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Opinnäytetyö kertoo Kohtaamisvaara-dokumenttielokuvan tekoprosessista. Koh-
taamisvaara-dokumentti toteutettiin yhteistyössä jyväskyläläisen KYT Ry:n alaisen 
NUOVO-hankkeen kanssa. Dokumenttielokuva kertoo Kohtaamisvaara-improvi-
saatioprojektiin osallistuvien nuorten kohtaamasta yhteiskunnallisesta ongelmasta, 
työttömyydestä. Dokumenttielokuva on opinnäytetyöni mediaosa ja tuotin elokuvan 
itsenäisenä tuotantona. 

Dokumenttituotannon toteutin hyvin pienellä tuotantoryhmällä, joten käsittelen pie-
nen tuotantoryhmän herättämiä kysymyksiä tuotannossa. Pohdin pienessä tuotan-
toryhmässä toimimista oman työni kautta. Kertaan dokumenttielokuvani tuotanto-
prosessin, jonka avulla pohdin olennaisimpia asioita joita pientuotannosta nousee 
esille. Tuotantoprosessista esittelen tuotannon taustan, suunnitteluvaiheen, tuotan-
tovaiheen ja jälkituotannon. Käsittelen dokumenttielokuvan tuottamiseen liittyvää 
teoriaa. 

Tavoitteenani siis on määritellä pientuotannolle ominaisia piirteitä ja tutkia, eroaako 
pientuotanto käytännössä kuinka paljon niin sanotusta normaalista tuotannosta. 
Tutkimusaineistona toimii oma dokumenttielokuvani työprosessi, sekä elokuva- ja 
dokumenttielokuvakirjallisuutta. Pientuotannon määritteleminen täysin on kuitenkin 
haastavaa, mutta ominaisia piirteitä onnistun selvittämään. 

Dokumenttielokuvan tekoprosessi oli itselleni tärkeä oppimisprosessi. Kerron kirjal-
lisessa työssäni erilaisista työrooleistani ja pohdin, mitä kaikkea niistä opin. Opin 
paljon esimerkiksi tuottajan sekä ohjaajan vastuusta sisällön tuottamisen kannalta. 
Tuotanto oli myös ensimmäinen projekti, jossa olin itse täysin vastuussa projektin 
etenemisestä, joten opin paljon oman työni aikatauluttamisesta ja johtamisesta.  

Avainsanat: dokumenttielokuva, tuotanto, jälkituotanto, mediatuotanto, ohjaaja 
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The thesis describes the process of making the Kohtaamisvaara documentary film. 
The Kohtaamisvaara document was carried out in co-operation with the NUOVO 
project under the Kyt Ry from Jyväskylä. The documentary film describes the social 
problem faced by young people participating in the Kohtaamisvaara improvisation 
project, unemployment. The documentary film is the media part of my thesis and I 
produced the film as an independent production. 

Documentary production was carried out with a very small production team, so I am 
addressing issues raised by a small production team in a production. I think over the 
most important things about small-scale production, based on the production pro-
cess of my document. From the production process I undergo the production back-
ground, planning phase, production phase and post production. With this I process 
some theory about producing a documentary film. 

My goal is therefore to define the characteristic features of small production. In prac-
tice, how small-scale production differs from so-called normal production. The re-
search material is the work process of my own documentary film, as well as a film 
and documentary film literature. However, defining small-scale production is chal-
lenging, but I have succeeded in identifying some specific features. 

The process of documentary filming was an important learning process for me. In 
my written work, I will tell about the roles I have accomplished, and I wonder what I 
learned from everything. I learned a lot about the responsibility of the producer and 
the director for content production. Production was also the first project in which I 
was fully responsible for the progress of the project, so I learned a lot about sched-
uling and managing my own work. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Kirjallinen osuus 

Opinnäytetyöni kirjallinen osuus käsittelee dokumenttielokuva Kohtaamisvaaran te-

koprosessia. Tekoprosessin kuvaamisen ohella kirjallisen työni tarkoitus on selvittää 

oman työskentelyni analysoinnin kautta pientuotannon tuotantoryhmän olennaisim-

pia piirteitä. Pientuotannolla en kuitenkaan tarkoita independent-elokuvaa. 

Pohdin esimerkiksi, kuinka tuottaja voi olla samaan aikaan ohjaaja, kuvaaja ja leik-

kaaja yhdessä ja samassa tuotannossa. Avaan tehtäviä joita teen tämän projektin 

aikana ja tämän kautta käsittelen tuotannon tehtävien teoriaa ja käsitteitä. Koska 

haluan selvittää pienen tuotantoryhmän toimintatapoja, esittelen tuotantovaiheiden 

ja tehtävien teoriaa oman työprosessini ohella. Pohdin näiden aiheiden vaikutusta 

dokumenttielokuvan tekemiseen ja kuinka nämä roolit minulta sujuvat pientuotan-

nossa. 

Olen jakanut kirjallisen työn Jouko Aaltosen (2006, 109) mukaan samankaltaisiin 

osiin, kuin hän määrittelee dokumenttielokuvan tekoprosessin mallia. Tekoproses-

sista esitellään siis neljä eri osaa: kehittely, esituotantovaihe, tuotantovaihe ja jälki-

tuotantovaihe. Projektin alkuvaiheista selvitän yhteistyökumppanini, eli viralliset ta-

hot joiden kanssa projektia teen, mistä tuotannon idea lähti sekä tuotannon suun-

nittelun, sekä pohdin käsikirjoituksen roolia dokumenttituotannossa. Tuotannon to-

teutumisesta käsittelen ensinäkin itsenäisen tuotannon sekä kaluston kanssa ilme-

neviä haasteita ja onnistumisia. Jälkituotannosta pohdin dokumenttini moodia sekä 

jälkituotannon roolia dokumentin valmistumisessa. Näitä kaikkia pohdin oman pien-

tuotantoni kautta. 

Laadullisen tutkimuksen menetelmän avulla analysoin omaa työtäni empiirisesti 

sekä teoreettisesti ja tuon esiin pientuotannon piirteitä. Laadullisen tutkimuksen me-

netelmät sopivat työni tarpeeseen, koska laadullisella tutkimuksella on tarkoitus 

enemmänkin ymmärtää, kuin selittää tutkittavia kohteita (Sarajärvi & Tuomi 2018). 

Tutkimuksellani pyrin ymmärtämään pientuotannon piirteitä ja ominaisuuksia oman 
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tuotantoni avulla. Aineistona kokosin esimerkiksi tunnettua elokuva- ja dokument-

tielokuvakirjallisuutta ja etsin näistä teoriaa, joka tukee tai kyseenalaistaa omia ha-

vaintojani työprosessistani. 

1.2 Mediatyö 

Opinnäytetyöni mediatyöosuus on puolen tunnin dokumenttielokuva NUOVO-hank-

keen nuorista ja nuorten osallistumisesta Kohtaamisvaara-improvisaatioprojektiin. 

Kohtaamisvaara-improvisaatioesitys oli NUOVO-hankkeen projekti, jossa hankkeen 

tulos haluttiin jalkauttaa. Improvisaatioesityksen aiheeksi valittiin kohtaaminen.  

Hankkeessa mukana olleet nuoret kokivat tulleensa aidosti kohdatuiksi osallistues-

saan hankkeen toimintaan. (KYT Ry, [viitattu: 16.4.2018]) Kohtaaminen esityksessä 

tuli lopuksi ilmi nuorten omien kokemusten kautta, mikä oli puettu improvisaation eri 

menetelmiä hyödyntäen tarinaksi.  

Tarinan aiheena dokumentissa on työttömyys. Työttömyys nousi aiheena esille 

nuorten henkilökohtaisista kokemuksista. Aiheena työttömyys myös on yhteiskun-

nallisesti pinnalla oleva ongelma ja nuorten osallistaminen oli myös NUOVO-hank-

keen yksi tavoitteista. Halusin ohjaajana ottaa tämän aiheen käsittelyyn ja tuoda 

nuorten näkökulmia asiasta esille. Dokumentissa työttömyyttä oli tarkoitus käsitellä 

nuorten näkökulmista rehellisesti ja kyseenalaistaa nykyisen työelämän mallin toi-

mivuutta jokaisen yksilön kohdalla.  

Dokumentissa esiintyvät kaksi nuorta ja kurssin ohjaaja. He kertovat omasta näkö-

kulmastaan improvisaatioesityksen edistymisen lineaarisessa aikajärjestyksessä. 

Nuoret kertovat esimerkiksi, miksi lähtivät mukaan ja mitä he odottavat projektilta. 

Kurssin ohjaajan näkökulmasta esitellään muun muassa ohjaamisen onnistumisia, 

haasteita ja toimintatapoja tässä projektissa. Esimerkiksi, kun kaksi eri lähtökoh-

dista olevaa ryhmää yhdistetään, niin miten ryhmä saadaan toimimaan tiiminä.  
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2 TUOTANNON TAUSTA 

2.1 Työssä kohtaamani yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppaneinani pidän kaikkia näitä tahoja, jotka tässä alaluvussa mainit-

sen. Yhteistyökumppaniksi määrittelen tahot, jotka ovat virallisia järjestöjä, niiden 

alaisia hankkeita tai muita toimijoita. Yhteistyökumppaneiden ja minun tuotannon 

välillä ei liikkunut rahaa, joten kyse ei ole kaupallisesta yhteistyöstä, vaan enem-

mänkin toiminnallisesta kumppanuudesta. Avaan myös, että miksi nämä tahot olivat 

mukana ja esittelen lyhyesti heidän toimintansa tarkoituksen. 

Dokumenttielokuva toteutettiin NUOVO-hankkeelle, joka oli KYT ry:n alainen han-

keprojekti. NUOVO, eli Nuorta voimaa järjestöihin -hanke, oli nuorille suunnattu 

hanke vuodesta 2014 vuoden 2017 loppuun. Hankkeen tarkoituksena oli valmentaa 

nuoria työelämään ja antaa nuorille mahdollisuuksia toteuttaa unelmiansa projektien 

muodossa. Eli tarjota nuorille valmennusta ja tukea, joka vie kohti työelämää. (Pa-

sanen & Sahi 2017) 

KYT ry, eli Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, on järjestöpalvelu. Se tukee keskisuo-

malaisia yleishyödyllisiä keskisuomalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edis-

täviä yhdistyksiä ja yhteisöjä. (KYT ry, [Viitattu: 15.4.2018]) KYT ry oli dokument-

tielokuvaprojektissani NUOVO-hankkeen kautta pääyhteistyökumppani, toimien 

hankkeen taustalla. 

NUOVO-hankkeen viimeinen projekti oli Kohtaamisvaara-improvisaatioesitys. Koh-

taamisvaarassa haluttiin jalkauttaa hankkeen toiminnan merkittävintä tulosta, eli 

kohtaamisen tärkeyttä. (Pasanen & Sahi 2017) Syksyllä 2017 alkanut improvisaa-

tioprojekti toteutettiin yhteistyössä osuuskunta Kujeen kanssa. Osuuskunta Kuje on 

jyväskyläläinen kulttuuritoimija (Osuuskunta Kuje, [viitattu: 11.4.2018]). Kuje oli mu-

kana improvisaatioesityksessä ohjaajina. He ohjasivat esityksen devising-menetel-

mää toteuttaen nuorten näkökulmia kuunnellen. Osuuskunta Kujeen ohjaaja esiin-

tyy dokumentissa selittäen projektin kulkua ohjaajan näkökulmasta sekä ohjausme-

todeista. 
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Improvisaatioesityksen muodostamisessa käytetty devising-menetelmä on laaja kä-

site. Menetelmään kuuluu monenlaisia erilaisia työtapoja ja sitä käytetään sovelta-

vassa teatterissa. Devisingin tarkoitus on luoda ryhmälähtöisesti ja prosessikeskei-

sesti esitys, joka on toteutettu ilman käsikirjoitusta. Käsikirjoitus syntyy harjoituspro-

sessin edetessä improvisoidusti, mukaillen ryhmän rajaamia aiheita. (Teatterimu-

seo, [viitattu: 26.4.2018]) 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu tuli projektissa yhteistyökumppaniksi siinä vai-

heessa, kun päätin tehdä työstä opinnäytetyöni. Työtä ei siis alun perin ollut ideoitu 

opinnäytetyötä varten, joten tämä vaikutti niin positiivisessa kuin myös negatiivi-

sessa mielessä tuotantoon ja sen kulkuun. Tätä aihetta sivuan myöhemmin muuta-

massa luvussa. 

2.2 Kohtaamisvaara-dokumenttielokuvan alkutaival 

Dokumenttielokuvan lopullinen idea syntyi elokuussa 2017 palaverissa NUOVO:n 

kanssa. Kohtasin NUOVO:n 2017 keväällä työharjoittelussa ollessani, kun he saa-

puivat esittelemään heidän tulevaa improvisaatioesitystään meille työharjoittelupai-

kan nuorille. Tällöin väläytin jo mahdollista kiinnostustani projektia kohtaan. Touko-

kuussa pidimme ensimmäisen varsinaisen palaverin aiheesta. Teimme myös työ-

harjoittelun ohella Kohtaamisvaaralle markkinointivideon NUOVO:n tarjoamista si-

sältömateriaaleista. Kohtaamisvaara-improvisaatioesityksestä tässä vaiheessa tie-

dettiin, miten se suunnitellaan ja että ajatus esityksessä on kohtaamisen tärkeys. 

Kohtaamisvaara-dokumenttielokuvan idea lähti ensin siitä, että projektia dokumen-

toitaisiin kuvin, blogitekstein ja videoin ilman varsinaista elokuvallista päämäärää. 

Palaverissa aloimme kuitenkin pohtimaan, mikä tavoite näillä materiaaleilla voisi tar-

kemmin olla. Minulla oli henkilökohtaisesti suuri kiinnostus päästä tekemään doku-

menttielokuvaa. Ehdotinkin, että tämä voisi olla mahdollista toteuttaa. Näin läh-

dimme suunnittelemaan Kohtaamisvaara-dokumenttielokuvaa. 

Minulla ei kovin syvällistä tietämystä ollut dokumenttielokuvan tekemisestä, kun läh-

din tähän projektiin mukaan. Dokumentoivaa valokuvausta olin työharjoitteluiden 

ynnä muiden mahdollisuuksien aikana päässyt tuottamaan, mutta tiesin joidenkin 
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asioiden olevan haasteellisia, koska minulla ei ollut kokemusta asiasta. Minulla oli 

myös pelko siitä, miten käsikirjoitus tulee sujumaan, koska en ollut yhtäkään työtä 

ennen kokonaan itse käsikirjoittanut, enkä myöskään ohjannut. Olen kuitenkin tyy-

tyväinen, että myös näitä pääsin tämän työn aikana pohtimaan ja harjoittelemaan. 

2.3 Mikä dokumenttielokuvan tarkoitus on? 

Kun mietin, mikä dokumenttielokuvan tarkoitus olisi, ensimmäisenä tuli mieleen sa-

noma. Dokumenttielokuva kertoo jostakin asiasta tai henkilöstä mahdollisimman to-

denperäisesti. Tällöin yleensä halutaan tuoda jonkinlainen sanoma, näkemys tai ko-

kemus esiin. Dokumentti-sanan määritelmäkin kertoo jo sen, että jotakin todenmu-

kaista tietoa on kerätty esimerkiksi kertomaan jotakin (Kotimaisten kielten keskus 

2017). 

Michael Moore (2014), yhdysvaltalainen dokumentaristi-kirjailija sekä yhteiskunta-

kriitikko, kuitenkin kehottaa tekemään ensisijaisesti elokuvaa eikä dokumenttia. Hän 

kertoo, kuinka dokumentaristinkin pitää pystyä kutsumaan itseään elokuvanteki-

jäksi. Dokumenttien tarkoitus ei ole hänen mielestään olla vain opettavia kuvia hie-

nosti leikattuna, vaan dokumenttiakin pitää pystyä kutsumaan elokuvaksi. Artikke-

lissa on nostettu kärkkäästi todella mielenkiintoinen ajatus, mikä itseltäni aluksi 

unohtui, kun lähdin dokumenttielokuvaa tekemään. Myönnän, että itsekin aluksi vä-

hättelin aloittamaani projektia. Että tekisin vain dokumenttia, jossa nyt haluan kertoa 

jotakin. Kuitenkin työn ohessa inspiroiduin ja sain tuntemuksen siitä, että teen elo-

kuvaa. Toki tällä elokuvalla pyrin saamaan ihmisiä pohtimaan asioita, mutta se on 

silti elokuva jolla on sanoma, tarina ja tarkoitus. 

Dokumenttielokuvan tarkoitus voi olla keskustelun ja tunteiden herättäminen. Sen 

voi luoda myös taiteelliseksi havainnoinniksi todellisuudesta. Dokumentin ei ole tar-

koitus antaa kaikkia vastauksia aiheesta, vaan tuoda mahdollisesti uutta näkökul-

maa katsojalle. Näin ainakin kuvailisin itse dokumenttielokuvaa. Moore (2014) koki 

myös tärkeäksi sen, että dokumenttielokuvan tekijä ei saa pitää katsojaa tyhmänä, 

eli dokumentin ei tarvitse kertoa katsojalle itsestään selviä asioita. Dokumenttielo-

kuvan tarkoituksena ei ole olla niinkään esitelmä, jossa esitellään jo ennestään ylei-

sölle tuttua asiaa. 
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Bill Nichols, (2001, 20.) yhdysvaltalainen elokuvakriitikko ja teoreetikko, kokee do-

kumentin representaatioksi todellisuudesta, eikä niinkään suoraksi jäljennökseksi 

tai kopioksi. Se antaa mahdollisuuden katsoa maailmaa sellaisesta näkökulmasta, 

mikä ei ole katsojalle tuttu. Dokumentin siis voisi ajatella olevan mahdollisuus tie-

dostaa asioita, joita ei omassa arjessaan välttämättä havaitse. Se tuo uusia näkö-

kulmia ja antaa mahdollisuuden avartaa omaa maailmankuvaa. Myös tekijälle do-

kumentti voi olla mahdollisuus käsitellä uusia ja mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi 

Kanerva Cederström, suomalainen dokumentaristi, on todennut, että dokumenttien 

tekeminen on hänelle ainoa mahdollisuus tutkia tätä maailmaa. (Aaltonen, 2006, 

101.) 

Dokumenttia voi pitää hyvänä, kun se hieman haastaa ja muuttaa omaa ajatteluta-

paa. Esimerkkinä on Rahul Jainin (2016) ohjaama Intian tekstiilitehtaiden arjesta 

kertova dokumenttiprojekti Machines. Dokumentti ei itsessään kerro tai opeta suo-

raan mitään uutta tietoa. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää omaa arkeaan sy-

vemmälle. Dokumenttielokuvalla siis voi pyrkiä vaikuttamaan. Ensimmäisenä tavoit-

teena itselläni olikin dokumenttiprojektia aloittaessa, että saisin edes yhden ihmisen 

havaitsemaan jotakin uutta. 

Dokumentille on vaikea määritellä täysin tarkkaa ja yhteneväistä tarkoitusta. Tällöin 

jokaisella on varmasti hieman eri näkemys, mitä dokumenttielokuva itselle tarkoittaa 

tai minkä merkityksen se muodostaa. Jokaisessa tuotannossa mietitään varmasti, 

mikä meidän dokumentin merkitys ja tarkoitus on. Omassa pientuotannossa tämä 

pohtiminen ei ollut niin monipuolista. Minulla ei ollut suurta tuotantoryhmää pohti-

massa tätä kanssani. Pääasiassa oman dokumenttini tarkoituksesta keskusteltiin 

yhteistyökumppanin ja haastattelun nuorten kanssa. 

Omalle työlleni tarkoitus löytyi enimmäkseen omien havaintojeni ja kokemusteni 

kautta. Tekijän motiivi, josta Jouko Aaltonen (2006, 101. - 102.) kirjoittaa, luo doku-

mentille enemmän tarkoitusta kuin fiktioelokuvissa. Dokumenttielokuvassa on tie-

tynlainen vapaus, jolla voi ruokkia omaa tekijän uteliaisuutta. Tämä vapaus teki mi-

nut uteliaaksi. Ensimmäinen tarkoitus oli luoda asiapohjaisempi ja valistavampi si-

sältö. Lopulta kuitenkin editointipöydällä tarkoitukseksi tiivistyi nuorten näkökulma. 

Eli halusin nuorten tarinan tuovan katsojalle uuden näkökulman käsiteltyyn aihee-

seen. 
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3 DOKUMENTTIELOKUVAN SUUNNITTELU 

3.1 Dokumenttielokuvan päämäärä 

Päämäärällä tarkoitan elokuvan syvällisemmän merkityksen ja tavoitteen etsimistä. 

Elokuvan päämäärän ja tavoitteen pohtiminen kehityskelpoisesta ideasta varsi-

naiseksi tuotannoksi on varmasti jokaisella luovalla tekijällä oma prosessinsa. Alan 

Rosenthal (2016, 7-8) kirjoittaa hänen ja dokumentin tekijäparinsa suunnittelupro-

sessista: 

Tapaamme ajoittain Larryn kanssa ja heittelemme ideoita dokumen-
teista toisillemme. Larry istuu, kirjoittaen muistiinpanoja nopeaan tahtiin 
ja minä vaellan kahvikupin kanssa ympäri huonetta. Yleensä ideat ovat 
aiheita jotka herättävät minussa suuria tunteita, mutta välillä ne ovat 
vain villejä ideoita jotka ovat jääneet päähäni ”Mitäs jos..” Minä sanon, 
”sarja kaupungeista? Kuinka elimme ennen, tänään, ja huomenna..” .. 
Sitten on Larryn vuoro. 

Tekstissä kerrotaan kahden ihmisen näkökulmien kohtaamisesta suunnittelussa. 

Suunnittelulla ei ole mitään muuta päämäärää kuin ideoida dokumenttielokuvalle 

aihe. He vitsailevat villeillä ja hurjilla, uusilla ja vanhoilla ajatuksilla. Mutta näillä eri-

laisilla ajatuksen aluilla on myös syvällisempi merkitys, hän toteaa. Mielestäni tässä 

kerrotaan hyvin, kuinka kahden eri ihmisen luomisprosessit ja tavat kohtaavat. 

Vaikka olinkin itse tämän Kohtaamisvaara-elokuvan suunnittelusta ohjaajana pää-

vastuussa, en tehnyt sitä yksin. 

Aloitimme NUOVO:n kanssa dokumentin sisällön suunnittelun tarpeen hahmottami-

sesta. Mikä merkitys dokumenttielokuvalla olisi? Minkälaisia näkökulmia ja aiheita 

haluaisin tuottajana ja ohjaajana tuoda esille? Aluksi dokumentin päätavoitteeksi 

päätimme tuoda nuorten ja ohjaajan näkökulman projektin edistymisestä. Poh-

dimme myös yhdessä, mikä olisi dokumentissa syvempää yhteyttä luova aihe kat-

sojan ja dokumentin välille. Kun pohdin, mikä olisi ajankohtainen yhteiskunnallisesti 

pinnalla oleva mielenkiintoinen aihe, nousi mieleeni työelämä. Otsikoissa oli tuotan-

non alkuvaiheen aikaan noussut useasti esiin työttömyys ja sitä sivuavat aiheet. 

Myös aihe tuntui dokumenttiin sopivalta NUOVO:n lähtökohtia miettiessä. Kyseessä 

oli hanke, joka toimi nuorten työllistymisen ja osallistamisen edistämiseksi. 
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NUOVO löysi dokumenttiin kaksi nuorta. He haluaisivat omasta tahdostaan tuoda 

dokumentille ja projektille kasvot. Emme miettineet sitä, kuka näyttää elokuvaan so-

pivimmalta tai kuulostaisi parhaalta. Kriteerinä oli vain, että on mukana Kohtaamis-

vaarassa ja halusi tuoda oman tarinansa dokumentoitavaksi. Alustavassa suunni-

telmassa mietimme myös muiden nuorten tuomista esille. Tarkoituksena oli kuiten-

kin saada dokumentille lineaarinen ajanjakso improvisaatioprojektin alusta loppuun 

dokumentissa esiintyvien henkilöiden haastatteluiden avulla. 

Kohderyhmää pohdimme aluksi sen verran, että dokumentti voi olla apuna tuleville 

hankkeille ja vastaaville projekteille, eli hankkeiden ja nuorille suunnattujen projek-

tien vetäjille. Kuitenkin kohderyhmä jäi sivuseikaksi. Dokumentista olisi tullut hyvin 

suppea ja informatiivinen, jos asiaa olisi käsitelty pelkästään alkuperäistä kohderyh-

mää hyödyttävällä tavatta. Kohderyhmän ajattelu onkin Jouko Aaltosen (2006, 210 

- 212), suomalaisen dokumentaristin, mukaan monesti hyvin suurpiirteistä doku-

mentaristien kesken. Hänen mukaansa tekijät kokivat kohderyhmän pohtimisen 

kaupallisemmaksi. Myös itse koin kohderyhmän määrittelyn aluksi hyvin hankalaksi. 

Jälkityövaiheessa se vasta hahmottui selkeämmäksi. Kohderyhmänä dokumentille 

ovat pääasiassa nuoret työttömät, jotka kokevat olevansa työttömyyden tai rikkonai-

sen uran kanssa yksin. Myös kohderyhmänä toimii edellä mainittujen nuorten elä-

mään vaikuttavat päättäjät, vanhemmat ja työnantajat. 

3.2 Pientuotannon esituotanto & käsikirjoitus 

Tuotannon suunnittelu pientuotannossa oli toisaalta helppoa ja toisaalta haastavaa. 

Jouko Aaltosen (2006, 108 – 109) mukaan dokumentin tekoprosessi jaetaan taval-

lisesti käsikirjoittamiseen ja kehittelyyn, esituotantoon, tuotantoon ja jälkituotantoon. 

Eli neljään osaan. Hänen esittelemän mallin mukaan tavoitteena on suunnitelmalli-

suus, päämäärähakuisuus ja organisoiminen. Kun työskentelin lähinnä yksin, en 

esimerkiksi tarvinnut itselleni alkuun varsinaista käsikirjoitusta. Tiesin ilman sitä jo 

mitä aluksi tarvitsen. En myöskään tehnyt kuvakäsikirjoitusta, koska itselläni oli jo 

kaikki kuvat mietittynä. Elina Saksala (2008, 85) silti kehottaa käymään kuvasuun-

nittelua läpi ennen kuvauksia. Jos mietin, että tässä olisi ollut toinen kuvaajan roo-

lissa, olisin tarvinnut tuotantoa varten paljon selkeämmät suunnitelmat. Nyt itselläni 
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oli tarvittava tieto. Toki dokumentin tuotantoa suunnitellessa kannatti tehdä omaan 

talteen pohjustava suunnitelma tuotannosta ja muistiinpanoja, jotta varmasti muis-

taa ne tärkeimmät asiat kaikkien juoksevien töiden keskellä. 

Tuotannon suunnittelussa täytyi huomioida myös tuotantoryhmä ja sen pienuus. 

Toinen haastateltuna ollut nuori sai toimia myös äänitysvastaavana. Tämä oli hyvä, 

koska itselläni oli jo mahdollisesti kahden kameran valvonta. Äänityksen valvominen 

kuvaamisen ohella olisi tuonut lisää haastetta. 

Haastattelukuvat täytyi suunnitella niin, että pystyin itse kulkemaan kahden kame-

ran väliä. Toisen kameran 20 minuutin kuvausaikaraja täytyi myös ottaa tuotan-

nossa huomioon. Suunnitelmissa en pystynyt rajaamaan vain tietynlaisia ja halu-

amiani vastuualueita itselleni. Tällöin tuotantosuunnitelman runkona toimi se, että 

kaikki muu, paitsi äänitys ja haastattelu, on minun vastuullani.  

Tuotannon suunnittelussa täytyi ottaa huomioon myös laitteiden tekninen taso. Esi-

merkiksi kuvauspaikat täytyi suunnitella niin, että kohina olisi mahdollisimman vä-

häistä. Myös piti löytää sellaiset tilat, joihin tuli myös luonnonvaloa. Useimmiten ku-

vauspaikat päätettiin yhdessä aina haastateltavien kanssa vähän ennen haastatte-

lua. 

Alan Rosenthal (2016, 2) toteaa pohtineensa käsikirjoittamisen jatkuvan dokument-

tituotannon läpi. Dokumentin tekijän täytyy jatkuvasti kohdata uusia käänteitä ja ide-

oita jo kuvauksien aikanakin. Omasta mielestäni käsikirjoituksen täydellinen noudat-

taminen on dokumentintekijänä enemmänkin rajoittava tekijä, mutta sillä voi luoda 

itselle rajat, joiden ylitse ei enää tarvitse mennä. 

Rosenthal (2016, 12) listaa muutamia suuresti Pohjois-Amerikassa vaikuttaneita do-

kumenttielokuvia. Niistä hän vertaa kuinka moni on noudattanut käsikirjoitusta ja 

kuinka moni ei. Hän toteaakin vain neljän tai viiden näistä 18 elokuvasta noudatta-

neen esituotannon käsikirjoitusta suurimmaksi osaksi. Tämä mielestäni osoittaa 

sen, että dokumentaristit luottavat aiheeseensa ja elokuvan tarkoitukseen eikä niin-

kään huolelliseen käsikirjoituksen noudattamiseen. Rosenthal (2016, 12) kirjoittaa 

televisioon tuotettujen dokumenttielokuvien olleen kuitenkin suurelta osalta käsikir-

joitettuja. Eli periaatteessa, jos haluaa tuottaa dokumenttituotannon televisioon ti-
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laustyönä, tarvitsee käsikirjoituksen. Käsikirjoituksen tärkeyden mahdollisesti ratkai-

seekin se, että pyrkiikö myymään tuotannon esimerkiksi televisioon, jossa mahdol-

lisesti tuotantojen valinnat päätetään käsikirjoitusten pohjalta.  

Tätä dokumenttia suunnitellessa en aloittanut käsikirjoituksesta. Aloitin pohtimalla 

NUOVO:n kanssa käytyjä ideoita läpi, mm. minkälaista kuvaa tarvitaan, miten sisäl-

löstä saadaan mielenkiintoista ja mihin tarkoitukseen elokuva tulee. Käsikirjoituksen 

muodostin suuripiirteisesti vasta, kun haastatteluiden sisällöstä alkoi muodostu-

maan tietynlainen suunta. Toki mielessäni olin muodostanut jo aiemmin itselleni ku-

vitteellisen käsikirjoituksen. Kun kirjoitin käsikirjoituksen (Liite 1), oli minulla jo mie-

likuva siitä rungosta mitä tulevien kuvausten ja haastatteluiden pohjalta voi kasata. 

Käsikirjoituksen muodostaminen oli tuotannollisesti hyvä asia, vaikka siitä ei oike-

astaan jälkituotannossa ollut hyötyä. Käsikirjoitus selkeytti itselleni sen tavoitteen, 

jota kohti olin menossa. Kuitenkaan käsikirjoitukseen ei pystynyt ennustamaan, mi-

ten todellisuudessa asiat menivät. Vaikka en kokenut tarvetta käsikirjoitukselle, en 

kuitenkaan vastusta sitä. Jouko Aaltonen (2006, 126 – 127) mainitsee myös tästä 

kapinoinnista käsikirjoitusta vastaan, jossa käsikirjoitusta pidetään jopa dokumentin 

todellisuuden pilaavana elementtinä. Käsikirjoitus ei kuitenkaan ole mielestäni orjal-

lisesti noudatettava raamattu, vaan enemmänkin tuotannolle tukea tuova ajatus-

kartta. 
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4 KOHTAAMISVAARAN TUOTANTO 

4.1 Pientuotannon tuotantoryhmä 

Tässä luvussa kerron tuotantoryhmästäni ja eri työrooleista. Määrittelen oman tuo-

tantoni pieneksi. Tuotannossani oli vähemmän henkilöitä kuin työrooleja, budjetti 

tuotannolle oli minimaalinen ja aikaa oli hyvin rajallisesti verrattuna työmäärään ja 

ryhmään. 

Tuotannossani oli vähän henkilöiden välisiä tuotantoportaita. Elina Saksala (2008, 

61.) mainitsee, että dokumentintekijän pitää pystyä välittämään jokaiselle tuotanto-

portaalle aiheen idea ja motivaatio mahdollisimman selkeästi. Pientuotannossa tuo-

tantoportaat eivät ole välttämättä eri portaita. Tällöin tuotantovaiheiden roolit sekoit-

tuvat. 

Tässä tuotannossa muodostan itse lähes koko tuotantoryhmän. Määrittelen ryh-

mään silti myös muitakin, jotka eivät tuotannossa jokapäiväisesti olleetkaan mu-

kana. Toimin tuotannossa kuvaajana, kuvaussihteerinä, ohjaajana, tuottajana, leik-

kaajana ja editoijana. Lisäksi vastuullani oli graafiset elementit, värikorjaus, käsikir-

joitus ja äänen jälkikäsittely. Haastattelijoina toimivat nuovolaiset, lukuun ottamatta 

viimeistä haastattelua jonka tein itse. Kakkoskamerassa minulla oli myös muutaman 

kerran apua. Kakkoskamerahenkilö oli myös tekninen apu ja auttoi laitteiston huol-

tamisessa sekä muutamassa editointitehtävässä. Miellän myös tuotantoryhmääni 

dokumenttielokuvassa päähenkilöinä olleet nuoret ja kertojan. Myös valokuvaaja oli 

osa tuotantoryhmää. 

Vaikka nuovolaiset eivät varsinaisesti tähän elokuvan tuottamiseen osallistuneet, 

minusta dokumentti on silti hyvinkin paljon heidän näköinen ja oloinen. En silti mää-

rittele nuovolaisia elokuvan tuottajiksi, koska tuottajana minä vastasin heille, eli yh-

teistyökumppanille, siitä että elokuvantuotanto sujuu jatkuvasti eteenpäin ja että tuo-

tanto pysyy kasassa. Tein myös dokumenttiprojektin aikataulun ja tuotantosuunni-

telman. Ja huolehdin, että tuotantoon tarvittavat resurssit tulevat käyttöön. Saksala 

(2015) toteaakin tuottajan vastuualueiksi esimerkiksi vastuun ja töiden jaon, sekä 

tuotannon edistymisen aikataulun mukaan. 
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Elina Saksala (2008, 49) kuvailee dokumenttielokuvaa tekijänsä taiteelliseksi luo-

mukseksi. Tekijän hän määrittelee joko ohjaajaksi tai toimittajaksi yleisten käytäntö-

jen mukaan. On myös yleistä, että tuotannoissa on pareja, jotka ovat jakaneet teh-

tävät toimittajan ja ohjaajan työn välillä. Ohjaajalla on vastuu rakenteesta ja visuaa-

lisesta ilmaisusta, toimittajalla sisällöstä, hän kuvailee. Tässä Kohtaamisvaara-do-

kumentissa tein toimittajamaista taustatyötä etsiessäni aiheille lähteitä ja jälkituo-

tannossa sisältöä tukevia otsikoita. Myös sisällön rakenteen suunnittelu ja kasaami-

nen olivat vastuullani. Ohjaajan työtä tein työn rakennetta suunnitellessani ja sisäl-

töä miettiessäni. Jouko Aaltonen (2006, 137) kuvaa kirjassaan, että dokumenttituo-

tannossa ohjaajan rooli ei ole olla vain pelkkä tuotannon kasassa pitäjä, vaan oh-

jaajalla on laajempi skaala tehtäviä. Ja itse lisäisin, että pientuotannossa, kuten 

omassanikin, on ja oli hyvin paljon enemmän eri tehtäviä. 

Tuotannossa olin myös kuvaussihteerinä sekä kuvaajana suurimmassa osassa ku-

via ohjaamisen ohella. Aaltonen (2006,189) toteaa ohjaajan ja etenkin kuvaavan 

ohjaajan joutuvan tasapainoilemaan, onko läsnä tilanteessa vai kuvaako. Kuvaa-

jana jouduin haastattelukeskusteluissa keskittymään hyvin paljon kameroihin, mutta 

pyrin kuitenkin olemaan läsnä. En halunnut antaa haastateltaville tunnetta, että olen 

tilanteessa pelkkä kuvaaja, vaan pyrin olemaan osa keskustelua ja havainnoimaan, 

vaikka en keskusteluun sanoin osallistunutkaan. Kuvaussihteerinä minun piti pyrkiä 

myös saamaan hahmotelma keskustelun sisällöstä, jotta varmasti kaikki tarvittava 

tulee kuvattua.  

Kun dokumentoinnin alustava suunnittelu oli käynnissä, oli varsinaisessa tuotan-

nossa mukana lisäkseni toinen henkilö. Hän olisi todennäköisesti toiminut myös 

tuottajan tai ohjaajan roolissa. Kun dokumenttituotantoa aloitettiin, jäi tämä toinen 

henkilö tuotannosta pois, joten dokumenttielokuvan tuotanto jäi minun vastuulleni. 

Jos työssä olisi ollut mukana toinen tuottaja, voisi pohtia, että olisivatko työt jakau-

tuneet helpommin, vaikka toisen työtavoista ja –moraalista ei tietäisikään etukäteen. 

Saksala (2008, 61) kirjoittaakin myös, että tärkeintä onkin luottaa toisten projektissa 

mukana olevien ammattitaitoon.  

Dokumenttielokuvatuotanto alkoi omana vapaa-ajan projektinani. En ehkä itsekään 

ollut alussa täydellä potentiaalilla projektissa mukana, koska minulla oli koulu ja työt 
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hoidettavana samalla. Jos projektissa olisi ollut toinen epävarma vastuuhenkilö mu-

kana, olisi työaikaa mennyt todennäköisesti enemmän asioiden sopimiseen ja töi-

den jakamiseen. Tämä olisi ollut varmasti hyvää kokemusta töiden ja vastuun jaka-

misen kannalta. Kuitenkin ajattelen, että tästä kyseisestä pienehköstä projektista 

olisi pian tullut liian sekava. Ei voi tietää, olisiko lopullisesta elokuvasta tullut parempi 

ja huolellisemmin tehty.  

Mielestäni ryhmässä toimijoiden on sitouduttava projektiin vähintään sen verran, 

että omat työt tulee tehtyä. Tämä ei ehkä olisi riittänyt, jos olisi työskennellyt tässä 

vapaa-ajan projektissa kanssani. Työ olisi vaatinut myös paljon projektin ulkopuo-

lista vapaa-aikaa luovan työn pohtimiseen sekä suunnitteluun.  Tuotanto ei jätä va-

paa-ajaksi rauhaan, vaan projektia täytyy tehdä pikku hiljaa kokoajan eteenpäin. 

Varsinkin jos viralliset työajat eivät työskentelyä säätele. Tällöin toinen epävarma 

työkaveri olisi todennäköisesti tuntunut enemmän taakalta kuin avulta. Tietysti tä-

män olisi pystynyt välttämään alustavalla töiden suunnittelulla ja vastuualueiden ja-

kamisella. Projekti kuitenkin pyörähti käyntiin sellaisella vauhdilla, että suunnittelu 

ei olisi ehtinyt toteutua. 

Dokumenttielokuvatuotannossa on siis monenlaista työtä ja monenlaisia vastuualu-

eita. Rooleja riittäisi monelle eri osaajalle. Kuitenkin pientuotannot ovat nykyään 

omien havaintojeni mukaan yleistymässä. Jouko Aaltosen (2006,127) mukaan vaa-

tiva tekniikka ja tuotantojen monimutkainen koneisto ei enää suojaa pelkkiä suuria 

tuotantoja. Kokisin tämän olevan yksi syy yleistymiseen, pientuotantojen budjetin 

keveyden lisäksi. 

4.2 Kalusto ja kuvatuotanto 

Tuotantokalusto tuli omasta varastosta ja NUOVO:lta. Kalusto valittiin sillä perus-

teella, että se on helposti saatavilla ja toimiva tämän projektin tarpeisiin. Olisin voinut 

vuokrata parempia laitteita ja olisin voinut lainata koululta myös laitteita. Näitä en 

kuitenkaan projektin alkaessa edes ehtinyt miettimään. Tärkeintä oli saada toimiva 

suunnitelma elokuvaidealle ja toteutukselle. Eli kaluston hankkimisessa haasteena 

oli nopea aikataulu. Vuokraus olisi ollut kallista toteuttaa ja koululta lainaaminen olisi 
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pitänyt tehdä hyvissä ajoin. Myös vuokra- ja laina-aikataulut olisivat hankaloittaneet 

mahdollisimman yksinkertaisena pitämääni projektia. 

Kuitenkin pidin siitä, että kun ei ole niin sanotusti loputtomasti rahaa ja laitteita käy-

tettävissä. Se toi mukavasti haastetta miettiä toteutuksia, sekä sai mahdollisuuden 

kehittää ongelmanratkaisutaitoja. Enkä ikinä ole uskonut myyttiin, että vain par-

haalla kalustolla voi saada parasta aikaan. Itse uskon sisällön voimaan. 

Kameroina olivat oma järjestelmäkamerani ja NUOVO:n kamera. Käytin myös kol-

matta järjestelmäkameraa yhdessä monikameratuotanto-osassa. Tämä monikame-

ratuotannolla toteutettu keskustelufoorumi ei kuitenkaan mahtunut varsinaiseen do-

kumenttiin. Kuvaa kuvattiin käsivaralla ja jalustan kanssa. Lisäksi toinen kamera 

kulki Kohtaamisvaara-nuorten mukana heidän harjoituksissaan. Kuvat ovat välillä 

hyvin kohisevia, ylivalottuneita tai epätarkkoja, koska paikalla ei ollut varsinaista ku-

vaajaa tarkistamassa kameran asetuksia ja kuvaa paikalla. Itse en pitänyt tätä suu-

rena ongelmana. Kuvat olivat mielestäni mielenkiintoisia, koska ne olivat kurkistuk-

sia oikeasti tapahtuneisiin hetkiin, ilman että kukaan esimerkiksi jännittää kamera-

henkilön takia.  

Kuvatuotanto tapahtui kahdessa osassa. Dokumentissa oli kuvituskuvaa sekä ra-

kenteelliset haastattelukuvat, eli master shotteja. Kuvituskuvat kuvattiin irtonaisina 

haastattelutilanteista. Kuvituskuvana toimi enimmäkseen improkurssin harjoituk-

sissa ja esityksissä kuvattu kuva. Käytin myös jälkikäteen editoinnissa poimittuja 

artikkeleiden otsikoita tukemaan työttömyyskeskustelua. Ilman näitä leikkeitä kes-

kustelut olisivat voineet kuulostaa katsojan korvaan hyvin irrallisilta väitteiltä. Leika-

tessa kun joutui jättämään melkein 80 % käydystä keskustelusta pois.  

Kuvituskuvana ei käytetty tilanteisiin irtonaisia maisemia tai mitään muutakaan mikä 

ei liittynyt aiheeseen. Olisi ollut mukava kuvata myös haastattelukuviin liittyviä in-

serttejä, jotta jälkituotanto olisi ollut helpompaa. Harjoituksissa ja esityksissä kuvatut 

kuvat ovat pääsääntöisesti nuorten itse kuvaamia ja siksi kuvien laatu vaihtelee pal-

jon. Tätä avasin jo aiemmin. Kuitenkin pohdin sitä, että olisiko kuvista tullut hyvin 

yksitoikkoisia jos olisin itse kuvannut kaiken. Nyt kuvissa on nähtävissä myös sel-

keää kontrastia tilanteiden välillä, eli ajan vaihtumista. Mielestäni tässä nuorista ker-

tovassa dokumentissa sai kuvissa olla vähän rosoisuuttakin. 
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Master shotteja olivat kuvatut keskustelut ja haastattelut. Haastattelut toteutettiin 

keskustelumenetelmällä, jotta haastateltavien olo olisi mahdollisimman neutraali. 

Toki jälkituotannossa se toi sitten muutaman kohdan, jota ei voinut käyttää tai oli 

hankala sovittaa ilman, että lause kuulosti keskeneräiseltä. Haastattelut kuvattiin 

kahdella kameralla, joiden tekniset ominaisuudet olivat hyvin erilaiset. Tämä toi 

myös jälkikäsittelyyn hiukan ongelmia. Kun näillä kameroilla aloitimme projektin, en 

loppua kohden enää kokenut tarpeelliseksi vaihtaa kakkoskameraa toiseen.  

Kuvasuunnitelmaa kun ei ollut, tulivat kuvien koot aina kokemani tarpeen mukaan. 

Kuvakokojärjestelmä on kahdeksanportainen säännöstö. Se tukee kuvakokojen 

mietintää ja rajausta. (Elokuvantaju 1996) Itse mietin haastatteluissa niin, että 4k-

kuvaa kuvaava kamera ottaa kokokuvaa tai laajaa puolikuvaa. 4k-kuvaa pystyi jäl-

kituotannossa sitten rajaamaan tarpeen mukaan uudestaan. (Kuva 1) Kamera joka 

kuvasi taas 1080-resoluutiolla, kuvasi laajaa puolikuvaa. Tämä toimi yleisesti, koska 

molemmat haastateltavat näkyivät suhteellisen tasa-arvoisesti kuvassa. 

 

Kuva 1. 4k-resoluutioisesta kuvasta rajattu kuva 
 

Kuvauspaikkoina toimivat harjoitustilat Jyväskylän lyseolla, NUOVO:n tilat Mataralla 

Jyväskylässä, sekä esitysten paikat. Kuvauspaikat määräytyivät sen mukaan, missä 
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oli luonnollista tavata nuoret. Haastatteluissa esiintyvät nuoret olivat molemmat Ma-

taran tiloissa päivät, joten heidät oli luonnollisinta tavata siellä. Kuvauspaikkana hei-

dän omat kotinsa olisivat voineet olla liian painostavia. Myös tällöin olisi menty to-

della henkilökohtaiselle tasolle, joten dokumentilta olisi voinut lähteä se yhteisen 

projektin tunne pois. 

Haastattelutiloja oli tarkoitus vaihdella projektin edetessä. Yksi vaihtoehto oli kaunis 

Jyväskylän lyseon aulan miljöö, jossa sijaitsi upea piano. Emme kuitenkaan halun-

neet riskeerata ohi kulkevien ihmisten tai satunnaisten pianistien hidastavan tai häi-

ritsevän haastattelun luonnollista rytmiä. Jouduimme valitsemaan siis lyseolla pie-

nen työskentelytilan, josta emme saaneet hurisevaa ilmastointia pois. Tämän jäl-

keen emme lähteneet Mataralta enää pois. Äänen varma toimiminen meni tässä 

kauniin kuvan edelle. Tässä toiminnassa huomasin yhtäläisyyksiä Varastomies-do-

kumenttielokuvan (Pasi Ketola 2014) tekoprosessista kertovan opinnäytetyössä ku-

vattuihin ratkaisuihin. Huomaan, että olen ratkaissut ongelman samankaltaisella ta-

valla: 

Tila oli myös riittävän hiljainen haastattelun äänittämiseen. Onkin 
yleistä, että kuvauspaikka joudutaan valitsemaan äänen ehdoilla: koko 
haastattelu menee hukkaan, jos ääni ei ole käyttökelpoista (Aaltonen 
2011, 317). 

Valaistukseen ehdin harmillisen vähän kiinnittämään huomiota. Projektissa ei ole 

käytetty ammattimaista valaistusta, mutta valaistus on kuitenkin huolella mietitty. 

Haastatteluissa toimistokuvissa esimerkiksi sivusta valaissut ikkuna toi hyvän taus-

tavalon. Myös kattovalaisimet mietittiin, ettei kasvoille tulisi pesukarhusilmiä ja muita 

pieniä yksityiskohtia. Joissakin pätkissä valossa on havaittavissa välkkymistä, mutta 

tätä en itse havainnut editoidessa korjata. Kohinaa on myös, esimerkiksi johtuen 

valon puutteesta ja kameroiden ominaisuuksista. Tätä olisin halunnut paikata enem-

män lisävaloilla, mutta kunnon valaistukseen olisin tarvinnut enemmän aikaa ja apu-

käsiä. 
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4.3 Aikataulu ja budjetti 

Yleensä aikataulutukseen vaikuttaa tuotannossa oppieni mukaan monen tekijän 

summa. Tuotannon aikataulu, tuotantoyhtiö, tuotannon sisäiset tehtävät, tuotanto-

ryhmän jäsenten menot, yhteistyökumppani ja deadline esimerkiksi vaikuttavat. 

Pientuotannon ja suuren tuotannon suurimmat erot löytyvät tässä mielestäni tuotan-

toryhmän sisältä. Kokemukseni mukaan tuotantoryhmän henkilöiden määrä ja tai-

totaso vaikuttavat suorassa suhteessa töiden jakautumiseen ja aikatauluun. 

Projektin aikataulutus oli hyvin nopeatempoinen, jos huomioi tämän toteutuneen mi-

nun koulun ja töiden ohella. Projektin aikaan asuin Jyväskylässä, koulua kävin Sei-

näjoella junalla ja toimin paikallislehden ja suoramainonnan jakajana Jyväskylässä. 

Myös NUOVO:n aikataulut vaikuttivat. Heillä hanke oli loppusuoralla, joten videon 

deadline liikkui luonnollisesti heidän hankkeen päivämäärien mukaan. Kuitenkin, 

olen tyytyväinen projektiin vaikka se toteutuikin suhteellisen nopealla aikataululla. 

Projekti toi paljon haastetta arkeeni, mutta myös täydellisen oppimiskokemuksen 

aikatauluttamisesta niin tuotannollisesti kuin myös oman jaksamisen kannalta. 

Aikataulua kiristi myös oma jaksaminen, aina ei vaan riittänyt luovuutta editoimiseen 

tai keskittymiskykyä poimimaan virheitä. Huomasinkin kuinka tärkeää on aikataulut-

taa omaakin työtä. Jotta sain työstäni enemmän ja tehokkaammin irti, täytyin minun 

välillä absoluuttisesti irtautua työstä ja työympäristöstäni. Työympäristönäni toimi 

oma kotini, joten tässä oli haasteita. 

Aikataulu toteutui NUOVO-hankkeen ja heidän Kohtaamisvaara-improprojektinsa 

mukaan. Kohtaamisvaara alkoi syksyllä 2017 ja päättyi vuoden vaihteessa. 

NUOVO- hanke loppui helmikuun lopussa 2018. Dokumentin deadline oli sovittu 

aluksi tammikuuhun 2018. Siirsimme deadlinea lopulta helmikuuhun, jotta minulla 

oli enemmän aikaa hioa dokumentti valmiiksi.  

Haastattelujen väliin jätimme aina noin kolme viikkoa aikaa, jotta haastatteluiden 

välissä olisi tapahtunut aina jotain uutta. Haastatteluiden aikataulutukseen vaikutti 

muun muassa ensimmäisen improkurssin päättyminen ja sen jälkeen alkavan esi-
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tysharjoittelujen ja suunnittelukertojen alkaminen. Viimeinen haastattelu ajoittuu esi-

tysten jälkeiseen aikaan. Kuitenkaan emme ehtineet saamaan ratkaisevaa suurta 

muutosta, eli työpaikan ja koulupaikan saamista, tälle haastattelulle. 

Budjettia ei virallisesti ollut, koska kalustoa ei vuokrattu eikä dokumentinteosta ku-

kaan nostanut palkkaa. Liitän tähän suurpiirteisen budjettiarvion (Taulukko 1) opin-

näytetyösuunnitelmastani, jossa olin laskenut hinta-arvion työlle, jos laitteisto olisi 

vuokrattu ja jos olisin nostanut tuntipalkkaa. Kyseinen budjetti ei sisällä esimerkiksi 

editointiin ja leikkaamiseen tarvittavia laitteita, mutta Adoben ohjelmiston opiskelija-

version kuukausihinta sisältyy materiaalikuluihin.  

Musiikkia en laskenut mukaan, koska olin jo varautunut etsimään mahdollisesti 

creative commons -lisenssillä olevan kappaleen. Työtä olen budjettiin laskenut 90 

tuntia alkuperäisen deadline-arvion mukaan, mutta työhön meni paljon enemmän 

aikaa. Oikeasti työn kustannukset olisivat menneet 21,5 euron tuntihintaan varmaan 

2500 - 3000 euroon, jos ottaa mukaan ajan jota käytin musiikin etsimiseen ja you-

tube-tutoriaalien tutkimiseen. 21.5e/h tuntipalkan laskin Teatteri- ja mediatyönteki-

jöiden liiton keskimääräisen kuukausipalkan mukaan vastaavasta työstä. (Teatteri- 

ja mediatyöntekijöiden liitto 2017) Tästä ei myöskään käy ilmi tuotannon ja palk-

kauksen sivukuluja. Näitä voi syntyä muun muassa tilavuokrista, huoltokustannuk-

sista ja markkinoinnista. En ole myöskään erotellut budjetissani arvonlisäveroa. 

Taulukko 1. Opinnäytetyösuunnitelman budjetti 
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Alan Rosenthal (2016, 120 – 122) on laatinut budjetoinnin tueksi ohjeistuksen, jossa 

luetellaan yleisimmät tuotannossa ilmenevät kustannukset. Tässä on tiivistettynä 

mielestäni elokuvatuotannolle oleellisimmat kohdat: 

– Tutkimus: Hotelliyöt, matkakulut, kirjat 

– Itse kuvaukset: Tuotantoryhmä, kuvauslaitteisto, kuvauspaikkojen kustan-

nukset 

– Jälkituotanto: Editointi, jälkituotannon työryhmä, sisältöön tarvittavat hen-

kilöt, kuten kertoja 

– Levityksestä aiheutuvat kulut 

Rosenthal (2016) on mielestäni kuvannut budjettimallissaan juuri täysikokoisen elo-

kuvan tuotannon budjetin. Hän on luetellut laitteistoon ja henkilöstöön todella monta 

kohtaa. Itse olen alkuperäisessä budjettisuunnitelmassa laskenut vain yhden hen-

kilön työmäärän ja vuokran kahdelle kameralle, jalustalle ja äänityslaitteistolle. 

Myöskään tilavuokria en eritellyt. Projektin edetessä olisi omaan budjettiini tullut 

kolme henkilöä lisää, mutta pienellä työmäärällä. Pientuotannoille ominaista mieles-

täni on kulujen karsiutuminen, osittain juuri tuotannon henkilömäärään liittyen. Ajat-

telen sen johtuvan myös siitä, että pientuotantona harvemmin tuotetaan monen hen-

gen, huippulaadukasta tuotantoa kaikilla mahdollisilla laitteilla ja vielä suhteellisen 

nopealla aikataululla.  

Varautuminen on kuitenkin budjetoinnin yksi tärkeimmistä asioista. Rosenthal 

(2016, 120) mainitsee, että hän tekee mieluummin väljän ja ylijäämäisen kuin alijää-

mäisen budjetin. Vaikka pientuotannossa voikin päästä pienemmillä summilla, on 

budjetti silti hyvä arvioida alkuun yläkanttiin. Omaan opinnäytetyösuunnitelmaani 

olin arvioinut aivan liian pienen budjetin.  

 

4.4 Pientuotannon ohjaaminen ja tuottaminen 

Alan Rosenthalin (2016, 169) mukaan ohjaajalla on dokumenttielokuvantuotan-

nossa täysi vastuu kuvausten onnistumisesta. Dokumentin ohjaajan täytyy pitää 

huoli, että kaikesta materiaalista mitä kuvataan kuvausten aikana, saadaan haluttu 
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elokuva kasaan. Fiktion ohjaaja voi mahdollisesti kuvata pilalle menneen kohtauk-

sen uudestaan, kun taas dokumentin ohjaaja välttämättä ei. Ohjaajana monen muun 

roolin ohessa oli haastavaa olla. Kaikista haasteellisinta oli mielestäni kuvaamisen 

ohella tarkkailla keskustelua. Tässä ohjaajan vastuu oli merkitsevä, koska haastat-

teluista piti varmasti jäädä aina materiaalia käytettäväksi. Rosenthalin (2016) ajatus 

uudestaan kuvaamisen mahdottomuudesta piti tässä tuotannossa paikkaansa. Ih-

miset muuttuvat puolen vuoden sisällä, joten olisi ollut haastava palata ensimmäisiin 

haastatteluihin editoinnin aikaan. 

Pientuotannon ohjaaminen oli kuitenkin mielestäni tavallaan yksinkertaista. Vaikka 

vastuu kaikesta tuotannollisesta olikin minulla, ei tuotanto sisältänyt mitään mitä en 

välttämättä halunnut tai ehtinyt hoitamaan. Uskoisin, että isommissa tuotannoissa 

toteutetaan työtä järjestelmällisemmin ja tuotantoyhtiöiden oman mallin tai kaavan 

mukaan, ja aikataulujen sekä suunnitelmien on oltava pitävämpiä. Varmasti myös 

poikkeuksia saattaa olla, mutta päättelisin näin olevan helpompaa verrattuna siihen, 

että tuotannossa on vaikka 100 henkilöä. Ainakin Rosenthalin (2016) budjettirungon 

mukainen malli ja aiemmin mainitsemani Aaltosen tekoprosessin malli viittaisivat 

enemmän siihen, että normaalissa tai isommassa tuotannossa on enemmän rooleja 

ja yksityiskohtia joita täytyy ottaa huomioon. 

Tuottajan käsikirjassa (Saksala 2015) kuvataan tuottajan työtä elokuvatuotannoissa 

hyvin paljolti budjetoinnin, talouden ja työntekijöiden hallinnon kautta. Itse en tässä 

tuotannossa oikeastaan talouspuoleen joutunut koskemaan, mutta sitä olisi ollut 

mukava päästä harjoittelemaan. Emme siis hakeneet elokuvalle tukea, vaan elo-

kuva toteutettiin mahdollisimman pitkälle ilman kuluja. Kuitenkin Saksala (2015) kir-

jassaan jatkaa pientuotannoissa tuottajan olevan monesti samalla myös ohjaaja, 

kuvaaja ja editoija. Tämä toteutui minun osaltani tässä pientuotannossa ja olen toi-

saalta kuitenkin tyytyväinen siihen, ettei minun tarvinnut hoitaa talouspuolta kovin 

yksityiskohtaisesti. 

Kuvaustuotannossa toimin siis kaikissa tuotantoni rooleissa vähintään kerran. Ää-

nittäjänä toimin kerran, tätä haastattelua ei kuitenkaan mahtunut enää editoimaan 

elokuvaan mukaan. Haastattelijana toimin kaksi kertaa, ensimmäisen kerran tuossa 
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missä myös äänitin ja toisen kerran viimeisessä nuorten haastattelussa. Haastatte-

lijana ja äänittäjänä minulla vielä on paljon kehitettävää, mutta näistäkin tuli opittua 

tämän projektin aikana. 

Olen tyytyväinen siihen, että olin tuotannosta vastuussa itsekseni. Tuotannossa on 

mukava, kun kykenee jakamaan vastuuta myös muille. Mutta tiedostan tässä oman 

kehityskohdan itsessäni. En ollut vielä valmis johtamaan useampaa ihmistä kuin it-

seäni. Ja tästä projektista sain itseni johtamiseen paljon uusia työkaluja ja tapoja, 

joten koen kehittyneeni henkisesti valmiimmaksi kohtaamaan uusia projekteja ja uu-

sia vastuualueita.  
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5 PIENTUOTANNON JÄLKITUOTANTO 

5.1 Sisällön muodostumisen prosessi ja analysointi 

5.1.1 Materiaalin editointi ja leikkaaminen pientuotannossa 

Materiaalin editointi ja leikkaus ovat tärkeitä tehtäviä tuotannossa. Huonosti toteu-

tettu editointi voi saada koko työn näyttämään halvalta ja tylsältä. Huono leikkaus 

taas voi pilata esimerkiksi tarinankerronnan ja saada katsojan keskittymään epä-

olennaisiin asioihin. Michael Rabiger (2003, 494) kuvailee editoijaa ominaisuuksil-

taan kärsivälliseksi, järjestelmälliseksi ja joustavaksi. Dokumentin editoija on hänen 

kuvailunsa mukana myös toinen ohjaaja. Editoijan täytyy pystyä työssään tekemään 

karsimista ja valintoja, jotka palvelevat elokuvan ominaisuuksia parhaan mukaan. 

Elina Saksala (2008, 60) toteaa, että ohjaajan ja toimittajan parhaat kaverit ovat 

kuvaaja ja leikkaaja. Pientuotannossa varsinkin, koska ohjaaja on suurella todennä-

köisyydellä editoija ja leikkaaja itse.  

Eniten aikaa meni työn editoimiseen ja leikkaamiseen. Tämän pientuotannon tehtä-

vien toteutumisessa en kuitenkaan huomannut eroa yleiseen jälkituotannon kaa-

vaan jonka Rabiger (2003, 497) määrittelee kirjassaan. Editoinnin aloitin jo pari kuu-

kautta ennen haastattelujen loppua. Synkronoin äänen ja kuvan, kävin materiaalia 

läpi ja leikkasin kohtia ensimmäisistä haastatteluista.  En kuitenkaan tehnyt mitään 

suurta. Odotin viimeistä haastattelukertaa, koska tällöin sain improvisaatiokurssin-

ohjaajan haastattelun dokumentin rungoksi.  

Kun olin koonnut improvisaatiokurssin ohjaajan haastattelusta tärkeimmät asiat ai-

kajanalle, kokosin yksitellen jokaisesta nuorten haastattelusta myös ne tärkeimmät 

ja mielestäni kiinnostavimmat asiat esille omille aikajanoilleen. Tällöin minulla oli 

joka haastattelusta raakaleikkaus. Raakaleikkausten avulla pystyin arvioimaan tule-

van työn pituutta ja rakennetta. Tämän jälkeen oli helppo lähteä luomaan kerronnan 

rytmiä, kuvia yhdistelemällä ja vuorottelemalla.  
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Haastatteluita kuvatessa olisi ollut hyvä olla henkilö, joka olisi kirjoittanut haastatte-

lukysymykset ja niiden vastaukset lyhyesti ylös. Tämä olisi nopeuttanut haastatte-

luiden purkamista. Jouko Aaltonen (2011, 338), suomalainen dokumentaristi, kehot-

taa käymään haastattelut läpi paperille ennen materiaalin leikkaamista. Jossain 

määrin tämäkin olisi voinut helpottaa. Koin enemmän omaksi tyylikseni ja aikaa 

säästävämmäksi purkaa nämä haastattelut erikseen aikajanoille. Tällöin muistin tii-

vistetystä sisällöstä, että mitä suurin piirtein missäkin haastattelussa sanotaan. 

Näistä tiivistetyistä materiaaleista kasasin uudelle aikajanalle niin sanotun uuden 

käsikirjoituksen. 

Kun olin tämän ensimmäisen raakaleikkauksen tehnyt, olisi minun jo pitänyt pitää 

päivä tai kaksi taukoa. Tämä siksi, että kun olisin tässä vaiheessa irrottanut ajatuk-

set juuri purkamastani materiaalista, olisin paljon tehokkaammin jaksanut keskittyä 

uudelleen materiaaliin. Kuitenkin alkuperäinen aikataulu, eli tammikuun loppu, lä-

hestyi. En tässä vaiheessa ehtinyt miettimään taukoja. Tuon työputken jälkeen sit-

ten seurasi joka tapauksessa hetki, jolloin oli pakko pitää työstä taukoa. 

Mielestäni on kuitenkin hyvä, kun pidin jälkituotannosta tuon tauon. Tämän jälkeen 

työ sujui taas ihan uudella tahdilla. Osaan nyt tunnistaa tämän lukon, joka tulee siitä 

kun on katsellut näyttöä aivan liian kauan. Burn outista kuitenkaan ei ollut kyse vaan 

lähinnä henkisestä luovasta lukosta. Alice W. Flaherty (2004), yhdysvaltalainen 

neurologi, on kirjoittanut tästä ”Writer’s Block” nimisenä terminä. Myös Henni Paju-

luoma (2016, 32) kertoo opinnäytetyössään, kuinka he työparinsa kanssa olivat is-

tuneet liian kauan editoimassa ja ajautuivat umpikujaan. Huomasivat tarvitsevansa 

taukoa, jotta työn saisi taas etenemään. 

Leikkasin kootuista materiaaleista raakaversion, jonka näytin ulkopuolisille ja Koh-

taamisvaarassa mukana olleille henkilöille. Raakaversio oli vähän alle 40 minuuttia 

pitkä. Välissä oli tässä vaiheessa kuitenkin myös vielä mustia taukoja, eli välejä joille 

en ollut leikannut mitään. Ne oli varattu muun muassa kuvituskuvalle. Tässä vai-

heessa minulla oli myös nopealla haulla löytyneet musiikit, jotka eivät ihan sopineet 

siihen tunteeseen mitä hain. Kuuntelin mukana olleiden palautteita varsinkin sisäl-

löstä, koska halusin, että se on tarpeeksi kiinnostavaa. 
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Varoin sitä, että leikkaisin vain omasta mielestäni parhaita juttuja kasaan. Karsin 

paljon mielestäni loistavia hetkiäkin esimerkiksi siksi, koska ne eivät sopineet yhteen 

muun sisällön kanssa tai toimineet loogisesti jatkumona asiasta toiseen. Tällä no-

pealla ja suurella kädellä karsimisella yritin välttää materiaaliin kiintymistä, josta Aal-

tonen (2011, 331 - 332) myös kirjoittaa. En halunnut itse kokea mitään materiaalia 

sen takia tärkeämmäksi, koska se olisi minusta vain hyvä juttu. Täytyi muistaa, että 

katsoja ei välttämättä ymmärrä esimerkiksi vitsejä samassa kontekstissa kuin minä. 

5.1.2 Dokumenttielokuvan moodi 

Editoidessa selkeytyi elokuvan moodi.  Moodeja on Bill Nicholsin (2001, 102 – 136) 

määritelmien mukaan kuusi erilaista. Kyseiset moodit ovat: 

– Poeettinen, painotus on elokuvan tunnelmassa, tyylissä ja vaikuttavuu-

dessa. 

– Selittävä, tässä on informatiivisempi ja enemmän valistava tyyli. Tässä 

tyypillisesti on kertoja tai teksti selittämässä asian.  

– Havainnoiva, pyrkii tuomaan mahdollisimman aidon kuvan tilanteesta. Te-

kijät ovat dokumentin kohteille näkymättömiä. 

– Osallistuva, antaa katsojalle tunteen, että millaista olisi olla kokemusten 

keskellä. Dokumentaristi yleensä menee tapahtumien keskelle ja eläytyy 

kokemaansa. 

– Refleksiivinen, tämä moodi pyrkii vaikuttamaan katsojaan suoraan. Tuo 

katsojalle ilmi että kyseessä on tekijän oma näkökulma ja tuodaan eloku-

vaprojekti läpinäkyväksi ja korostaa katsojan ja tekijän suhdetta näin. 

(Aaltonen 2006, 82) 

– Performatiivinen, on esittäen kertova. Pelkkä kylmä faktan maailma ei 

kuulu tähän vaan asiaa lähestytään yleensä tunteiden kautta. Kyseen-

alaistaa tiedon. 

Moodit toimivat dokumenttielokuvien raameina. Moodi kertoo millä tavoilla todelli-

suutta käsitellään dokumentissa ja Bill Nichols (2001) on hyvin listannut nämä tavat. 

Jouko Aaltonen (2006, 81) vertaa dokumenttielokuvien moodeja genreihin, joihin 
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esimerkiksi fiktiot voidaan jaotella. Genret muodostavat yhtälailla tutut rakenteet joi-

den avulla fiktiiviset elokuvat pääsääntöisesti lajitellaan. 

Mielestäni oma dokumenttini on hyvin paljon refleksiivinen. Dokumentissa tulee sel-

keästi ilmi, että se on elokuva jossa ohjaajan näkökulma painottaa tietynlaisia asi-

oita. Kamera on mukana tilanteissa ja kuvaa ei ole siloteltu katsojaa varten. Tämä 

ja mikkien näkyminen kuvissa mielestäni tuo tunteen tästä, että elokuvatuotanto on 

läpinäkyvää, eikä sitä yritetä piilottaa. Myös haastattelutilanteet ovat selkeästi haas-

tatteluita vaikka kysyjän ääntä ei kuvaan ole lisättykään. 

Hiukan ristiriitaiset tuntemukset ovat myös siitä, että onko dokumentissani joko se-

littävää vai performatiivista moodia. Nämä tuntuvat Nicholsin määritelmien mukaan 

minusta vastakohdilta. Selittävää moodia työssäni perustelisin sillä, että dokumen-

tilla improvisaatiokurssin ohjaaja on kertoja. Hän kertoo asioiden etenemisestä ja 

pitää dokumentin lineaarisessa aikajärjestyksessä. Hänen roolinsa dokumentissa 

on myös hyvin informatiivinen ja tuo tietoa katsojalle. Mutta dokumenttini ei ole mi-

nusta täydellisen informatiivinen. Dokumentissa lähestytään nuoria tunteita herättä-

vien asioiden kautta. Myös Kohtaamisvaara-esitys tuo dokumentille tunnepuolta 

esittämisen kautta. 

5.1.3 Kerronnan muodostuminen editoidessa 

Dokumenttielokuvan käsikirjoitus harvoin luo valmista tarinaa. Oletettavasti tarina 

syntyy ensin pikku hiljaa kuvausten aikana. Sen jälkeen iso hajanainen skaala ma-

teriaalia päätyy editoijan työpöydälle. Kun näistä on karsittu olennaisin esiin, aletaan 

muodostamaan elokuvan kerrontaa. Henry Bacon (2004, 18 – 19) määrittelee yk-

sinkertaistaen kerronnan kahden tai useamman perättäisen tapahtuman esittä-

miseksi kausaalisesti toisiinsa liittyvinä. Kerronta auttaa ymmärtämään ja mahdol-

listaa tapahtumien tulkitsemista. Kerronnan avulla siis pyritään tuomaan elokuvan 

sisältö ilmeisesti johdonmukaisesti katsojan tulkittavaksi. 

Pientuotannossa käsikirjoittajaa ei välttämättä ole erikseen. Tämä ei oikeastaan do-

kumenttielokuvatuotannossani haitannut. Kohtaamisvaaran-tuotannossa käsikirjoi-
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tus ei ollut suuressa roolissa. Suurempi merkitys mielestäni oli editoidessa synty-

vällä kerronnalla. Tässä tavallaan säästin yhden ihmisen tarkan ja oleellisen työn, 

mikä fiktiivisessä isossa elokuva tuotannossa on todella tärkeä. En väitä, ettei käsi-

kirjoituksella olisi ollenkaan merkitystä dokumenttituotannossa. Pikemminkin ver-

taan kerrontaa joka syntyi editoidessani ja käsikirjoitusta jonka tein tuotannon ai-

kana. 

Kerronnallisuus on dokumenttielokuvassa oleellinen asia. Dokumenttielokuvissa 

puhutellaan ja välitetään sanomaa kerronnallisten keinojen avulla, joihin vaikuttaa 

muun muassa lajityyppi ja moodi. Tarinaan nojautuva kerronnallisuus on samankal-

taista, kun fiktiossakin. (Aaltonen 2008, 222. – 223.) Kerronnallisuus vie dokumen-

tissani aikaa ja ajan kanssa kulkevaa tarinaa eteenpäin johdonmukaisesti. Muodos-

tamani kerronta on oma näkemykseni dokumentin kertomasta asiasta jonka katsoja 

onnistuu kerronnan avulla tulkitsemaan. 

5.2 Äänien ja värien käsittely, sekä grafiikat ja otsikot 

Äänen jälkikäsittely koetaan tärkeäksi varsinkin silloin, kun materiaalia on monesta 

eri lähteestä. On nauhoitettu spiikit studiossa, käytetty vanhaa materiaalia ja vielä 

vaikka haastateltu eri tiloissa ihmisiä. Tällöin materiaalin laatu vaihtelee todennäköi-

sesti paljon. Myös voidaan joutua poistamaan äännähdyksiä tai sanoja jotka eivät 

ole dokumentille relevantteja. (Saksala 2008, 154) Omassa työssäni äänituotanto 

hoitui todella pienellä kalustolla muutamassa eri tilassa, joten äänen jälkikäsittelyä 

tarvittiin jonkin verran. 

Äänen jälkikäsittelyyn kuului muun muassa taustahuminoiden ja kaiun poisto. Var-

sinkin kurssin ohjaajan haastattelun äänityksessä oli huminaa ja kaikua. Näitä on-

nistuin poistamaan käytössäni olevilla ääniefekteillä. Muutaman informatiivisen vi-

deon etsin tässä vaiheessa avukseni. Äänessä oli myös haasteena välillä se, että 

haastateltavien lauseet saattoivat loppua kesken tai menivät päällekkäin. Tällöin oli 

mahdollisuuksien mukaan otettava toisesta otosta eri lause tai koitettava ääntä 

feidaamalla ja muokkaamalla saada haluttu vaikutus. Kuitenkin pyrin pitämään lau-

seet ja niiden merkitykset haastateltavien omina. En halunnut muokata heidän omia 

ajatuksiaan omien näkemysteni mukaisiksi. 
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Myös äänten tasot tuottivat ongelmia. Joillakin eri laitteilla haastattelujen ääni kuu-

losti hyvin bassovoittoisella, mutta kaikki omat kotilaitteeni toistivat äänen hyvin. 

Myös toisilla laitteilla havaitsin enemmän äänen hyppimistä. Bassovoittoisuus taisi 

mahdollisesti johtua esitystilan mikseristä, mutta varmaahan tämä ei ole. Joka ta-

pauksessa äänessä olisi ollut hyvä olla osaavampi jäsen tuotantoryhmässä, mutta 

mielestäni tästäkin tuli taas opittua paljon lisää. 

Musiikki tuntuu olevan itselleni hyvin tärkeä elementti. Tätä mietin aina jokaisen työn 

kohdalla todella paljon. Tässä pientuotannossa minulla ei välttämättä olisi ollut noin 

paljon aikaa käyttää musiikin pohtimiseen. Mutta kun se oikea kappale löytyi, oli se 

sen pienen kiireen arvoista. Aaltonen (2006, 153) kuvailee musiikkia keinona raken-

taa ja korostaa. Mielestäni musiikilla on suuri vaikutus tunnelmaan. Sen vaikutus on 

itseeni ainakin niin suuri, että vääränlainen musiikki herättää aina suurta hämmäs-

tystä. Musiikki jaetaan Jerrold Levinsonin (Saksala, 2008, 148) mukaan narratiivi-

seen ja ei-narratiiviseen musiikkiin. Kerronnallinen musiikki osallistuu tarinan ker-

rontaan ja ei-kerronnallinen taas luo jatkuvuutta ja taustatunnelmaa. Dokumentis-

sani musiikin rooli oli enemmänkin toimia juuri jatkumoa ja tunnelmaan tuovana ele-

menttinä. 

Kun dokumentin muoto oli pikku hiljaa varmistunut, aloin pohtimaan samalla myös 

graafisia elementtejä ja otsikkoja tauotukseksi. Otsikoinnissa halusin kuitenkin vält-

tää katsojan tyhmänä pitämistä. En halunnut dokumentissa viedä katsojaa kädestä 

pitäen loppuun saakka, vaan annoin myös tilaa omalle ajattelulle. Mooren ajattelua 

jo toinkin aiemmin esiin siitä, kuinka itsestään selvät asiat eivät luo dokumentille 

lisäarvoa. Kuitenkin oli haastavaa pohtia, mikä on katsojalle itsestään selvää ja mikä 

vaatii selittämistä. 

Kun on yksin editoinut materiaalia pitkään, ei onnistu pitämään tietynlaista etäisyyttä 

työhönsä. Sitä vähän kuin uppoutui materiaaliin ja ei osaa enää havaita asioita tul-

kitsemisen vaatimalla tavalla. Henni Pajuluoma (2016, 32 – 33) miettii tätä myös 

pientuotannon näkökulmasta. Ohjaaja olisi voinut hänestä pitää objektiivisemman 

näkökulman dokumenttiin, jos editoimassa olisi ollut työryhmässä erikseen joku 

muu editoimassa. Isommilla tuotannoilla on tässä etu, kun jokainen työryhmän jäsen 

kykenee keskittymään tarvittaessa vain siihen yhteen rooliin. 
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Otsikoiden taustalle halusin jotain projektia kuvaavaa. Olin viimeisessä haastatte-

lussa kuvannut pienen otoksen Kohtaamisvaara-pinssistä laukun kyljessä. (Kuva 2) 

Tämä kuva oli ainut niin kutsuttu ohjaajan suosikki ja se päätyikin otsikoinnin taus-

takuvaksi. Otsikoiden määrittäminen oikeisiin kohtiin oli haaste. Ne loivat rytmitystä 

dokumentille ja niillä kykeni luomaan tarvittavia taukoja jatkuvalle puheelle. Otsikot 

toimivat myös osana kerrontaa. Otsikko ei myöskään saanut pysäyttää liikaa. 

 

Kuva 2. Dokumenttini otsikko 
 

Graafisiin elementteihin en silti ehtinyt käyttää niin paljon aikaa, kuin olisin halunnut 

(Kuva 3). Mietin myös dokumentin valmistumisen jälkeen, että olisin voinut etsiä 

jonkun ihmisen auttamaan näiden kanssa. Tässä olisin taas kaivannut työryhmääni 

mahdollista jäsentä. Itse pidän siitä, että grafiikat ovat huolella tehty ja tässä projek-

tissa ei aikani täysin riittänyt siihen. Isommilla tuotannoilla on todennäköisesti rahaa 

ja aikaa panostaa myös grafiikoihin enemmän.  
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Kuva 3. Työn grafiikkaa 
 

Otsikot ja muut animaatiot kokosin After Effects -ohjelmassa. Tämä siksi, että mie-

lestäni After Effectsin ja Premieren yhteistyö on tarpeeksi sulavaa. Pystyin kasaa-

maan yhden otsikko-projektitiedoston After Effectsissä, jonka yhden komposition 

vein toiseen ohjelmaan. Otsikoiden tekstiä sitten aina tarpeen vaatiessa muutin luo-

malla uuden komposition kopioiden alkuperäisen sisällön, tällöin ei tarvinnut luoda 

aina uutta projektitiedostoa ja animoida kaikkea uudestaan. 

Värikorjauksessa olisi tarkoitus katsoa kuvien värien yhteensopivuus. Värikorjauk-

sella pystyy myös vaikuttamaan kuvan tunnelmaan. (Matti Haapoja 2017)  

Värikorjaus oli kahden kameran teknisten erojen takia varsinainen ongelma. Oman 

kamerani kuvaa pystyi huomattavasti helpommin värikorjaamaan kuin tämän toisen 

järjestelmäkameran. Pientuotannon näkökulmasta myös värikorjaaminen oli haas-

tavaa. Koska itse editoin ensin monta tuntia, oli kuvasta virheiden löytäminen haas-

tavaa. Värikorjauksessa täytyi pitää useasti taukoja, jotta silmä ei sokeutunut värien 

vaihtelulle liikaa. Tässä totean myös, että työkaveri olisi ollut hyödyksi. 
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5.3 Jälkituotannon analysointi 

Jälkituotanto on elokuvassa hyvin monipuolista työtä. Isoissa tuotannoissa on jokai-

selle eri tehtäväalueelle varmasti oma tekijä. Ääni, leikkaus ja grafiikka on varmasti 

jaettu aina eri henkilöille. Pientuotannossa huomasin, että on lähes pakko osata itse 

kaikkea näitä. Uskoisin, että vaikka tuotannossani olisi ollut esimerkiksi kokoaikai-

sesti kaksi ihmistä lisää, tarvitsisin silti lähes kaikkia taitoja.  

Jälkituotannon ja varsinkin leikkauksen sanotaan yleisesti vaikuttavan dokument-

tielokuvaan eniten (Aaltonen, 2006, 144). Mielestäni omassa tuotannossani vaikutti 

myös. Koska minulla ei ollut käsikirjoitusta, jota olisin orjallisesti noudattanut, sain 

leikatessa tarinan kerronnallisesti hyvin vapaat kädet. Tämän takia sisältö muodos-

tui kokonaisuudessaan vasta leikkauspöydällä. Äänen jälkikäsittelyssä myös mu-

siikki vaikutti ja inspiroi paljon työskentelyäni. Musiikki ei kuitenkaan tarinan kerron-

taan itsessään vaikuttanut, vaan lähinnä tunnelmaan mitä dokumentille halusin. 

Jälkituotannossa toteutin suurimman osan asioista itsekseni. Silti kaikki työ toteutui 

aikataulun puitteissa hyvin. Suurin haaste minulle oli itseni johtaminen. Itse tein 

omat aikatauluni ja työnjakoni. Työnjako nyt sinänsä olisi helppoa itsekseen. Mutta 

kun työstää kaikkea sekaisin niin siihen menee huomattavasti enemmän aikaa, kun 

jos olisi keskittynyt yhteen asiaan kerralla. Minun olisi pitänyt jaottaa myös itselleni 

tehtävät aikajanalle, keskittyä aina yhteen tehtäväalueeseen kerralla. Toisaalta 

säästin kuitenkin aikaa tuotantoryhmän pienuuden ansiosta, koska pääasiassa 

kommunikoin jälkituotannossa itseni kanssa. 

Myös onnistumisia oli paljon. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten käsikirjoitin jäl-

kituotannon aikana tarinan itsekseni. Alkuun pelkäsin, että dokumentti kaatuu jo sii-

hen. Sain mielestäni tasapainotettua informatiivista ja kerronnallista asiaa tarpeeksi. 

Myös rytmitin työni hyvin otsikoiden ja kuvituskuvan avulla. Löysin juuri sopivan mu-

siikin taustalle monen tunnin tutkimisen jälkeen. Musiikin leikkasin myös mielestäni 

kerronnallisesti hyvin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kun kävin läpi omaa työskentelyäni, nousi sieltä esille hyvin paljon jo oletetusti tyy-

pillisiä piirteitä pientuotannolle. Esiin nousi niin hyötyjä kuin ongelmiakin. Jokaisessa 

pientuotannon roolissa ei ole eri ihmistä, vaan yksi hoitaa useamman roolin. Kaikkea 

työtä ei välttämättä tällöin pystytä tekemään aikataulun puitteissa nopealla tahdilla 

ilman, että laatu kärsisi. 

Suunnitteluvaiheessa on aika yksin. Tietysti on yhteistyökumppani tai asiakas, 

mutta keskustelua ja ideointia ammatillisesta näkökulmasta on vaikeampi hakea. 

Lähdeaineistona käyttämässäni kirjallisuudessa mainittiin usein keskustelujen 

idearikkaus, joka pientuotannoissa saattaa jäädä suppeaksi. 

Myös keskeneräisen työn kommentointia täytyy hakea monesti ulkopuoliselta. Täl-

löin työstä on hankala saada asiantuntevaa ja mielipiteitä vaihtavaa keskustelua ai-

kaiseksi. Monesti asiakkaalla tai yhteistyökumppanilla ei ole ammatillista taitoa ha-

vainnoida asioita. Tällöin keskeneräisen työn kommentointi saattaa jäädä enimmäk-

seen ulkonäköseikkoihin, eikä sisältöön. 

Havaitsin myös, että töiden aikataulutus ja suunnittelu on pienemmässä roolissa 

pientuotannossa. Useamman ihmisen tuotannossa on sovittava jatkuvasti päiviä eri 

ihmisten kanssa töiden tekemisestä. Sanoisin pientuotannossa päästävän pienem-

mällä vaivalla tässä. Toki oman työn hahmottaminen on myös tärkeää, mutta ohjaa-

jana on oletettavasti helpompaa pitää yhtä narua kädessä kuin kymmentä. 

Jälkityöstä huomasin aineiston säilyttämisen yksinkertaisuuden. Kun on vähän ih-

misiä tai yksin tuotannossa, materiaalin voi pitää tallessa niin kuin itse kokee loo-

giseksi. Tämä on huomattu työharjoitteluissa ja koulutöissä, että jokaisella on eri 

tyylinsä säilöä materiaalit. Mitä enemmän on ihmisiä säilömässä materiaalia, sitä 

enemmän pitää sopia sääntöjä ja tapoja. 

Yhteenvetona voisin todeta piirteiden hahmottuessa, että pientuotannossa on selviä 

eroja suurempiin tuotantoihin nähden. Pientuotannon etuina on monesti eri työsken-

telytapojen vähyys, kun taas suurempien tuotantojen etuna monenlaiset näkökulmat 
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ja enemmän aikaa. Tuotantoprosessin perusrunko taas vaikutti olevan tuotannoissa 

samanlainen, oli kyseessä pieni tai iso tuotanto. 

Vaikka tuotannossani ei ollut montaa tekijää, tein silti paljon yhteistyötä ihmisten 

kanssa. Suunnitteluvaiheessa kaipaa jo mahdollisten yhteistyökumppanien tai ra-

hoittajien mielipiteitä. Täytyy pohtia mitä he haluavat ja kertoa heille miten se toteu-

tetaan ja mitä itse haluaa projektilta. Tuotantovaiheessa kuvataan ihmisiä tai on yh-

teydessä jonkun kuvauspaikan ihmiseen. Mahdollisesti on haastateltavia ja haas-

tattelija. Joku antaa äänensä kertomukselle tai kasvot kannelle. Vuokrataan tai lai-

nataan jostain tarvittavia tavaroita. Jälkituotannossa tarvitsee taas todennäköisesti 

muiden ihmisten näkemyksiä avartamaan omia. Eli aika paljon joutuu välttelemään 

ihmiskontakteja jos haluaa työn tehdä täysin yksin. 

Pientuotannon piirteitä on helppo analysoida erikseen, mutta vaikea silti määritellä 

mikä varsinaisesti on pientuotanto. Pientuotannoksi iso Hollywood-tuottaja voisi ku-

vailla varmaan suomalaisen normaalin elokuvatuotannon. Kuitenkin, itselleni pien-

tuotanto tarkoittaa sitä, että yksi ihminen hoitaa tavallista useamman roolin eloku-

vatuotannossa. Myös budjetin laskisin pientuotantoa määritteleviin piirteisiin. Pien-

tuotanto olisi yleensä mahdollisimman matalalla budjetilla työstetty.  

Pientuotannossa en olettaisi myöskään heti olevan isoa tuotantoyhtiötä taustalla. 

Toki esimerkiksi yhtiöillä saattaa olla pienikokoisia tuotantoja, mutta ovatko ne silti 

pientuotantoja. Niissä kuitenkin on taustalla esimerkiksi suurempi kokonaisuus.  
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7 PÄÄTÄNTÄ 

Vaikka en täysin saanut määriteltyä pientuotantoa, olen tyytyväinen näihin tuloksiin 

mitä työssäni sain. Uskoisin, että pientuotannon määrittely käsitteenä on vähän 

sama, kuin yrittäisi määritellä dokumenttielokuvan tarkoitusta. Kaikki kokevat tämän 

merkityksen erilailla. Sain käytyä pientuotannon tuotantoprosessin oleellisimpia asi-

oita ja uskon tästä aiheesta löytyvän lisää pohdittavaakin. 

Tutkiessani tuotantoprosessia sain poimittua kuitenkin pientuotannoille ominaisia 

piirteitä. Tällöin tutkimukseni tavoitteet eivät jääneet täysin täyttymättä. Tuotantojen 

lukeutuminen pientuotannoksi riippuu myös varmasti tuottajasta, haluaako hän 

määritellä tuotantonsa pientuotannoksi. Itse en pidä termiä mitenkään vähättele-

vänä. Minusta termi kuvastaa, varsinkin ammattilaiselle joka tietää tuotantojen mo-

ninaiset roolit, että työtä on tehty laajalla osaamistaidolla ja paljon. 

Dokumenttini muodostui kaikkine haasteineen ja onnistumisineen mukavaksi koko-

naisuudeksi. Olen hyvin onnellinen kommenteista ja palautteesta, joita sain ensiesi-

tyksen jälkeen. Lisäksi tuotannossa kohtaamani haasteet eivät näin jälkikäteen aja-

teltuna tunnu enää niinkään vakavilta. Jokainen hetki tämän projektin parissa on 

opettanut ja kasvattanut. Alussa vain vapaa-ajalla toteutettavaksi aiottu projekti kas-

voi lopuksi opinnäytteeksi asti.  
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LIITTEET 

Liite 1. Käsikirjoitus 
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LIITE 1. Käsikirjoitus 

Käsikirjoitus /rakennesuunnitelma 

 

1 Ensimmäinen kappale 

Lyhyt esittely NUOVO:sta ja Kohtaamisvaara-prokkiksesta. 

MIKÄ ON NUOVO JA KOHTAAMISVAARA? 

Tutustutaan tarinan kahteen nuoreen, kerrotaan heidän fiilikset tulevasta projektista 

ja mitä he odottavat projektilta. 

Tutustutaan myös improprokkiksessa projektia vetämässä olleeseen KUJE:hen ja 

heidän odotuksiin. 

Kerrotaan DEVISING-menetelmästä? Tätä käytetään Kohtaamisvaara-esityksen 

luomiseen. Myös kysytään nuorilta tietävätkö he tälläisestä. 

Kuvituskuvana, ei vielä mitään kauhean aktiivista. Tässä kappaleessa on vielä esit-

tely ja tutustumis-meininki. 

2 Toinen kappale 

Tässä kappaleessa paneudutaan enemmän nuoriin. Nuoret kertovat miten projekti 

on alkanut.   

Kuvituskuvaksi jo vähän aktiivisempaa kuvaa. 

Nuoret avaavat myös työttömyys aihetta. Puhutaan kuinka työttömyydestä voi olla 

myös hyötyä ihmiselle. 

Tässä voisi olla myös jotain aihetta tukevia artikkeleita. 

3 Kolmas kappale 

Nuoret kertovat kuinka ryhmäytyminen on sujunut ja tässä fiilistellään myös ryhmän 

vaihtumista esiintymiskokoonpanoon.  



45(2) 

 

Tässä välissä KUJE kertoo, miten improkurssi meni ja sitä seuraavasta esitysten 

suunnittelusta. 

Myös keskustellaan nyt kunnolla työttömyydestä ja kuinka ihmiset kohtaavat työttö-

miä. 

Tähän kootaan myös keskustelufoorumin fiiliksiä. Kuvitetaan löytyvällä mediamate-

riaalilla. Muistetaan merkata lähteet. Käydään ehkä vähän dramaattisesti näitä. 

Keskustelufoorumin jälkeen palataan kahteen nuoreen, jotka kertovat jo lähesty-

västä ensi-illasta. Myös palataan DEVISING-menetelmään, miltä se on tuntunut. Ja 

vielä palataan KUJE:n näkökulmaan. 

4 Neljäs kappale 

Loppufiiliksiä KUJE:lta ja NUOVO:lta.  

Myös useammat nuoret tiivistävät projektin hyödyt ja kokemukset.  

Palataan myös kahteen nuoreen jotka kertovat miten tämä projekti on vaikuttanut 

heidän tulevaisuudenkuvaan ym. Löydetään herättävä ja positiivinen loppu.
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