmistusta kotikeittiössä, jakson rikosmysteeri esitellään lopullisesti. Kun pappi 

löytää kalapaketista ihmisen sormen ja timantteja, kompetentti katsoja, jolle 

rikossarjat ovat ennestään tuttuja, voi jo ymmärtää, että jaksossa Koistinen tulee 

selvittämään sormen ja timanttien mysteerin. 

 

Alkutekstien aikana siirrytään Koistisen näkökulmaan, jossa pysytään 

suurimmaksi osaksi loppujaksoa. Tässä vaiheessa katsoja ei ole vielä 

fabulainformaation osalta samalla viivalla Koistisen kanssa. Katsoja ei tiedä, 

minkä takia Koistinen kävelee väsyneen näköisenä rannalta toimistolleen, eli 

katsoja ei ole tietoinen teleporttaamisesta veteen. Koistinen ei toisaalta vielä 

tiedä mitään timanteista ja sormesta. Kun sekä katsojalta että Koistiselta 

todellisen identiteetin salaava miljonääri toimittaa kalapaketin etsivälle, Koistinen 

ja katsoja ovat pian samalla viivalla jakson mysteerin suhteen. Tästä eteenpäin 
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fabula avautuu Koistiselle ja katsojalle kutakuinkin yhtä mittaa, mikä on 

rikosgenressä tyypillistä. 

 

Koistisen näkökulman kautta muodostuvan sjuzhetin vuoksi fabulasta jää monia 

aukkoja katsojan pääteltäväksi. Katsojalle ei näytetä, mitä tarkalleen ottaen 

tapahtuu kalapaketille sen jälkeen, kun pappi löytää sen sisältä sormen ja 

timantin. Tämä informaatio ei ole kuitenkaan oleellista, kun jakson tarkoituksena 

on seurata tapahtumia Koistisen näkökulmasta. 

 

Seuraava iso hyppäys fabulassa tapahtuu juuri paketin toimittamisen jälkeen. 

Kun Koistinen on avannut paketin ja huomataan, että sen sisällä on aiemmin 

papin keittiössä nähty kalapaketti, hypätään suoraan tilanteeseen, jossa 

Koistinen on jo satamassa selvittämässä juttua. Jaksossa oletetaan, että 

Koistinen on tämän jälkeen tutkinut pakettia hieman tarkemmin ja tietää 

timanteista ja sormesta nyt yhtä paljon kuin katsojakin.  

 

Kun Koistinen löytää kalatehtaalta tämän saapumista säikähtävän miehen ilman 

yhtä sormea ja pahvilaatikot täynnä timantteja, mysteeri vaikuttaa selvinneeltä, ja 

taas hypätään fabulassa pitkälle eteenpäin. Seuraavassa kohtauksessa 

paljastuu, että Koistiselle paketin tuonut mies oli miljonääri, jolta timantit oli 

varastettu. Kohtauksessa on juhlat, joissa otetaan lehtikuvaa rikoksen 

selviämisen kunniaksi. Katsojalle ei näytetä, mitä kalatehtailijalle käy pidätyksen 

jälkeen, vaan kerronnassa mennään vauhdilla eteenpäin ja hypitään tilanteisiin, 

joissa puheelle ei ole sijaa. Kuvan ottamisen jälkeen siirrytään fabulassa taas 

eteenpäin seuraamaan timanteilla palkitun Koistisen rauhaisaa elämää. Näin 

vauhdikas kerronnan eteneminen saattaa jopa vaatia katsojalta liiallista 

tarkkuutta. Tässä vaiheessa tarinan eteenpäin vievää päähenkilön motivaatiota 

ei ole, mutta katsoja voi odottaa jotain käännettä tapahtuvaksi. 

 

Kun Koistinen huomaa lehdestä, että pappi on murhattu, irtaudutaan 

fabulainformaation kronologisesta kerronnasta hieman. Koistinen alkaa 

pohtimaan rikosta uudelleen. Pohtimisella motivoidaan takauma, jossa 

näytetään, kun salakuljettaja päästää timantteja kuljettavat lohet liikkeelle. 

Kerronnan näkökulma pysyy yhä Koistisen tietämyksen varassa, eli takauma 
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näyttää Koistisen arvauksen tilanteen kulusta. Takauma kuitenkin vaikuttaa 

osaltaan olevan kaikkitietävän kertojan näkökulmasta. Kerronnasta ei siis saa 

aivan selvää, kuinka luotettavaa takauman kuvasto on. Kun takaumasta tuttu 

salakuljettajahahmo murtautuu kylpyhuoneeseen, katsoja ymmärtää takauman 

olleen luotettava. Loput rikoksen tapahtumista selitetään seuraavan takauman 

aikana, joka myös on motivoitu sillä, että Koistinen vaipuu ajatuksiinsa 

tajutessaan lopulta tapahtumien todellisen kulun. Takaumassa jatketaan 

edellisen takauman tapahtumista ja näytetään, miten timantit päätyivät 

kalatehtailijan haltuun ja kuinka sormi oli joutunut kalapaketin sisään. 

 

Rikossarjoille on usein hyvin tyypillistä irtautua kerronnan kronologisesta 

järjestyksestä, koska yleensä selvitetään jo tapahtunutta rikosta, eli menneet 

tapahtumat aukeavat päähenkilölle ja katsojalle jakson edetessä. 

4.1.4 Tarinamateriaalin esittäminen 

Etsivä Koistisen kerronnassa käytetään joskus hyväksi diegesiksen sisään 

kuuluvia tekstejä. Ensimmäisessä jaksossa tällaiseen kerrontaan turvaudutaan 

yhden kerran heti jakson alussa. Tapa on ajallisesti hyvin tehokas, mutta se ei 

ole elokuvakerronnan mielenkiintoisimpia kerrontatapoja. Jakson aloituksen 

lähikuva lehtipalasesta on vain katsojalle tarkoitettu, eikä kukaan hahmoista lue 

kyseistä tekstiä. 

 

Aloituskohtauksessa kuvataan kalanperkaajahahmoa niin, että häntä ei voi 

tunnistaa. Koska hänen toimintansa ei muutenkaan ole kovin mielenkiintoa 

herättävää, etäinen kuvaustyyli, hämärä valaistus ja kalaan keskittyvät lähikuvat 

antavat ymmärtää, että hän ei ole ainakaan sillä hetkellä fabulan kannalta tärkeä 

henkilö.  

 

Pappi nähdään ensimmäistä kertaa lähikuvassa, mikä osoittaa, että tämä henkilö 

on tarinan kannalta tärkeä. Katsoja ei vielä tiedä varmaksi, että hahmo on 

ammatiltaan pappi, mutta kohtauksessa on selkeitä vahvaan kristillisyyteen 

viittaavia tekijöitä. Hahmolla on risti tatuoituna rintaan ja taustalla radiosta kuuluu 
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kirkollinen urkumusiikki. Vahva kristillisyys liitetään helposti vankkaan 

moraalitajuun, mikä tekee timanteista viranomaisille ilmoittamisesta hahmolle 

uskottavaa käytöstä. Kohtauksessa kiinnitetään katsojan huomio kalapakettiin 

lähikuvien avulla, mikä saa katsojan kiinnostumaan kyseisestä arkisesta 

esineestä. Hahmon järkytystä sormen löytymistilanteessa korostetaan selkeän 

näyttelyn lisäksi erikoislähikuvalla suurentuvista pupilleista. 

 

Koistista kuvataan kävelemässä uimarannalta alkutekstien ajan, mikä on vahva 

viittaus siihen, että hän on sarjan päähahmo. Hänen harhailunsa reitin suhteen 

kertoo, että hän ei tiedä tarkkaa tietä pois eli hän ei ole useasti kulkenut kyseistä 

reittiä. Pienenä yksityiskohtana hän heittää matkan aikana ravikupongin 

taskustaan, minkä katsoja myöhemmillä katsomiskerroilla mahdollisesti liittää 

rannalla olon syyhyn. Hahmon määrittely päähenkilöksi vahvistetaan alkutekstien 

lopussa, kun Koistinen laittaa purkan ä:n pisteeksi etsivätoimistonsa 

nimilaattaan, joka on kerrostalon oven pielessä. Koistisen rähjäinen puvustus ja 

olemus kertovat hahmosta, että hän ei ole kovin menestyvä yläluokan ihminen. 

Samaa tarinaa kertoo hänen toimistonsa sijainti lähiökerrostalossa. 

 

Sarjan kerronta pyrkii usein suosimaan diegeettisten tekstien sijaan diegeettisiä 

symboleja niiden universaaliuden takia. Kozloff nosti esiin dialogin kätevyyden 

tilanteissa, joissa siirrytään tapahtumapaikasta toiseen. Kun Koistinen lähtee 

selvittämään rikosta kalatehtaalle, satama-alue tuodaan ensin esille muutamalla 

maisemakuvalla. Kalatehdas spesifioidaan näyttämällä lähikuvassa kalapaketin 

kyljessä olevaa logoa, minkä jälkeen näytetään Koistinen kävelemässä kohti 

rakennusta, jonka katolla on sama logo. Logo toistuu myös kalatehtaan 

pahvilaatikoissa. Kalapakettilähikuvan yhteydessä nähdään Koistinen 

käsittelemässä yhtä timanttia, mikä vahvistaa ymmärrystä siitä, että Koistinen on 

timanttimysteerin perässä liikkeellä. 

 

Pidätyskohtauksessa kalatehtailijan olemuksen raju muutos Koistisen saapuessa 

antaa ymmärtää, että hänellä on jotakin salattavaa. Kalatehtailijan päällä oleva 

essu ja hänen toimintansa, eli pahvilaatikoiden kantaminen, kertovat katsojalle 

heti, että hän on kalatehtaan työntekijä. Koistisen suorittama pidätys tapahtuu 

selkeällä elekielellä: hän kävelee ovesta sisään varmoin askelin, hänellä on 
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kasvoillaan tuima ilme ja hän osoittaa määrätietoisesti kalatehtailijaa sormellaan. 

Tämä yhdistettynä kameran ylöspäin tilttaavaan liikkeeseen antaa vahvan 

hyökkäävän vaikutelman. Kalatehtailija merkataan vahvasti sormensa 

menettäneeksi mieheksi sillä, että Koistinen laittaa irronneen sormen takaisin 

paikoilleen. 

 

Juhlatilaisuus, jossa miljonääri palkitsee papin ja Koistisen timanttien 

löytymisestä on todella ekologisesti kerrottu. Tilaisuuden tapahtumapaikkaa ei 

spesifioida ollenkaan ja ympäristöä ei näytetä miltei ollenkaan. Juhlimisesta 

kertoo vain samppanjapullon avaus, juhlien taustahäly, iloinen pianomusiikki ja 

hahmojen juhlavat vaatteet. Myös kohtauksen toiminta eli kuvan ottaminen 

osaltaan kertoo, että on juhlan hetki. Papin vaatetus paljastaa hänen ammattinsa 

lopullisesti. Koistisen toimiston edustalla kytännyt mies paljastuu nyt 

miljonääriksi, mutta tämä paljastuminen voi jäädä katsojalle epäselväksi, koska 

selkeää hahmon spesifiointia ei tehdä. Hänellä on siisti puku päällä, hän pitelee 

kädessään timanttisaalista ja hänen kultahampaansa kimaltelevat hänen 

hymyillessään. Nämä seikat implikoivat, että hän olisi alun tekstissä mainittu 

miljonääri. 

 

Jakson alussa mainittu suuri löytöpalkkio näytetään myös kuvassa. Pappi ja 

Koistinen pitävät käsissään muutamia timantteja. Kun kuvasta siirrytään 

myöhempään ajankohtaan Koistisen kylpyhuoneeseen, lähikuvassa nähdään, 

että Koistisella on lasissa timantteja juomansa seassa. Se, että löytöpalkkio 

maksettiin timanteissa, vaatii katsojalta päättelykykyä. Tämä tarinan elementti ei 

ole helposti ymmärrettävissä realistisen motivaation kautta. Tässä kohtaa jaksoa 

tapahtumien kulku nojaa vahvasti kompositionaaliseen motivaation. Koska 

tapahtumien kulkua ei myöskään selitetä juurta jaksaen, sen ymmärtäminen voi 

olla vaikeaa. Pitkä aikasiirtymä edelliseen kohtaukseen ilmaistaan sillä, että 

Koistisella on juhlissa otettu lehtikuva kylpyhuoneensa seinällä.  

 

Papin murhasta kertovassa artikkelissa on taas käytetty kuvia ja symboleita 

tekstin sijaan. Murhasta kertoo lehden kuva suihkun lattialla makaavasta 

ruumiista, ja kadonneista timanteista kertoo kuva, jossa on kysymysmerkki 

timantin päällä. Koistisen järkytys ja sitä seuraava mietiskely on ilmaistu vahvoin 
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elein. Samalla tilan äänet vaipuvat hiljemmalle, mikä viestii siitä, että Koistisen 

ajatukset siirtyvät tilasta pois. Takauman aikana kylpyhuoneen äänet kuuluvat 

vielä hiljaa taustalla. Kyseessä on akustinen ajo asynkroniseen äänikerrontaan 

(Kivi 2012, 208). Takaumaan johdatetaan mietiskelevistä kasvoista, mikä on 

elokuvakerronnassa usein käytetty konventio. Takauman aikana soiva mystinen 

musiikki ja muusta kuvastosta selkeästi poikkeava vahvasti kontrastinen ja 

heikosti värikylläinen värimäärittely ovat keinoja, joita on käytetty paljon 

esimerkiksi CSI: Crime Scene Investigation -sarjassa. 

 

Takaumaan siirtyvä leikkaus kertoo epäsuorasti monta eri asiaa. Ennen 

takaumaa näytetään, että Koistinen laittaa yhden timantin lelukalan suusta 

sisään. Kuva leikkaantuu takaumaan niin, että oikea lohi on kuvassa samassa 

kohtaa kuin lelukala oli (ks. KUVA 1). Tämän jälkeen salakuljettaja laskee lohen 

veteen. Leikkaus vihjaa, että oikean lohen sisällä on myös timantti tai timantteja. 

Samoin se kertoo, että se mitä takaumassa nähdään, on myös Koistisen 

tiedossa, tai se on Koistisen arvaus tapahtumista. Se, että takaumassa kuvataan 

salakuljettajaa vain takaa päin, kertoo myös siitä, että kaikki se mitä nähdään, on 

vielä osittain Koistisen näkökulmasta, eikä hän vielä tiedä, kuka rikoksen takana 

oikeasti on. 

 

Takaumassa nähtävä timanttien salakuljetus rajan yli on kerrottu muutamalla 

elementillä. Kun salakuljettaja on laskenut lohen veteen, hän ottaa esille tutkan, 

jossa pisteet näkyvät liikkuvan hänestä poispäin. Pisteet viittaavat selkeästi lohiin 

ja tämä myös vahvistaa sitä epäilyä, että timantit ovat lohien sisässä. Rajan ylitys 

esitetään näyttämällä salakuljettaja ruumiin tarkastuksessa, jonka jälkeen auto 

jatkaa matkaansa rajaportin luota. Autoa ajaessaan salakuljettaja katsoo tutkaa 

uudestaan ja näkee, että pisteet liikkuvat tien mukaisesti. Tutkan pisteet 

yhdistetään toistolla vahvasti lohiin. Salakuljettajan nauru viestittää sitä, että asiat 

menevät hänen suunnitelmansa mukaan. Suunnitelman ja lohien liikkumisen 

syyn ymmärtämiseksi katsojalla tulee olla jonkin tasoista tietoa siitä, että lohilla 

on tapana matkustaa kutemaan jokea pitkin. Takauma päättyy Koistisen 

mietteliäisiin kasvoihin, mikä vahvistaa myös ajatusta siitä, että kaikki nähty oli 

osittain hänen kuvitelmaansa. 
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Kun salakuljettaja murtautuu sisään, hänen kasvonsa näkyvät ensimmäistä 

kertaa, ja katsoja tietää, että takaumassa nähty Koistisen kuvitelma oli totta. 

Koistisen silminnähden hätääntyessä ja kuvan siirtyessä uimarannalle tapahtuu 

kerronnassa silmiinpistävä hyppäys. Leikkausta vahvistaa maaginen ääniefekti. 

Katsoja ei voi varmaksi sanoa, tapahtuiko leikkauksen aikana siirtymä ajassa, vai 

ammuttiinko Koistista, ja hän on nyt jossakin kuoleman jälkeisessä maailmassa. 

Teleporttaamista ei ole nähty sarjassa vielä kertaakaan aiemmin ja kuvakerronta 

leikkasi yhtä aikaa Koistisen mukana uimarannalle. Koistisen iloisen yllättyneet 

ilmeet ja eleet kertovat kuitenkin siitä, että kyseessä ei ollut aikasiirtymä ja hän 

pääsi pälkähästä ihmeen kaupalla. 

 

Toinen takauma motivoidaan sillä, että Koistinen näkee uimarannalla kalastajan, 

josta syntyy mielleyhtymä rikokseen ja kalatehtailijan osuuteen siinä. Takaumaan 

siirrytään taas konvention tapaan mietteliäiden kasvojen kautta. Hämärän aikaan 

salaperäisesti joella liikkuva kalatehtailija ja kalastuskieltomerkki joen varressa 

kertovat siitä, että lohien kutureitillä kalastaminen on kiellettyä. Tällä selittyy myös 

se, miksi salakuljettaja Bulldog kuvitteli kalojen olevan turvassa joessa. Kun 

seuraavaksi nähdään salakuljettajan tutka ilman siinä aiemmin nähtyjä pisteitä, 

katsoja tietää, että kalatehtailija oli salakalastanut lohet. Kalatehtailijan yllättynyt 

reaktio timanttien löytyessä lohien sisältä kertoo siitä, että hän ei tiennyt 

timanttien olemassaolosta etukäteen. Sormen irti leikkaantuminen on kerrottu 

pelkästään äänin ja ilmein. Vaikka kuvassa ei näy lainkaan liukuhihnastoa ja 

kaloja leikkaavaa terää, kohtauksessa kuuluvat äänet saavat katsojan 

kuvittelemaan liukuhihnan kalatehtailijan eteen. 

 

Kun Koistinen juoksee uimarannalta kotiin, kuvakerronnassa käytetään juuri 

samoja kuvakulmia kuin jakson alkutekstien aikana. Tämä saa katsojan 

helpommin tunnistamaan paikat samaksi, ja hänelle voi syntyä kiinnostus tietää, 

miksi Koistinen oli alussa samalla rannalla. Jakson aivan lopussa nähty Koistisen 

katoaminen television äärestä ja sitä seuraava “JATKUU” -teksti viittaavat siihen, 

että tämä mysteeri selviää jatkossa. 
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KUVA 1. Leikkauksella ja käyttämällä samaa kuvakompositiota muovikala rinnastetaan takauman 
elävään loheen. Alemmassa kuvassa nähdään myös, kuinka värimäärittelyä käytetään takaumien 
merkkaamisessa. 

4.2 Jakso 2 

4.2.1 Fabula 

Jakson päärikollinen Bulldog on saanut kehitettyä autoon moottorin, joka käyttää 

polttoaineenaan ihmisen verta. Hän demonstroi moottorin toimivuutta rahoittajalle 

hiekkamontulla. Rahoittaja kiinnostuu projektista ja rahoittajan avulla Bulldog 

alkaa perustamaan ympäri maailman verenluovutuspisteitä, joissa hän kerää 

verta polttoaineeksi autoihin esittämällä kuitenkin, että veri kerätään 

humanitäärisiin tarkoituksiin. 
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Koistinen on kokenut viime jaksossakin nähtyä teleporttaamista uimarannalle. 

Teleporttaaminen on tapahtunut tilanteissa, joissa hän on jännittänyt kovasti. Hän 

on teleportannut esimerkiksi katsoessaan jalkapallo-ottelua ja ollessaan 

maalivahtina ulkojäillä. Koska on talvi ja meren jää jäätyy rannasta, Koistisella on 

suuri vaiva pitää jäässä reikä, jotta ei teleportatessaan jäisi jään alle loukkuun. 

 

Koistinen osallistuu kyläyhdistyksen talvijuhlaan, joka järjestetään erään 

naapuruston kerrostalon kerhohuoneella. Ohjelmassa on luvassa muun muassa 

Koistisen taikaesitys ja lavatanssit. Koistinen odottaa lavatansseja innolla, jotta 

pääsee hieromaan lähempää tuttavuutta naishenkilön kanssa, joka myös 

osallistuu talvijuhlaan. Koistinen koittaa rohkaista itsensä ja lähestyä tätä 

naishenkilöä jo ennen tansseja, mutta hänen jännityksensä kasvaa liikaa ja hän 

teleporttaa talviselle uimarannalle. Hän juoksee kiireisenä takaisin juhliin, jossa 

häntä kärsimättömänä jo odotetaan esittämään taikatemppuja. Esityksessä hän 

tekee kyllästyneelle yleisölle perinteistä korttitemppua, johon hän on pyytänyt 

kiinnostuksen kohteensa avustajaksi. Kun Koistinen huomaa, että korttitempun 

onnistumisen kannalta välttämätön kortti, joka oli piilotettuna hihaan, on meressä 

kastuessaan murentunut, hänen jännityksensä kasvaa jälleen ja hän teleporttaa 

takaisin merelle. Yleisö hämmästyy katoamistempusta ja innostuu taputuksiin. 

 

Tullessaan rannalta Koistinen tajuaa, että hänellä on kova kiire alkaviin 

lavatansseihin. Epätoivon vallassa ja vaatteet märkänä hän juoksee juhlia kohti, 

mutta matkalla astuu vahingossa koiran ulosteeseen, joka johtaa uuteen 

teleporttaamiseen. Kun hän vihdoin saapuu kerrostalon kerhohuoneelle, paikalla 

on enää tanssien haitarinsoittaja, joka on myös tekemässä lähtöä. 

 

Bulldogin alamaiset perustavat verenluovutuspisteen erään kerrostalon 

asuntoon. Kerrostalon edustalla sattuu olemaan aktivisti, joka vastustaa arktista 

öljynporausta. 

 

Aiemmat edesottamukset teleporttaamisen kanssa olivat Koistiselle liikaa, joten 

hän hakee lääkärin apua vaivaansa ja saa reseptin lääkkeeseen, joka estää 

teleporttaamisen. Hän hakee lääkepullon apteekista ja ottaa heti apteekin 

pihassa tarvittavan annoksen. Kotimatkalla hän kävelee verenluovutuspisteen 
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vierestä ja kiinnostuu ottamaan selvää, miksi kerrostalossa käy niin suuri väen 

kuhina. 

 

Verenluovutus pisteellä Bulldog ja muut työntekijät vetävät Koistisen sisään ja 

pakottamalla alkavat ottamaan häneltä verta. Koistista hämmästyttää kyseinen 

toiminta, ja hän myös huomaa, että takahuoneessa tapahtuu jotain epäilyttävää. 

Yksi työntekijöistä tyhjentää veripusseja kanisteriin. Hän päättää käydä 

tutkimassa verenluovutusta tarkemmin, kun Bulldog ja muut työntekijät menevät 

ruokatauolle. Asunnon ovessa on henkilöntunnistusjärjestelmä, mutta Koistinen 

onnistuu huijaamaan sitä laittamalla päähänsä Bulldogin asusteisiin kuuluvan 

uimalakin. Koistinen löytää takahuoneesta moottorin salaiset suunnitelmat ja 

tajuaa Bulldogin juonen. 

 

Kun Koistinen on tutkimassa papereita, Bulldog kavereineen palaa asuntoon. 

Koistinen hätääntyy ja piiloutuu kaappiin. Hän koittaa pinnistää jännitystään, jotta 

hän teleporttaisi merelle, mutta uuden lääkityksen seurauksena pinnistys johtaa 

vain pieruun. Bulldog, joka on huomannut, että hänen papereitaan on tutkittu, 

kuulee tämän pierun ja lähtee kohti kaappia. Yhtäkkiä asuntoon murtautuu kaksi 

öljy-yhtiön miestä, joiden tehtävänä on eliminoida uudet kilpailijat 

polttoainemarkkinoilla. Öljy-yhtiön miehet tyhjentävät asunnon, ja tultuaan 

kaapista Koistinen löytää vain pisaran öljyä lattialla tyhjässä asunnossa. 

 

Koistinen kävelee kerrostalolta toimistolleen ja kerrostalon pihalla aktivisti ojentaa 

hänelle arktista öljynporausta vastustavan lehtisen. 

4.2.2 Tarinamateriaalin valitseminen 

Tarinamateriaalin valitsemisessa toisen jakson suhteen on pääasiallisesti 

käytetty samoja periaatteita. Genrelle tyypillisesti jakso keskittyy yhteen 

rikosmysteeriin, ja siinä olevilla hahmoilla on selkeät tavoitteet. Dialogittoman 

tyylin puitteissa hahmot ovat ohuita ja selkeitä karikatyyrejä, ja niiden väliset 

suhteet ovat tosi yksinkertaisia. Tarinan mysteeri on valittu niin, että se on 

helposti esitettävissä visuaalisesti toiminnan kautta. Tapahtumapaikat ovat 



  

30 

ympäripyöreitä representaatioita, kuten kerrostalon piha, hiekkamonttu ja 

jääkiekkokaukalo. Ainoa tarkemmin spesifioitu tapahtumapaikka tässä jaksossa 

on sama uimaranta, joka oli tapahtumapaikkana myös ensimmäisessä jaksossa. 

Koistisen toimisto on myös tarkasti määritelty tapahtumapaikka, mutta sen 

spesifioiminen ei ole tarinan ymmärtämisen kannalta yhtä tärkeä. 

 

Tarinassa vältetään tilanteita, jotka vaativat normaalia ihmisten välistä 

kommunikointia. Jakson sivuhahmot kyllä keskustelevat esimerkiksi alussa 

olevassa kyläyhdistyksen juhlassa, mutta puhe on vain taustahälyä. Kohtaus, 

jossa Koistinen menee veripalveluun, on realistisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

kaikista omituisin puhumattomuudessaan, mutta siinäkään mitään syvää 

kommunikointia ei hahmojen välillä ei käydä. Hahmot tervehtivät ja kiittävät 

toisiaan elein ja äännähdyksin.  

 

Ensimmäisestä jaksosta poiketen jakso jakautuu kuitenkin selkeästi kahteen 

osaan. Toinen osa käsittelee jakson mysteeritapauksen selvittämistä ja toinen 

edellisessä jaksossakin esiintynyttä teleporttaamista, josta muodostuu Koistiselle 

suuri ongelma. Mysteeriosassa Koistisen motivaatiota selittää hänen 

ammattinsa, kun taas teleporttaamisosassa hänelle luodaan aivan muita 

motivaatioita. Esimerkiksi kyläyhdistyksen juhlassa häntä johtaa kiinnostus siellä 

ollutta naista kohtaan ja teleporttaamisosiossa ylipäätänsä Koistista motivoi halu 

päästä eroon ongelmastaan, joka lopulta johtaa lääkkeiden hankkimiseen. Tässä 

osiossa tarinamateriaalin valitsemisessa on lähdetty siitä, että hahmojen 

motivaatiot ovat yksinkertaisesti ymmärrettäviä, kuten kiinnostus vastakkaista 

sukupuolta kohtaan, ja että tilanteet ovat nopeasti ja helposti esitettävissä 

toiminnan kautta. 

4.2.3 Tarinamateriaalin jäsentäminen 

Toisen jakson rikosmysteeri on hyvin erilainen kuin ensimmäisessä jaksossa, 

mikä vaikuttaa vahvasti jakson fabulan jäsentämiseen. Ensimmäisessä jaksossa 

rikos oli tapahtunut ennen jakson alkua. Jaksossa käytettiin genrelle perinteistä 

rakennetta, jossa alussa rikos esitellään, jonka jälkeen etsivä selvittää 
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menneiden tapahtumien kulkua saadakseen selville rikollisen. Tässä jaksossa 

rikos, eli ihmisten veren kerääminen salattuihin tarkoituksiin, on juuri 

tapahtumassa jakson aikana. Jakson rakenne ei käytä tässä mielessä genren 

konventioita niin vahvasti hyödykseen. 

 

Jakso alkaa kuitenkin perinteiseen tapaan mysteerin siemenen kylvämisellä, joka 

on verrattavissa ensimmäisen jakson sormen ja timanttien löytymiseen 

kalapaketista. Luontoaktivisti, joka seuraa veripalvelun perustamista toisen 

jakson alussa, täyttää samaa funktiota kuin ensimmäisen jakson pappi. Hahmot 

ovat sivullisia, joiden näkökulmasta esitellään jaksossa käsiteltävä mysteeri. 

Tässä jaksossa alussa ei vielä kuitenkaan tapahdu mitään rikollista, mikä johtaisi 

etsivän kutsumiseen. Rikoksen lopullinen esittely tapahtuukin Koistisen 

näkökulman kautta, kun hän menee tutkimaan veripalvelun tiloja. Rikoksen 

selvittämisessä kronologinen kerronta ilman suuria aikasiirtymiä leikkausten 

välissä rikkoontuukin vain yhteen takaumaan, joka on vain visuaalinen selitys 

antagonistin kehittämän moottorin toiminnasta ja jolla ei ole sen merkittävämpiä 

kausaalisia yhteyksiä muihin tapahtumiin. 

 

Teleporttaamisosiossa fabulan jäsentämisessä on käytetty tehokkuuden vuoksi 

montaasia, jossa lyhyissä kohtauksissa näytetään teleporttaamiseen johtavia 

tilanteita. Montaasissa osa kohtauksista etenee kronologisesti juhlan 

tapahtumien mukaan, mutta väleihin on leikattu pätkiä Koistiselle aiemmin 

tapahtuneista tilanteista. Teleporttaamisosion tiheästä montaasirakenteesta 

huolimatta jakson alkutekstit päättyvät vasta miltei jakson puolivälissä, minkä 

jälkeen Koistinen vihdoin pääsee mysteerin kimppuun. 

4.2.4 Tarinamateriaalin esittäminen 

Veripalvelun perustamisesta kerrostaloasuntoon on tehty epäilystä herättävä 

kuvaustyylillä. Nopeat leikkaukset autosta kipittävien jalkojen ja paikallaan hiljaa 

seisovan aktivistin välillä luovat vaikutelman, että tapahtuu jotakin kummallista. 

Ei-diegeettinen nopeatempoinen hämärä musiikki vahvistaa vaikutusta. Kamera 

kuvaa aktivistia, kun äänet asynkronisesti kertovat, että kerrostalon sisällä 
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tapahtuu remontointia. Koska miesten puuhia ei näytetä, katsojan mielenkiinto 

heidän toimintaansa kohtaan kasvaa. 

 

Talvijuhlassa Koistinen lukee juhlan ohjelmaa, joka näytetään myös katsojalle. 

Tämän avulla katsojalle syntyy selkeät odotukset tulevista tapahtumista. Muita 

diegeettisellä tekstillä kerrottavia asioita jaksossa ovat Koistisen saaman 

lääkkeen tiedot lääkepullon kyljessä ja verta polttoaineenaan käyttävän moottorin 

nimeäminen veripalvelun takahuoneesta löytyvässä paperissa. Erilaisilla 

diegeettisillä symboleilla kerrotaan aktivistin ajama aihe, veripalvelun oven 

turvalaitteen toiminta ja lopun palkkamurhaajien öljy-yhtiökytkökset (ks. KUVA 2).  

 

Teleporttaamisosiossa tapahtumapaikat spesifioidaan käyttämällä uimarannalla 

ja sen lähiympäristössä juuri samoja kuvakulmia kuin tapahtumapaikoilla 

käytettiin ensimmäisessä jaksossa. Tällöin paikat voi tunnistaa samoiksi, vaikka 

vuodenaika onkin vaihtunut edellisestä jaksosta. 

 

Kun Koistinen huomaa, että veripalvelun takahuoneessa tapahtuu jotain 

epäilyttävää, myös takahuoneen lavastuksella on vaikutus epäilyyn. Seinillä 

olevat pölykapselit ja autojulisteet eivät yleensä kuulu veripalvelun sisustukseen. 

Myös äänikerronnaltaan huone viittaa autoiluun, sillä huoneessa taustalla kuuluu 

selvästi liikenteen ääni. Kun Koistinen löytää huoneesta uuden moottorin ohjeet, 

moottorin toiminta on kerrottu takaumalla, jossa moottoria testataan 

hiekkamontulla. Käytetty tapa on huomattavasti visuaalisempi kerronnan keino 

kuin tekstidokumentin näyttäminen. 

 

Se, että veripalvelun tyhjentämisen hoitivat öljy-yhtiön miehet, kerrotaan 

epäsuorasti Koistiselle niin, että hän löytää öljypisaran tyhjän huoneiston lattialta. 

Koska katsoja tietää jo tapahtumien todellisen luonteen ja tietää myös Koistisen 

päättelykyvyn vahvuuden, hän voi olettaa, että Koistinen on nyt miltei yhtä selvillä 

tapahtumien kulusta kuin hän itse. 
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KUVA 2. Etsivä Koistisessa käytetään paljon diegeettisiä symboleja kerronnan apuna. Toisen 

jakson lopun palkkamurhaajat tunnistaa öljy-yhtiön miehiksi haalarin symbolin avulla.  
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5 POHDINTA 

Dialogittomassa kerronnassa ei loppujen lopuksi ole mitään muuta erityistä kuin 

se, että siinä ei ole käytetty dialogia. Etsivä Koistinen -sarjastakin näkee, että 

siinä käytettyjä kerronnan keinoja käytetään kaikessa elokuvakerronnassa ja 

dialogiton tyyli periaatteessa asettaakin vain paljon rajoituksia.  

 

Selkeimmin tyylivalinta näkyy kerronnan ensimmäisessä vaiheessa eli 

tarinamateriaalin valitsemisessa. Tärkein kysymys ei ole, kuinka 

fabulainformaation välittää katsojalle ilman dialogia, vaan se, kuinka rakentaa 

sellainen fabula, jossa ei ole sijaa dialogille. Substanssin ja sen välittämisen 

keinon välinen raja hämärtyy. Tutkielmani alussa lähtökohtana pidin sitä, että 

kerronta on väline, jolla jokin idea tai ajatus halutaan välittää, ja tutkin sitä, kuinka 

tämä välittäminen toimii ilman dialogin apua. Mutta voiko määrittää sitä, mikä on 

se perimmäinen idea, jonka välittämiseen koko kerronnan koneisto valjastetaan? 

Aioin käsitellä tutkielmassani jaksojen fabuloita näinä perimmäisinä ideoina. 

Elokuvan fabulan voisi kuitenkin nähdä myös itsessään kerrontana, esimerkiksi 

jonkin aatteen sanoman välittämisen keinona. Sisältöä ja muotoa ei siis pidä 

nähdä hierarkiassa toisiinsa nähden, ja niiden muodostuminen tapahtuu aina 

rinta rinnan. 

 

Esimerkkinä sisällön ja muodon häilyvästä rajasta voi nähdä toisen jakson 

kohtauksen, jossa Koistinen saa tietää punasolumoottorista. Kohtaus olisi voitu 

kertoa niin, että Koistinen lukee ääneen löytämänsä salaiset dokumentit, tai ne 

olisi voitu näyttää tekstinä kameralle. Jaksossa on valittu tapa, jossa käytetään 

takaumaa, joka toiminnan kautta kertoo moottorista. Tässä tapauksessa voi 

nähdä, että kerronnan valinta vaikuttaa selkeästi sisältöön lisäten uuden 

tapahtumapaikan ja uusia hahmoja. 

 

Tärkein osa dialogittomassa kerronnassa onkin toiminnalla näyttäminen. 

Hahmoista ja heidän motivaatioistaan ei nyt kerro se, mitä he sanovat ja mitä 

heistä sanotaan, vaan se, mitä he tekevät. Puvustuksen avulla vahvistetaan 
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hahmojen olemusta, ja heidän tuntemustensa esittämisessä selkeät ilmeet ja 

eleet ovat tärkeässä osassa. Diegeettiset symbolit ja tekstit ovat hyvä, mutta 

audiovisuaalisesti tylsä apu kerronnassa. Kerronta hyödyntää myös monia 

elokuvista tuttuja konventioita, kuten sitä, että värimäärittelyn muuttuminen 

viestittää aikasiirtymästä menneisyyteen. 

 

Vuorosanat auttavat kuitenkin hyvin paljon tarinoiden ymmärtämisessä. Muistan 

nähneeni pätkän jotain televisiosarjaa, jossa päähenkilö yritti löytää henkilöä, 

joka oli juuri parkkeerannut autonsa kerrostalon parkkipaikalle. Päähenkilö 

tunnusteli parkkipaikan autojen konepeltejä tietääkseen, minkä asunnon 

autopaikalla oleva auto on ollut käynnissä hetki sitten. Löydettyään lämpimän 

konepellin hän tiesi, missä asunnossa etsitty henkilö oli. Tämä kohtaus olisi 

toiminut ilman vuorosanoja, mutta sarjassa päähenkilö sanoi itsekseen “Yhä 

lämmin”, kun kosketti kämmenellä konepeltiä. Vuorosana vaikutti minusta 

turhalta, mutta toisaalta kerronnan liiallinen ekologisuus voi tehdä kerronnasta 

liian vaikeasti ymmärrettävän.  

 

Etsivä Koistisen ei pyri missään vaiheessa tuomaan vahvasti esiin dialogitonta 

tyyliään. Tällä tarkoitan sitä, että jaksossa ei ole tilanteita, joissa hahmot 

kasvotusten kommunikoivat toisilleen monimutkaisia viestejä esimerkiksi 

käsillään. Tällaista tyyliä voi nähdä esimerkiksi Aki Kaurismäen mykkäelokuvan 

Juhan kohtauksessa, jossa Shemeikka kertoo Juhalle auton hajoamisesta 

vahvalla kehon kielellä. Katsoja tunnistaa heti, että hahmojen käytöstä ei pidä 

tarkastella realismin näkökulmasta, vaan elokuvan tyylin kontekstissa. Etsivä 

Koistisessa hahmojen eleillä kommunikointi on paljon hillitympää ja 

puhumattomuuden voi nähdä miltei realistisena introverttien käytöksenä, kuten 

esimerkiksi ensimmäisen jakson alun kohtauksessa, jossa Koistinen saapuu 

toimistonsa pihaan ja hänen naapurinsa istuu pihan portaalla. 

 

Tästä syystä Etsivä Koistisen tarinamateriaalin valitsemisessa ei ole otettu 

mukaan monia sellaisia kohtauksia, joissa esimerkiksi hahmo kertoisi toiselle 

hahmolle auton hajoamisesta. Ensimmäisen jakson kohtaus, jossa miljonääri 

antaa työtehtävän Koistiselle, on miltei tällainen kohtaus, mutta ongelma on 

kierretty niin, että miljonäärin hahmosta on tehty identiteettiään suojeleva, mikä 
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selittää hänen puhumattomuutensa. Jakson fabulan muissakin tilanteissa 

hahmojen välistä kommunikointia on varmasti tapahtunut, mutta ne on jätetty 

jakson sjuzhetin ulkopuolelle. Tästä yhtenä esimerkkinä on timanttien 

palauttaminen miljonäärille Koistisen löydettyä ne, mikä on jätetty sjuzhetin 

ulkopuolelle katsojan pääteltäväksi. 

 

Hahmojen väliset dialogikohtaukset ovat Kozloffin mukaan hyvin vahva tapa 

syventää hahmoja heidän luonteenpiirteistään ja motivaatioistaan, onhan 

ihmisten välinen kanssakäyminen ihmisyyden tärkeimpiä osa-alueita. Kun Etsivä 

Koistisen kerronta välttelee näitä kohtauksia, hahmot ovat kovin ohuita. Sarja 

käyttää hyödyksi genren luomia odotuksia rakenteesta ja karikatyyrimäisten 

hahmojen välisistä suhteista ja heidän motivaatioistaan. Tällöin sjuzhetin 

ulkopuolelle voi jättää suhteellisen paljon katsojan päättelyn varaan. 

 

Audiovisuaalinen kerronta ilman dialogia on todellakin hyvin rajoittunutta. Se ei 

toimisi suurimmassa osassa elokuvista, joissa painotetaan hahmon kehitystä ja 

monimutkaisia ihmissuhteita. Mutta siinä rajoittuneisuudessa piilee myös sen 

syvin vahvuus. Se kannustaa kertomaan erilaisia tarinoita. 
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