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1 Johdanto 
 

Opinnäytetyössä tutkitaan dokumenttielokuvan tuottajan vuorovaikutustaitojen merki-

tystä dokumenttielokuvan eri tuotantovaiheissa. Työssä selvitetään, millaisia eri rooleja 

ja tehtäviä dokumenttielokuvan tuottajalla on ja millaisia valmiuksia tuottajan työtä te-

kevältä henkilöltä vaaditaan. Lisäksi käydään läpi vaadittavia vuorovaikutustaitoja, joita 

tarvitaan tuottajan roolissa niin työryhmän sisällä kuin ulkopuolisten henkilöiden kans-

sa. Työssä sivutaan myös tarvittavia itsensä johtamisen taitoja, joita tuottaja tarvitsee 

kommunikoidessaan tuotantoa johtavana ja organisoivana henkilönä. 

 

Asiaa tutkitaan kvalitatiivisen tutkimuksen kautta. Tutkimuksessa käytetään teososan 

eri tuotantovaiheiden reflektiota ja analyysiä sekä eritellään dokumentaristi Jouko Aal-

tosen tuottajametodeja. Aaltosen metodeja verrataan teososan tuotantoon ja työtapoi-

hin. Teososana toimii Syklit-lyhytdokumentti, joka tuotettiin vuonna 2018. 

 

Opinnäytetyössä käydään läpi dokumenttielokuvan eri tuotantovaiheet ja niihin sisälty-

vät tuottajan työtehtävä, sekä vuorovaikutustaitojen merkitys näissä tehtävissä. Työssä 

eritellään myös tarvittavia johtamistaitoja, joita laadukas vuorovaikutus vaatii. Opinnäy-

tetyö etenee lineaarisesti dokumenttielokuvan eri tuotantovaiheiden mukana. Sitä en-

nen määritellään dokumenttielokuvaan liittyvät tarpeellisimmat käsitteet.  

 

Opinnäytetyössä keskitytään etenkin Aaltosen kirjallisuuteen ja metodeihin, joihin ver-

taan omaa työtäni Syklit-dokumentissa ja tuotantovaiheiden tapahtumia, sujumista ja 

haasteita. Lisäksi tutkimuksessa käytetään alan kirjallisuutta, johon omia tuotantotapoja 

ja vuorovaikutustaitoja voi verrata. 

 

Syklit-dokumentti tuotettiin vuonna 2018 pienellä kuvausryhmällä ja nollabudjetilla, ja 

sen tuotantoyhtiönä on Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyössäni avaan eri 

tuotantovaiheiden kautta myös sitä, miten ryhmän koko ja eri ratkaisut teosta tuottaes-

sani määrittyivät. 

 

Opinnäytetyön lopussa on laadittu yhteenveto, jossa käydään läpi tutkimuksen tär-

keimmät havainnot ja huomiot. Yhteenvedossa kerrataan myös, kuinka merkitykselliset 

tuottajan vuorovaikutustaidot lopputuloksen kannalta ovat, millaisia vuorovaikutustaitoja 
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ja ammattivalmiutta tuottajalta vaaditaan ja missä tilanteissa sekä ammattitaito että 

vuorovaikutustaidot ovat kaikista merkityksellisimmät. 

 

2 Dokumenttielokuva ja tuottaja – käsitteiden määrittely 
 

2.1 Dokumenttielokuvan määritelmä 
 

Dokumenttielokuvalla tarkoitetaan audiovisuaalista kokonaisuutta, jonka tapahtuvat 

eivät ole fiktiota: 

 
Dokumenttielokuva on elokuva, jossa esiintyvät ihmiset ja tapahtumat ovat todel-
lisia, tai ainakin enemmän tosia kuin näytelmäelokuvassa. Henkilöhahmot esittä-
vät itseään tai kertovat itsestään joko tapahtuvassa tai tapahtuneissa tilanteissa. 
(Wikipedia 2018.) 

 

Määritellessä dokumenttielokuvaa tulee lisäksi muistaa, että se on aina tekijänsä tulkin-

ta todellisuudesta ja että se on myös luova teos. Suomalainen dokumentaristi Jouko 

Aaltonen kertookin kirjassaan Käsikirjoittajan työkalut dokumenttielokuvan olevan luo-

vaa ja taidetta aivan kuten fiktiivinen elokuva. Dokumenttielokuvalla on kuitenkin erityi-

nen suhde todellisuuteen, sillä se kertoo maailmasta ja siinä elävistä ja eläneistä ihmi-

sistä. (Aaltonen 2002: 149.) 

 

Aaltonen on työnsä aikana haastatellut myös useita kollegoitaan selvittäessään tekijöi-

den motiiveja tehdä dokumentteja. Hänen kirjassaan nimeltä Todellisuuden vangit va-

pauden valtakunnassa on haastatteluja, joista selviää suomalaisten dokumentintekijöi-

den yleisimmät motiivit: ne ovat yritys ymmärtää itseään, ihmisiä ja maailmaa. (Aalto-

nen 2006: 101.) 

 

Dokumenttielokuvaa voidaan määritellä tarkemmin myös sen kautta, mitä lajia se edus-

taa tai millainen on tekijän lähestymistapa. Aaltonen on koonnut kirjaansa Seikkailu 

todellisuuteen – Dokumenttielokuvan tekijän opas alan ammattilaisten antamia määrit-

telyjä dokumenttielokuvalle. Mielestäni näiden määritelmien toisistaan eroavaisuus 

osoittaa dokumenttielokuvan monipuolisuuden: toisaalta alan ammattilaiset korostavat 

dokumenttielokuvan olevan todellisuuden luovaa käsittelyä, jatkuvaa neuvottelua todel-

lisen tapahtuman ja esittämisen välillä. Toisaalta se on tapa, jolla taltioidaan filmille 

todellisuuden aspekteja. Lisäksi World Union of Documentary kertoo dokumenttieloku-
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van olevan teos, jolla on pyrkimys laajentaa katsojan tietämystä ja ymmärrystä. Kritee-

rinä on esittää asioita totuudenmukaisesti. (Aaltonen 2011: 19.) 

 

2.2 Dokumenttielokuvan tuotannon eri työvaiheet 
 

Dokumenttielokuvan tuotantovaiheet jaetaan ennakkotuotantoon, tuotantoon ja jälkituo-

tantoon. Jokaiseen tuotantovaiheeseen kuuluu tiettyjä osioita, joiden mukaan doku-

mentin tuotanto etenee usein lineaarisesti. Jouko Aaltonen (Aaltonen 2006: 109) on 

kirjassaan Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa purkanut dokumentin tuotan-

non seuraavalla tapaa. 

 
Taulukko1: Dokumenttielokuvan tuotannon vaiheet Jouko Aaltosen mukaan. 
 
Idea/Tarve 
Synopsis 
Ennakkotutkimus 
Käsikirjoitus 
Tuotannollinen ja taiteellinen valmistelu 
Kuvausvaihe 
Leikkaus 
Äänen jälkikäsittely 
Negatiivin leikkaus / On line 
Levitys 
Palaute 
 

Dokumentin tuotantovaiheet etenevät lineaarisesti, jolloin eri vaiheiden suunnittelu ja 

organisoiminen on mahdollisimman tehokasta ja taloudellista (Aaltonen 2006: 109.) 

Omaa dokumenttia tehdessäni huomasin dokumentin tuotantovaiheiden etenevän juuri 

tällä tapaa lineaarisesti, mutta tietyissä kohdissa eri vaiheet toteutuivat ja rakentuivat 

myös limittäin: muutokset muovasivat edeltäneitä vaiheita ja vaikuttivat tulevaan.  

 

Lisäksi dokumentin eri tuotantovaiheet eroavat käytännössä toisistaan riippuen työ-

ryhmästä, aiheesta ja dokumentin moodista eli tavasta esittää asioita (Helsinki Film 

Academy 2015). Esimerkiksi käsikirjoituksen tarkkuus vaihtelee paljon ohjaajan koke-

muksesta alalla, ja Aaltonen kutsuukin dokumenttielokuvan käsikirjoitusta enemmänkin 

toimintasuunnitelmaksi kuvausvaihetta varten: hänen mukaansa kokemattomammat 

henkilöt tekevät uransa alkuvaiheissa tarkemman käsikirjoituksen. (Aaltonen 2006: 

134.) Pienessä tuotannossa työskennellessäni itse ohjaajana ja käsikirjoittajana huo-

masinkin tarvitsevani tarkempaa toimintasuunnitelmaa kuvausvaiheen varalle. 
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2.3 Dokumenttielokuvan tuottaja  
 

Dokumenttielokuvan tuottaja on henkilö, joka on päävastuussa elokuvasta. Toimenku-

va vaihtelee kuitenkin paljon riippuen siitä, millainen tuotanto on kyseessä. Tuottaja 

aloittaa ja päättää tuotannon. (Wikipedia 2016.) Jouko Aaltonen avaa tuottajan roolia 

kirjassaan Seikkailu todellisuuteen ja kuvaileekin tuottajan roolin koostuvan monista 

aineksista: tuottaja muun muassa vastaa tuotannon budjetista, sopimuksista, tuotan-

non johdosta ja organisoinnista. Tuottaja työskentelee ohjaajan tukena, vastaa levityk-

sestä ja toimii yhteyshenkilönä rahoittajien ja tuotantoryhmän välillä. Lisäksi tuottaja 

valvoo ja seuraa tuotantoa, arvioi erilaisia tuotannollisia mahdollisuuksia ja riskejä. 

(Aaltonen 2011: 51-54.) Toisinaan dokumenttielokuvan tuottaja ja ohjaaja voivat olla 

myös sama henkilö, kuten omassa tuotannossani itse olin.  

 

Koska tuottajalla on monia eri tehtäviä, hänellä on myös paljon valtaa ja vastuuta teok-

sen lopputuloksen suhteen. Aaltosen mukaan tuottajan työ vaatii luovuutta, toisaalta 

tuottajan täytyy hallita tuotannon byrokraattinen puoli: hän vastaa tuotannosta taloudel-

lisesti ja juridisesti. Tuottajan tulee delegoida töitä, organisoida, hahmottaa ja hallita 

suuria kokonaisuuksia. Lisäksi tuottaja on vastuussa, jos tuotannon eri vaiheissa ilme-

nee konflikteja tai riitoja, jotka on pystyttävä ratkaisemaan. (Aaltonen 2011: 55.) 

 

Koska tuottajan rooli koostuu monista eri tehtävistä, on tuottaja läsnä myös jokaisessa 

dokumenttielokuvan tuotantovaiheessa (Aaltonen 2011: 55). Itse olen kiinnostunut 

myös tuottajan vuorovaikutustaitojen merkityksestä ja vaikutuksesta lopputulokseen: 

mistä tuottaja saa tarvittavan tietotaidon alan opintojen ja teknisen osaamisen lisäksi? 

John Thornton Caldwell on tutkinut amerikkalaista elokuvan ja television tuotantokult-

tuuria, ja hän kertoo tuotannollisia tehtäviä tekevien henkilöiden saavan koulutuksen ja 

harjoittelujen lisäksi myös niin sanottua hiljaista tietoa alan sisältä uransa alkuvaiheis-

sa. (Caldwell 2008: 37.) 

 

Koska tuottaja on päävastuussa elokuvasta, tulen opinnäytetyössä erittelemään myös 

johtamistaitoja, joita tuottajalta vaaditaan. Keskityn etenkin itsensä johtamisen taitoihin. 

Itsensä johtamisella tarkoitetaan itseen kohdistuvaa vaikuttamisprosessia, jolla voidaan 

vaikuttaa omaan ajatteluun, elämänhallintaan sekä muiden johtamiseen. (Sydänmaa-

lakka 2006: 35) Keskeistä vuorovaikutuksen laadun kannalta on se, että tuottajan roo-

lissa oleva henkilö arvostaa kommunikaatiota työryhmässä (Kaski, Kiander 2005: 100). 
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Sen vuoksi pohdin myös, miten tuottajan oma asennoituminen vuorovaikutuksen merki-

tykseen vaikuttaa lopputulokseen. 

 

Työskentelin teososan tuotannossa sekä tuottajana että ohjaajana, joten tulen erittele-

mään lyhyesti myös ohjaajan vastuulle kuuluvia tehtäviä ja vuorovaikutusosaamista, 

jota ohjaajan tehtävissä vaaditaan. Reflektoin, onko tuotannon kannalta hyötyä vai hait-

taa, että tuottaja ja ohjaaja ovat sama henkilö. Reflektoin omia kokemuksiani ja vertaan 

niitä Aaltosen huomioihin, joita hän on tehnyt uransa aikana ja taltioinut kirjaansa Seik-

kailu todellisuuteen – dokumenttielokuva tekijän opas.  

 

Tuottajan monipuolinen työnkuva vaatii monenlaista vuorovaikutusosaamista, jonka 

erittelen dokumenttielokuvan tuotantovaiheiden mukaan. Tuottajan työ vaatii ihmisläh-

töisen johtajuuden taitoja, kykyä johtaa itseään sekä tarvittavia taitoja media-alalta. 

Kyseisiä taitoja voi opetella teoreettisesti etukäteen, mutta kuten Caldwell (2008: 37.) 

muistuttaa, tietoa tarvittavasta osaamisesta saa etenkin käytännön kautta ja koke-

neemmilta alan tekijöiltä. 

 

3 Tuottajan rooli dokumenttielokuvan ennakkotuotantovaiheessa 
 

3.1 Tuotanto käynnistyy: Ryhmän kokoaminen, idea ja roolien jako 
 

Opinnäytetyö on toiminnallinen, ja tässä kirjallisessa osassa tutkitaan tuottajan roolia ja 

vuorovaikutusosaamista, sekä tuottajalta vaadittavia johtamistaitoja, jotka vaikuttavat 

hyvään vuorovaikutukseen. Opinnäytetyön teososa on nimeltään Syklit. (Liite 1) Opin-

näytetyön kirjallisessa osuudessa reflektoin omaa työskentelyäni Syklit-dokumentissa, 

ja käyn läpi vuorovaikutustilanteita, joita tuottajan roolissa kohtasin. Pidin halki tuotan-

non työpäiväkirjaa ja kirjoitin ylös muistiinpanoja tapahtumista, joissa tuottajan vuoro-

vaikutustaitojen merkitys nousi erityisesti esiin. 

 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus. Käytän lähteenä etenkin Jouko Aaltosen tuot-

tajametodeja, joita hän on dokumenttielokuvaa käsittelevässä kirjallisuudessaan avan-

nut ja eritellyt. Vertaan niitä tekemiini havaintoihin ja pyrin löytämään tuottajan roolia ja 

vuorovaikutustaitoja koskevia yleistyksiä ja tärkeimpiä seikkoja, jotka eri tuotantovai-

heissa nousevat esiin. Aaltosen metodien lisäksi käytän tukenani itsensä johtamiseen 
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ja ihmislähtöiseen johtajuuteen liittyvää kirjallisuutta, sillä ne liittyvät johtajan roolissa 

työskentelevän henkilön vuorovaikutustaitoihin alasta riippumatta. 

 

Lyhytdokumentin tekeminen käynnistyi ideasta: halusin tehdä lyhytdokumentin, joka 

käsittelee suomalaisten luontoyhteyttä. Koska tiesin, että resurssien puutteen vuoksi 

dokumentti on tehtävä pienellä kuvausryhmällä, kysyin opiskelijakaverini Emmi Taski-

sen kuvaamaan ja leikkaamaan teosta. Tein valinnan puhtaasti sen vuoksi, että olin 

työskennellyt kuvaajan kanssa aiemminkin ja huomannut, miten hyvin työskentelyta-

pamme sopivat yhteen.  

 

Alan Rosenthal suosii dokumenttia tehdessään mahdollisimman pientä kuvausryhmää, 

sillä hänen mukaansa ryhmän pieni koko mahdollistaa mahdollisimman realististen 

tilanteiden taltioinnin. Rosenthal kannustaa kirjassaan karsimaan jopa äänittäjästä, jos 

kuvaustilanne sitä vaatii – hänen mukaansa ohjaaja voi äänittää kentällä. (Rosenthal 

1990: 146.) Me jouduimme teososan tuotannossa pakon edessä toimimaan näin, mutta 

mielestäni paremman audiovisuaalisen lopputuloksen olisimme saaneet aikaan, jos 

kentällä olisi ollut mukana myös äänittäjä. 

 

Myös Aaltonen kannustaa valitsemaan itselleen mahdollisimman pienen kuvausryhmän 

ja panostamaan etenkin kuvaajan etsintään (Aaltonen 2011: 198.) Hänen mukaansa 

kahden hengen ryhmät ovat dokumentin teossa tavallisia. Tärkeää on myös, että valit-

tavan kuvaajan kuvaustyyli tiedetään, ja että yhteistyö kuvaajan kanssa sujuu. (Aalto-

nen 2011: 198.) Valitsin itselleni kuvaaja-leikkaajan siis samoilla perusteilla, joita Aalto-

nen kirjallisuudessaan listaa. 

 

Koska tuotantomme oli pieni, päätin heti alusta sekä ohjata että tuottaa dokumentin. 

Huomasin sen olevan sekä hyvä että huono asia, kun jälkikäteen reflektoin omaa työ-

täni: Toisaalta minulla oli kontrolli projektista, ja sain tehdä tuotannolliset päätökset 

muutosten tullessa eteen itsenäisesti. Toisaalta ohjaajan ja tuottajan roolin kasaantu-

minen yhdelle henkilölle jätti teosta eteenpäin vievän dialogin uupumaan. Tuottajan ja 

ohjaajan tehtävien jakaantuessa kahdelle eri henkilölle he voivat kehittää ideoita ja 

elokuvaa yhdessä eteenpäin. 

 

Aaltonen on pohtinut samaa aihetta, ja myös hänen mukaansa tuottaja ja ohjaaja voi-

vat olla sama henkilö. Haittojakin on: projektia kehittävä dialogi jää puuttumaan, kun 

sekä tuotannollisista että luovista päätöksistä päättää sama henkilö. (Aaltonen 2011: 
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51) Huomasin saman aspektin myös itse hyvin varhain tuotannossa ja päädyin sen 

vuoksi ideoimaan toteutusta kuvaajan kanssa. Kannustin häntä myös tuomaan esiin 

etenkin omaa visuaalista lahjakkuuttaan jo alusta asti. 

 

3.2 Tuottajan ja ohjaajan vastuut ja vuorovaikutustaidot Syklit-dokumentissa 
 

Jos tuottaja ja ohjaaja ovat sama henkilö, kasvaa tekijän vastuu ja valta entisestään. 

Tuotannollisten tehtävien lisäksi henkilön tulee kyetä ohjaajan tehtäviin. Ohjaaja on 

myös merkittävässä roolissa koko tuotannon ajan, koska hän on vastuussa käsikirjoi-

tustyöstä, taiteellisen toteutuksen suunnittelusta, työnjohdosta kuvaustilanteessa, jälki-

töiden valvonnasta ja etenkin kommunikoinnista ja ohjaamisesta elokuvan kuvaustilan-

teessa. (Aaltonen 2011: 50.) 

 

Samalla vuorovaikutustaitoja vaaditaan mielestäni paljon monipuolisemmin, sillä sama 

henkilö viestii toisaalta tuotannollisista asioista, kuten sopimuksista ja aikatauluista, 

toisaalta hänen tulee keskittyä johtamaan tuotantoa myös taiteellisesta näkökulmasta. 

Tuotantoryhmän pieni koko helpotti viestintää käytännössä kuitenkin merkittävästi: kun 

asioista tarvitsi kommunikoida alkuvaiheessa vain kuvaajalle ja tuotantoyhtiölle, joka 

tässä tapauksessa oli Metropolia Ammattikorkeakoulu, koin kokonaisuuden yksinker-

taiseksi.  

 

Huomasin myös, että tuotannolliset ja luovat sisällöt oli tärkeä erottaa toisistaan, jotta 

asioista viestintä oli selkeää kuvaajan kanssa. Samalla eri roolien erillään pitäminen 

hahmottui myös minulle paremmin. Samaa asiaa korostaa myös Aaltonen: hänen mu-

kaansa roolit on tärkeä pitää erillään sekä itselleen että muille. Lisäksi on tärkeä tiedos-

taa, missä ominaisuudessa päätöksiä tekee ja missä roolissa asioista viestii. (Aaltonen 

2011: 51.) 

 

Koska Syklit-dokumentin tuotannon ensimmäiset vaiheet koskivat vahvasti vain tuotta-

jaa ja ohjaajaa – eli minua – mielestäni oli tärkeää pitää kuvaaja tietoisena siitä, mitä 

vaihetta kulloinkin työstin ja miten esitutkimusvaihe ja synopsiksen kirjoittaminen eteni-

vät. Koin itse tärkeäksi, että kuvaaja hahmotti myös kokonaiskuvan ja tuotannon alus-

tavan aikataulun. Kommunikoimme kasvokkain pidettyjen palaverien lisäksi Google 

Drive –pilvipalvelun avulla, jossa kuvaajalla oli alusta asti pääsy tuotannollisiin aikatau-

luihin ja kaikkeen materiaaliin, jota olin tuotannon alkumetreillä kirjoittanut ja etsinyt. 
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Aaltosen ajatus siitä, että tuottajana ja ohjaajana työskentelevän henkilön tulee tiedos-

taa, kumman roolissa hän viestii, pätee mielestäni myös itsensä johtamiseen produkti-

ossa. Omassa työssäni erittelin alkumetreiltä asti tuottajan työt ohjaajan töistä, jotta 

pystyin fokusoitumaan paremmin kyseiseen tehtävään. Silloin koin hahmottavani pa-

remmin, missä roolissa päätöksiä teen ja mitä tärkeitä asioita tulee ottaa huomioon, 

jotta projekti on sekä tuotannollisesti että sisällöllisesti eheä kokonaisuus. 

 

Työpäiväkirjaan listasin huomanneeni myös itsensä johtamisen taitojen olevan merki-

tyksellisiä omien työroolien ja siten vaadittavien vuorovaikutustaitojen hahmottamiseen. 

Itsensä johtamisella tarkoitetaan johtamistaitoja ja vuorovaikutusosaamista, joiden 

avulla ihminen itse hahmottaa, mitä osaa, mitä voi tehdä ja miten omaan vuorovaiku-

tukseensa, tunteisiin ja käytökseen voi vaikuttaa, jotta saavuttaa haluamansa tavoit-

teen. (Sydänmaalakka: Älykäs itsensä johtaminen: 34.)  

 

Omien tunteiden ja kokemusten ymmärtäminen lisää myös muiden työryhmän jäsenten 

tunteiden ja kokemusten ymmärtämistä. Se taas lisää empatiaa, joka on edellytyksenä 

laadukkaalle vuorovaikutusyhteydelle. (Kaski, Kiander 2005: 17.) 

 

Pidin työpäiväkirjaa läpi Syklit-dokumentin tuotannon. Tuotannon ensivaiheet sujuivat-

kin luontevasti, mutta kirjasin tiedostavani myös edessä olevat haasteet, joihin oli syytä 

valmistautua etukäteen huolella. 

 

3.3 Viestintä päähenkilön kanssa: Mitä tehdä, kun päähenkilö vaihtuu? 
 

Syklit-dokumentin päähenkilö löytyi alun perin yhteisen tuttavan kautta. Tuotannon en-

simmäisessä vaiheessa teos kulki työnimellä ”Juuret”, sillä päähenkilö oli Ivalossa asu-

va näkijä, joka koki omat juurensa ja juurettomuutensa merkitykselliseksi elämässään. 

Tämän teeman kautta päädyimme tarkastelemaan henkilön oman luontoyhteyden mer-

kitystä ja sitä, miten se on vaikuttanut hänen kuuluvuuden tunteeseensa. 

 

Ehdin tehdä päähenkilön kanssa jo esihaastattelun 22.2.2018, litteroida haastattelun ja 

aloitin käsikirjoituksen luonnostelun. Olimme varanneet jo lentoliput päivämäärille 1.-

5.4.2018. Ensimmäinen yllättävä käänne tuotannossa tapahtuikin, kun sain soiton pää-

henkilöltä lauantaiaamuna 24.2.2018. Hän soitti kertoakseen, ettei ollut oikea päähen-

kilö dokumenttiimme: sen sijaan hän oli nähnyt näyn. Näyssä hän oli nähnyt dokument-
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timme todellisen päähenkilön, ihmisen, joka olisi paljon parempi hahmo teokseemme 

kuin hän itse oli.  

 

Ensimmäinen päähenkilö oli myös ehtinyt soittaa uudelle ehdokkaalle ja kertoa projek-

tistani. Koska aikataulut olivat tiukat ja lentoliput oli jo varattu, päätin ottaa yllättävän 

käänteen uteliaisuudella vastaan. Sovin haastattelun uuden päähenkilön kanssa jo 

seuraavalle päivälle, ja ilmoitin kuvaajalle yllättävästä käänteestä. 

 

Jouko Aaltonen painottaa, ettei dokumenttielokuvan päähenkilön tärkeyttä voi korostaa 

liikaa, sillä hänen mukaansa henkilö on tärkeämpi kuin dokumentin rakenne tai drama-

turgia (Aaltonen 2011: 96.) Olinkin hieman huolissani, kun päähenkilö vaihtui yllättäen. 

Käänne osoittautui kuitenkin tuotannon kannalta positiiviseksi: uusi päähenkilö Mion 

Wuosha, pohjoisessa asuva laulaja-lauluntekijä ja näkijä, osoittautui mielenkiintoiseksi 

päähenkilöksi ensitapaamisellamme Helsingissä.  

 

Jälkikäteen ajateltuna päähenkilön vaihtuminen oli tapahtuma, mihin ei voi valmistau-

tua etukäteen, ja huomasin siinä vaiheessa hyödylliseksi sen, että vastasin dokumentin 

tuotannollisesta ja luovasta johtamisesta: roolini mahdollisti nopeat päätöksenteot yllät-

tävän tilanteen ilmetessä. Tuotantoryhmän pieni koko piti myös muutoksen viestinnän 

verrattain helppona: pidin kuvaajan tietoisena muutoksista siitä hetkestä lähtien, kun 

sain puhelinsoiton ensimmäiseltä päähenkilöltämme. 

 

Uuden päähenkilön kanssa saimme tehtyä ennakkohaastattelun jo saman viikonlopun 

aikana. Omat roolit tuottajasta ohjaajaan vaihtuivat siis nopeasti, sillä ohjaajan roolissa 

aloin pohtia uusia sisällöllisiä ratkaisuja, litteroida haastattelua auki ja kirjoittaa sen 

pohjalta alustavaa käsikirjoitusta ja kuvasuunnitelmaa.  

 

Koska päähenkilö ei ollut aikaisemmin ollut mukana dokumenttielokuvan tekemisessä, 

koin tärkeäksi viestiä hänelle selvästi niin käytännön asioista, kuten logistiikasta ja ai-

katauluista, kuin dokumentin sisällöstä. Viestintä tapahtui lähinnä puhelimen ja Mes-

sengerin välillä, ja pidin hänet tietoisena projektin etenemisestä. Viestintä ennakkotuo-

tantovaiheessa oli mielestäni tärkeää myös siksi, että sain muodostettua henkilöön 

jonkinlaista viestintäyhteyttä jo ennen, kun matkasimme pohjoiseen hänen luokseen. 
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4 Tuottajan rooli dokumenttielokuvan tuotantovaiheessa 
 

4.1 Aikatauluissa pysyminen – sisältö vai aikataulut edellä? 
 

Syklit-dokumentin tuotantovaihe käynnistyi 1.4.2018, kun lähdimme kuvaamaan Lap-

piin. Siihen mennessä olimme suorittaneet tuotannollisen ja taiteellisen valmistelun, 

kirjoittaneet käsikirjoituksen ja päivittäneet synopsiksen. Koska kuvasimme erityisolo-

suhteissa, valmistelimme huolellisen kuva- ja äänilistan kuvaajan kanssa, jotta saisim-

me talteen kaiken tarvittavan materiaalin. Myös aikatauluissa pysyminen oli tärkeää, 

koska kuvasimme toisella puolella Suomea: emme pääsisi kuvaamaan tiettyjä kuvia 

uudelleen, jos huomaisimme niiden puuttuvan dokumenttia editoidessa. 

 

 
 

Kuvio 1. Alustava aikataulu kuvausviikolle: matkat, tarvittavat otot, luonnonvalo ja tauot. 
 
 

Käytännössä aikataulu ei toteutunut niin kuin suunnittelin: dokumentin päähenkilö tar-

vitsi aikaa rentoutua, ja lopulta taltioimme esimerkiksi haastattelun kokonaan uudel-

leen. Myös sää vaikutti ulkona kuvattaviin otoksiin, ja jouduimme vaihtamaan kuvaus-

suunnitelmaa kuvaajan kanssa lennosta viikon aikana. Sää ja talviset olosuhteet loivat 

omat haasteensa sekä kuvaajalle että minulle. Kentällä jouduinkin tekemään ratkaisuja 

nopeasti: menemmekö sisältö vai aikataulut edellä? Toisin sanoen johdanko projektia 

tuotannollisesta vai sisällöllisestä näkökulmasta, tuottajana vai ohjaajana? Lopputulok-
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sen kannalta näin sisällöllisen laadun tärkeämmäksi kuin aikatauluissa pysymisen ja 

annoinkin aikataulujen mennä uusiksi. 

 

Myös Aaltonen muistuttaa, että dokumenteissa seuraamme todellisia tapahtumia eikä 

ennakkosuunnitelmiin saa liiaksi rakastua (Aaltonen 2011: 246.) Muuttuvat olosuhteet 

ja suunnitelmat vaativatkin jatkuvaa kommunikointia niin kuvaajan kuin päähenkilön 

kanssa. 

 

4.2 Kuvaaminen on sosiaalinen prosessi – vuorovaikutustaitojen merkitys konflikteis-
sa 

 

Syklit-dokumentissa kuvausstrategiamme oli havainnoiva. Havainnoivalla strategialla 

tarkoitetaan taltiointitapaa, jossa päähenkilö käyttäytyy ikään kuin kamera ei olisi tilan-

teessa läsnä. Silloin ohjaajan tehtävä on saada kuvattavat toimimaan luontevasti ja 

rauhoittumaan. (Aaltonen 2011: 236.) 

 

Ohjaajan roolissa työskentely oli myös opettavaista, mutta tuottajan ominaisuuksia tar-

vittiin kentällä aikataulujen ja sopimusasioiden lisäksi konfliktitilanteissa: keskellä ku-

vausviikkoa eteen tuli riitatilanne päähenkilön kanssa. Mielestäni tuo hetki laittoi tuotta-

jan vuorovaikutustaidot erityisesti testiin – tuottaja kun on vastuussa kaikista tuotan-

nossa tapahtuvista konflikti- ja riitatilanteista (Aaltonen: 2011 288). 

 

Suomen Mielenterveysseura (2018) listaa vuorovaikutustaidoiksi kyvyn ja halun vaihtaa 

ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä, ja tekoja toisen henkilön kanssa. Aaltonen (2011: 

288) korostaa, että tuottajan vuorovaikutustaitojen ja kommunikaatiokyvyn merkitys on 

erityisen tärkeä kriisi- ja konfliktitilanteiden ennaltaehkäisyssä. 

 

Jos konflikti on jo tulilla, tulee tuottajan astua omien emootioiden ulkopuolelle, hyväk-

syä tapahtunut ja etsiä paras mahdollinen ratkaisu konfliktia koskevien henkilöiden 

kanssa. (Searle Kochberg 2003: 15) Kirjasin työpäiväkirjaan huomanneeni tuottajan 

vuorovaikutustaitojen korostuvan etenkin kentällä, kun konfliktitilanne tulee vastaan. 

Työpäivää reflektoidessa kirjasin ylös huomion siitä, että ohjaajan ja tuottajan on tärkeä 

pitää tuotanto käynnissä ja jatkettava eteenpäin konfliktin jälkeen. Listasin itsensä joh-

tamisen taidon ja kyvyn reflektoida omia ajatuksiaan ja toimintaansa jälleen kerran tär-

keäksi resurssiksi, joka mahdollisti tuotannon sujuvuuden ja eteenpäin menemisen 

konfliktin jälkeenkin. 
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4.3 Kommunikaatio kuvaajan kanssa 
 

Aaltonen korostaa tuottajan työn olevan ihmissuhdetyötä siinä, missä ohjaajankin. Ku-

vausvaiheessa tuottaja vastaa tuotannon ilmapiiristä ja mahdollistaa sen, että ihmiset 

viihtyvät työssään. Tuottaja pyörittää koneistoa ja vastaa siitä, että informaatio kulkee 

kuvausryhmän sisällä. (Aaltonen 2011: 278.) Päähenkilön lisäksi kommunikointi ryh-

män sisällä tarkoitti kuvaajan kanssa kommunikointia. Syklit-dokumentissa tarpeelliset 

asiat, kuten päiväkohtaiset aikataulut, käytiin aina läpi sekä aamuisin että iltaisin. 

 

Itse erottelin tuotannolliset asiat viestittäväksi ilta-aikaan, jolloin varmistin kuvaajalta, 

että tarvittu materiaali on kuvattu ja siirretty talteen. Lisäksi kävimme tulevan päivän 

aikataulut läpi. Ohjaajan roolista viestittävät asiat käytiin sen sijaan läpi jokaisena aa-

muna: kuvattavat kohtaukset ja niihin liittyvät tekijät keskusteltiin läpi aamupalaverissa. 

 

Aaltonen korostaakin, että ryhmän johtaminen eroaa fiktiivisen elokuvan johtamisesta 

merkittävästi: siinä missä fiktioelokuvan ohjaaja ja tuottaja voi komentaa ryhmää toimi-

maan juuri niin kuin haluaa ja juuri silloin kun haluaa, on dokumenttielokuvan ohjaami-

nen hienovaraisempaa. (Aaltonen 2011: 249.)  

 

Dokumenttielokuvan kuvausryhmää johtaessaan ohjaaja voi kontrolloida vain tiettyjä 

asioita, ja suunnittelutyö tapahtuu yhdessä kuvaajan kanssa ennen kuin tilanteet talti-

oidaan kameralle. Toivotun lopputuloksen kannalta on tärkeä varmistaa, että kuvaaja ja 

ohjaaja puhuvat samaa kieltä – niin kuvaustilanteissa kuin ennen sitä. (Aaltonen 2011: 

249.) 

 

Pienessä tuotannossa, joka kuvattiin erikoisolosuhteissa, huomasin tuottajan vastaa-

van produktion etenemisen ja johtamisen lisäksi kaikesta käytännön tekemisestä, joka 

kulisseissa tapahtuu: varmistin, että kuvauspäivien sisällä oli riittävä määrä taukoja, 

valmistin aamupalan ja lounaat, siivosin päähenkilön apuna, toimin kuskina ja koiranul-

koiluttajana, ja lopulta myös lapsenvahtina. Silloin myös kuvaajalla oli enemmän aikaa 

keskittyä kameratyöskentelyyn ja tarvittavan materiaalin taltioimiseen. 

 

4.4 Tuottajan kommunikaatio ja kyky reflektoida omaa rooliaan 
 

Kuten ennakkotuotantovaiheessa, myös itse tuotantovaiheessa eli kentällä on paljon 

muuttuvia tekijöitä. Aaltosen metodeissa korostuu suunnitelmallisuuden lisäksi kyky 
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sietää epävarmuutta ja tehdä nopeita päätöksiä muuttuvien tilanteiden tullessa eteen. 

Koska dokumenttielokuvassa taltioidaan todellisia tapahtumia ja ihmisiä, ei ennakko-

suunnitelmiin saa jäädä liiaksi kiinni. Aaltonen toteaakin runollisesti, että tekijä matkaa 

aina vieraalla maalla ja kuvaa sitä muille (Römpötti 2018: 75). 

 

Koska tuottaja on niin sanotusti vieraalla maalla, on tärkeää, että hänellä on myös taito 

reflektoida omaa vuorovaikutustaan ja roolia tuotannossa. Itsensä johtamisen yhdeksi 

osa-alueeksi voikin nimittää vuorovaikutusosaamisen. (Isotalus & Rajalahti: Vuorovai-

kutus johtajan työssä 2017: 27.)  

 

Vuorovaikutusosaamisen voi jakaa eri malleihin, kuten viestiosaamiseen, tulkinta-

osaamiseen, rooliosaamiseen, minäosaamiseen ja tavoiteosaamiseen. (Isotalus & Ra-

jalahti: Vuorovaikutus johtajan työssä 2017: 28) Puheviestinnän professori Pekka Isota-

lus ja viestinnän tutkija Hanna Rajalahti korostavat, että hyvä johtaja kykenee reflek-

toimaan, mitä eri vuorovaikutustaitoja eri tilanteet ryhmän kanssa vaativat. 

 

Hyvältä johtajalta vaaditaan monipuolisesti kaikkia edellä mainittuja vuorovaikutustaito-

ja: hänellä täytyy olla kykyä kuunnella muita, kykyä omaksua sosiaalisia rooleja, kykyä 

johtaa itseään ja tuoda esiin haluamansalainen kuva itsestään sekä lisäksi kyky viestiä 

ryhmälleen tarvittavista tavoitteista, jotka yhdessä tulee saavuttaa. (Isotalus & Rajalahti 

2017: 28.) Samoja piirteitä Aaltonen on omissa työskentelymetodeissaan listannut (Aal-

tonen 2011: 291). Reflektoidessani omaa tekemistäni kuvausviikon aikana huomasin 

myös, että nämä taidot olivat kaikki käytössä vuorovaikutustilanteissa – niin konflikteis-

sa kuin kuvaajan kanssa työskennellessäni. 

 

5 Tuottajan rooli dokumenttielokuvan jälkituotantovaiheessa 
 

5.1 Editointivaihe: Viestintä tuottaja-ohjaajan ja leikkaajan välillä 
 

Dokumentin jälkituotantovaiheeseen kuuluvat vaiheet ovat leikkaus, äänen jälkikäsitte-

ly, levitys ja palaute (Aaltonen 2006: 109). Tuottajan vastuulle kuuluu tuotantovaiheiden 

organisointi ja aikatauluttaminen. Lisäksi hän vastaa levityksestä (Aaltonen 2011: 51). 

Tuottajan kuuluu seurata aktiivisesti tuotannon etenemistä ja varmistaa, että elokuva 

pysyy aikataulussa ja budjetissa. 
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Jälkituotantovaiheessa tuottajan kuuluu raportoida tuotannon etenemistä rahoittajille. 

(Aaltonen 2011: 291.) Syklit-dokumentin tuotannossa tuotannon edistymisen raportointi 

tapahtui Metropolia Ammattikorkeakoulun vastaavalle tuottajalle sekä ohjaaville opetta-

jille. Lisäksi Syklit-dokumentissa tuottajana toimiessa minun tuli hoitaa myös ohjaajan 

tehtävät: materiaalin läpikäynti yhdessä leikkaajan kanssa, käsikirjoituksen päivittämi-

nen ja leikkauksen valvominen kuuluivat tuottajan tehtävien lisäksi vastuualueikseni. 

 

Aaltonen (2011: 278) korostaa tuottajametodeissaan, että tuottajan on pidettävä tuo-

tannon työilmapiiri hyvänä. Editissä se hänen mukaansa tarkoittaa tietyn vapauden 

antamista leikkaajalle: ohjaaja saattaa rakastua ohjaamaansa materiaaliin, tuottaja taas 

kiintyy kalliiseen materiaaliin. Leikkaaja taas katsoo materiaalia niin sanotusti tuorein 

silmin. (Aaltonen 2011: 323.) 

 

Yleensä leikkaaja työskentelee tiiviisti ohjaajan kanssa. He katsovat kuvatun materiaa-

lin yhdessä läpi, ohjaaja purkaa haastattelut ja päivittää käsikirjoituksen, jotta leikkaus-

työ voi alkaa. (Aaltonen 2011: 336.) Aaltonen (2011: 344) korostaa, että leikkaajalla ja 

ohjaajalla on oltava sujuva vuorovaikutussuhde – heidän on ikään kuin puhuttava sa-

maa kieltä, jotta lopputuloksesta tulee halutunlainen. Ohjaajan täytyy hänen mukaansa 

pystyä kertomaan, mitä hän haluaa. 

 

Syklit-dokumentissa tämä tarkoitti käytännössä sitä, että minä vastasin tuotannollisista 

dokumentin jälkitöistä samaan aikaan, kun valvoin leikkaustyön alkamista. Syklit-

dokumentin kuvaaja työskenteli myös dokumentin leikkaajana, ja koin viestinnän hänen 

kanssaan vaivattomaksi: keskusteluyhteys oli syntynyt jo aiemmissa projektin vaiheissa 

ja olimme työskennelleet yhdessä aiemminkin myös jälkituotantovaiheessa.  

 

Aaltonen kannustaa ohjaajia ja tuottajia päästämään leikkausvaiheessa irti materiaalis-

ta, jotta leikkaaja voi luoda siitä mahdollisimman hyvän lopputuloksen. (Aaltonen 2011: 

333.) Noudatin leikkausvaiheessa Aaltosen metodeja suoraan ja annoinkin leikkaajan 

työstää materiaalia rauhassa itsenäisesti. 

 

Raakaleikkauksen jälkeen katsoimme materiaalin läpi ja otimme palautetta vastaan 

ohjaavalta opettajalta. Korjausehdotusten jälkeen annoin leikkaajan työstää dokument-

tia jälleen itsenäisesti. Tiesin nimittäin omasta kokemuksestani, että leikkaaja tekee 
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parasta jälkeä, kun saa työstää materiaalia rauhassa itsekseen. Samalla minulla va-

pautui aikaa viedä eteenpäin tuottajan vastuulle kuuluvia tehtäviä. 

 

5.2 Tuottajan viestintä tuotantoyhtiön kanssa 
 

Koska Syklit-dokumentti oli elokuva, jonka ulos menevän rahan osuus oli nolla euroa. 

Mahdolliset matkakulut maksettiin itse ja tuotannolla ei ollut rahoittavia tahoja. Rahoit-

tajien lisäksi tuottajan tulee kuitenkin raportoida tuotannon etenemisestä myös tuotan-

toyhtiölle. (Aaltonen 2011: 51.) Tuotantoyhtiönä Syklit-dokumenttielokuvassa toimi Met-

ropolia Ammattikorkeakoulu.  

 

Viestinnälliset asiat tuotantoyhtiön kanssa koskevat juridisia ja taloudellisia aiheita (Aal-

tonen 2011: 52.) Näihin lukeutuvat päähenkilön ja kuvausryhmän kanssa kirjoitetut 

sopimukset, päivitetyn budjetin lähettäminen ja dokumentin valmistuttua loppurapor-

tointi. Aaltosen metodien mukaan kaikki tuotantoa koskevat asiat kannattaa sopia pa-

perilla, jotta kaikki ovat samalla viivalla siinä, miten tuotanto etenee. (Aaltonen 2011: 

55.) Syklit-dokumentin tuotannon ja tuotantoyhtiön välinen viestintä tapahtui sähköpos-

titse, jotta kaikki osapuolten välinen viestintä on taltioituna. 

 

Käytännössä viestintä tuotantoyhtiön kanssa tarkoitti Syklit-dokumenttia tehdessämme 

sopimusten palauttamista ja loppuraportin tekemistä. Lisäksi sovimme valmiille teoksel-

le yhteisen katselun, jossa opettajat pystyivät antamaan palautetta teoksesta. 

 

 

5.3 Dokumentin levitys 
 

Tuottajan rooliin kuuluu viestiä dokumenttielokuvasta myös ulospäin, jotta elokuva saisi 

mahdollisimman paljon näkyvyyttä (Aaltonen 2011: 51). Raporttien ja loppuselvityksen 

lisäksi tuottaja laatii jälkituotantovaiheessa myös elokuvan levitys- ja markkinointisuun-

nitelman (Aaltonen 2011: 57, 417). 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun tuotannoissa tämä tarkoittaa pressimateriaalin laati-

mista, jonka lisäksi levityssuunnitelman voi tehdä itsenäisesti. Myös vastaava tuottaja 

voi ilmoittaa dokumentin festivaaleille, mutta siitä tulee sopia tuotantoyhtiön kanssa 

erikseen. Syklit-dokumentissa pressimateriaalin laatiminen aloitettiin, kun dokumentti 
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alkoi olla hienosäätöä vaille valmis. Silloin lopullisen sisällön tiesi jo suurin piirtein ja 

materiaalin tunsi tarpeeksi hyvin, jotta päivitetyn synopsiksen ja muut tarvittavat tekstit 

pystyi laatimaan. Pressimateriaali tuotettiin englanniksi ja suomeksi. (Liite 2) 

 

Levitys tulee ottaa huomioon myös dokumentin jälkituotantoa aikatauluttaessa: onko 

edessä festivaaleja, joiden ilmoittautuminen on sulkeutumassa? Aaltonen kannustaa 

tuottajaa laatimaan festivaaleille oman festivaalistrategiansa (Aaltonen 2011: 425.) 

Strategiaan mietitään juuri kyseiselle dokumentille sopivimmat festivaalit, joiden mu-

kaan festivaalikiertoa voi alkaa suunnitella. 

 

Syklit-dokumentin levitystä rajaa sen kesto, joten festivaalistrategian tärkeimmiksi ta-

pahtumiksi listautuivat suomalaiset festivaalit, joissa on opiskelijasarja. Festivaalistra-

tegian lisäksi dokumentille laadittiin markkinointistrategia, joka keskittyy sosiaalisen 

median kanaviin. Syy on käytännöllinen: dokumentin levitys on sosiaalisen median 

kautta halpaa, ja kohderyhmän löytäminen on erilaisten ryhmien ja kanavien ansiosta 

mielestäni helpompaa. 

 

Tuottajan viestintä dokumenttia markkinoidessa on mielestäni kiinnostava, sillä tuotta-

jan vuorovaikutustaidoilta vaaditaan siinä tilanteessa hyvin erilaisia asioita kuin ryhmää 

johtaessa ja tuotantoa organisoidessa. Kun dokumenttia lähdetään levittämään ja 

myymään eteenpäin, on viestinnän oltava kiinnostavaa ja tehokasta – toisin sanoen 

sen on oltava myyvää. (Aaltonen 2011: 52.) Aaltonen paljastaakin tuottajan roolista ja 

vuorovaikutustaitojen merkityksestä uuden puolen, kun ajatellaan dokumentin levitystä: 

 
- -Tuottajaa ohjaajan parhaana ystävänä, joka tekee kaikki paskahommat: kerjää 
rahaa, myy ohjaajaa, huolehtii vihaisista tilaajista ja kehuu elokuvaa. Hän hoitaa 
festivaalit ja levittäjät ja kehuu elokuvaa. Tuottaja suojelee ohjaajan sielua: ohjaa-
jan ei tarvitse olla kauppamies, hän voi olla ohjaaja. (Jouko Aaltonen: Seikkailu 
todellisuuteen – dokumenttielokuvan tekijän opas 2011: 52) 

 

Toisaalta Aaltonen muistuttaa, ettei kaikista kovin markkinointi- ja myyntityö kuulu tuot-

tajan vastuisiin. Aaltonen tosin korostaa, että elokuvateatterilevitys ja televisiomyynti 

vaativat oman agenttinsa, joka levityksen hoitaa (Aaltonen 2011: 436), muutoin tuottaja 

on vastuussa levityssuunnitelmasta ja mahdollisista festivaaleista. 

 

5.4 Työilmapiirin ylläpitäminen tuotannon viime metreillä 
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Tuottaja vastaa työilmapiiristä halki tuotannon, ja ilmapiirin merkitys korostuu etenkin 

viime metreillä, kun projektia on työstetty jo pitkään ja maaliviiva alkaa jo häämöttää 

(Aaltonen: 2011: 54-56). Aaltosen mukaan taitava tuottaja ennakoi taloudellisten riskien 

lisäksi myös mahdolliset haasteet työntekijöiden jaksamisessa ja motivaatiossa. 

 

Myös Kiander ja Kaski korostavat ennakoinnin olevan tärkeä taito johtavaa työtä teh-

dessä (Kaski, Kiander 2005: 64). Jos muutoksia tai haasteita tulee eteen, se vaikuttaa 

työilmapiiriin. Silloin esimiestyötä tekevän henkilön vuorovaikutustaidot ovat jälleen 

testissä. (Kaski, Kiander 2005: 67.) Esimiestyötä tutkinut Krista Pahkin painottaa onnis-

tuneen esimiestyön vaativan vuorovaikutusta. Hänen mukaansa hyvä johtaja kysyy, 

kannustaa ja kuuntelee. (Pahkin, TTL 2017) Tuottajan tulee siis projektin johtajana 

kommunikoida työntekijöiden kanssa loppuun asti. Syklit –dokumentin tuotannossa 

työilmapiirin vaaliminen näkyi siinä, että tuotantoaikatauluja muokattiin leikkaajan jak-

samisen mukaan. Koska elokuvallamme ei ollut tiukkaa budjettia, leikkausajan venyt-

täminen ei tuottanut taloudellisia ongelmia ja se mahdollistui helposti. Toisaalta jaksa-

misesta keskustelu vaati avoimen keskusteluilmapiirin, jota oli rakennettu vuorovaiku-

tustilanteissa halki tuotannon. 

 

Pohdin tilannetta myös näkökulmasta, jossa dokumentilla olisikin ollut tietty budjetti ja 

leikkaajalle olisi määrätty tietty määrä päiviä teoksen jälkitöihin: miten olisin tuottajana 

toiminut, jos leikkaaja olisi ilmoittanut tarvitsevansa lisää aikaa jaksamisensa vuoksi? 

Olisiko tilannetta voinut ennakoida, ja miten olisin sen käytännössä ratkaissut? Työnte-

kijän jaksaminen nousee mielestäni aina etusijalle, ja sen kommunikoiminen myös itse 

työntekijälle on tärkeää, jotta vuorovaikutusyhteys säilyy. Mielestäni tämä tilanne oli 

teoriassa mielenkiintoinen tulevaisuuden työtilanteiden kannalta, ja koin oman roolini 

läpikäynnin ja tilanteen reflektoinnin tärkeäksi. 

 

Vaikka elokuvassamme ei ollut budjettia, koin siitä huolimatta tärkeäksi kommunikoida 

leikkaajan kanssa jaksamisesta ja työssä viihtymisestä. Tarkistin häneltä, miltä työn 

tekeminen tuntuu ja miten hän jaksaa. Lisäksi koin tärkeäksi järjestää dokumentille 

yhteisen katselun ja karonkan, vaikka tiimi olikin erittäin pieni. Kuten Aaltonenkin tote-

aa, on tuottajan tehtävänä mahdollistaa mahdollisimman sujuva ja motivoitunut työn 

tekeminen jokaiselle projektin työntekijälle (Aaltonen 2011: 56).  
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6 Yhteenveto 
 

Dokumentaristi ja useita dokumentteja ohjannut, tuottanut ja käsikirjoittanut Jouko Aal-

tonen on kirjoittanut useita oppaita dokumenttielokuvien tekijöille. Tässä opinnäyte-

työssä vertasin Aaltosen tuottajametodeja omiin kokemuksiini Syklit-

dokumenttielokuvan tuotannosta. Tuottajan rooli ja vuorovaikutustaidot dokumenttielo-

kuvan eri tuotantovaiheissa olivat aihe, jota Aaltonen on analysoinut etenkin oppaas-

saan Seikkailu todellisuuteen – dokumenttielokuvan tekijän opas.  

 

Lisäksi nostin esiin tiettyjä esimiestyöhön ja johtajuuteen liittyviä termejä, kuten itsensä 

johtaminen, ihmislähtöinen johtaminen ja vuorovaikutusosaaminen, sillä ne nousivat 

tärkeiksi elementeiksi sekä Aaltosen tuottajametodeissa että omaa työtäni reflektoides-

sa. Ulospäin vaikuttavien vuorovaikutustaitojen ja vaadittavan media-alan osaamisen 

lisäksi tuottajan tulee olla kykenevä johtamaan itseään. Tällä tarkoitetaan sitä, että hän 

kykenee analysoimaan omaa vuorovaikutustaan ja kommunikointitaitoja, tunteitaan ja 

käytöstään, jotta hän saavuttaa haluamansa tilanteen työskennellessään toisten ihmis-

ten kanssa. (Sydänmaalakka 2006: 35.) 

 

Aaltosen omista metodeista paljastuu tuottajalta vaadittavien vuorovaikutustaitojen ja 

ammattitaidon monipuolisuus: tuottajan vastuulla on organisoida ja johtaa projektin 

etenemistä, vastata juridisesta ja taloudellisesta viestinnästä tuotantoyhtiön ja rahoitta-

jien kesken sekä olla vastuussa mahdollisista konflikteista ja työilmapiirin ylläpitämises-

tä. Lisäksi tuottaja myy ja markkinoi dokumenttia eteenpäin, ja venyy kentällä tarvitta-

viin käytännön järjestelyiden suorittajaksi. (Aaltonen 2011: 50.) 

 

Toisinaan dokumenteissa tuottaja ja ohjaaja ovat sama henkilö, jolloin työtehtävää suo-

rittavan henkilön vastuu ja valta tuotannossa kasvavat. Myös vuorovaikutustaidot syve-

nevät, sillä henkilöllä tulee olla kyky viestiä myös luovista ratkaisuista ja sisällöstä. Hä-

nellä tulee olla taito ohjata ihmistä ja kommunikoida kuvaajan kanssa kuvaustilanteis-

sa. Lisäksi ohjaaja johtaa leikkaustyötä sisällöllisestä näkökulmasta. (Aaltonen 2011: 

52.) 

 

 

Dokumenttielokuvan tekeminen on monella tapaa ihmislähtöistä työtä: Aaltosen mu-

kaan yksi dokumenttielokuvan tekijöiden keskeisimmistä motiiveista tehdä elokuvia on 

ihmisen ja ihmisyyden ymmärtäminen (Aaltonen 2006: 15). Lisäksi ihmislähtöisyys nä-
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kyy herkissäkin vuorovaikutustilanteissa, joita tapahtuu niin päähenkilön kuin tuotanto-

ryhmän kanssa. Ihmislähtöisyys näkyy myös siinä, että dokumentaristi seuraa todellisia 

henkilöitä todellisessa maailmassa, todellisten tapahtumien keskellä.  

 

Kommunikaation on sujuttava niin tuotantoryhmän kuin kuvattavien henkilöiden kans-

sa. Toivotun lopputuloksen kannalta onkin merkityksellistä, että produktion johtaja eli 

tuottaja on tietoinen vuorovaikutusosaamisestaan. Puheviestinnän professori Pekka 

Isotalus ja viestinnän tutkija Hanna Rajalahti ovat eritelleet ihmislähtöisen johtajan vuo-

rovaikutusosaamista eri rooleihin. Hyvän johtajan piirre on, että hän tunnistaa mitä roo-

lia tulee käyttää vallitsevassa tilanteessa, jotta kommunikaatioyhteys ihmisten välillä 

syntyy ja viestintä sujuu. (Isotalus & Rajalahti 2017: 28.) 

 

Tuottajan vuorovaikutustaitojen merkitys on olennaista läpi dokumenttielokuvan tuo-

tannon, kuten Aaltonen on kirjallisuudessaan avannut. Vaadittava vuorovaikutusosaa-

minen vaihtelee kuitenkin tuotantovaiheen ja tuotannollisen aiheen mukaan: itse esi-

merkiksi huomasin viestiessäni juridisia aiheita, että viestinnällinen tavoite ja oma rooli 

kommunikaatiotilanteessa oli helppo hahmottaa. Sen sijaan esimerkiksi konfliktitilanteet 

olivat haastavampia vuorovaikutustilanteita, joissa tuottajan vuorovaikutustaitojen mer-

kitys korostui erityisesti. 

 

Tuottajan vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sisäisen kommunikaation lisäksi 

myös ulkoisessa kommunikaatiossa, kuten tuotantoyhtiölle viestinnässä, rahoittajille 

raportoinnissa ja dokumentin levityksessä. Tuottajan on produktion johtamisen lisäksi 

osattava myydä, raportoitava täsmällisesti ja huolehdittava projektin loppuunsaattami-

sesta ja siitä viestinnästä ulkoisille tahoille. (Aaltonen 2011: 425, 426.) 

 

Myös ryhmän koko vaikuttaa siihen, kuinka merkittävässä osassa tuottajan vuorovaiku-

tustaidot tuotannossa ovat: mitä pienempi ryhmä, sitä helpompi sen sisällä on viestiä. 

Aaltonen korostaakin, että tuottajan organisointikyky ja järjestelmällisyys astuvat entistä 

suurempaan rooliin, mitä massiivisempi tuotanto on kyseessä (Aaltonen 2011: 53). 

 

Tutkimuksen edetessä ymmärsin tuottajan olevan dokumenttielokuvan mahdollistaja: 

hyvänä projektin johtajana hän vie tuotannollista prosessia eteenpäin, ja samalla hän 

mahdollistaa sen, että jokainen tuotannon tekijä voi työskennellä vaivattomasti parhaan 

mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Se mahdollistuu etenkin tuottajan vuoro-

vaikutustaitojen ja ryhmänsisäisen sujuvan kommunikoinnin myötä. Tuottaja on henki-
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lö, jonka tulee johtaa, mutta etenkin kuunnella ja ymmärtää kaikkia tuotannon henkilöi-

tä. 
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