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1 Johdanto 

Kertojaäänen käyttöä on tutkittu elokuvien osalta jonkin verran, mutta televisiosarjojen 

osalta ei juurikaan. Esitän opinnäytetyössäni väittämän, että nimenomaan jatkuvajuoni-

sissa, monta kautta käsittävissä televisiosarjoissa kertojaäänen käyttö on perusteltua: 

kertojaääni sitoo pitkän ja polveilevan tarinan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Televisiosarjan lopullinen pituus ei välttämättä ole selvillä kirjoitusprosessin alkaessa, 

vaan kausien määrästä päätetään katsojalukujen perusteella. Televisiosarjakirjoittami-

sen luonne on täten häilyvää ja epävarmaa, ja sarjan tuotanto saattaa päättyä ennen 

kuin tarina on saatettu luonnolliseen päätökseen. Mielestäni usein tapahtuu myös päin-

vastoin: suosittua sarjaa pidetään elossa turhankin pitkään, jolloin sarjan alkuperäinen 

fokus saattaa kadota tai hahmot toimia epäuskottavasti.  

Monikautisen sarjan pituus ja kirjoitusprosessin epävarmuus altistaa kerronnan epäjoh-

donmukaisuuksille, toisteisuudelle ja huolimattomuudelle. Tutkin opinnäytetyössäni sitä, 

miten kausisarjan käsikirjoittaja voi onnistuneesti hyödyntää kertojaääntä ja millä konk-

reettisilla tavoilla kertojaääntä voi käyttää tarinankerronnan keinona. Esitän, että onnis-

tunut voiceover-kerronta tuo televisiosarjaan rakenteellista ja tyylillistä johdonmukai-

suutta. 

Analysoin opinnäytetyössäni televisiosarjoja Sinkkuelämää, Gossip Girl ja Niin sanottu 

elämäni. Yritän löytää jokaisen käsittelemäni televisiosarjan kertojaäänelle yksittäisen, 

pääasiallisen funktion. Sinkkuelämää-sarjan kertojaääni kuljettaa neljän hahmon tari-

noita rinnakkain koko kuusi kautta kestävän sarjan ajan. Gossip Girl -sarjan kertojaääni 

katsoo sarjan tapahtumia ulkopuolelta ja käsittelee hahmojen välisiä suhteita sosiaali-

psykologisesta näkökulmasta. Niin sanottu elämäni -sarjan kertojaääni on luonteeltaan 

intiimimpi, ja se valottaa päähenkilön herkkää ja yksilöllistä tapaa katsoa maailmaa.  

Sarjoja analysoidessani pyrin havainnollistamaan, miten kertojaäänen käyttö rikastaa ta-

rinankerrontaa, mutta myös huomioimaan hetket, joissa voiceover-kerronta ei toimi. Yhtä 

lailla kuin kertojaääni usein sitoo sarjan toimivaksi kokonaisuudeksi, se saattaa muuttua 

myös rasitteeksi, joka kahlitsee sarjan tyyliä ja kerrontaa. Yritän antaa tälle tulkinnalle 

myös tilaa analyysissäni. 
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Tutkimieni sarjojen kertojaäänet perustuvat teksteihin: kolumniin, juorublogiin, päiväkir-

jamerkintöihin. Niin sanottu elämäni -sarjan analyysiosiossa käsittelen myös kertojaää-

nen suhdetta tekstimuotoiseen kerrontaan ja kausisarjojen ja romaanikerronnan välisiä 

yhteneväisyyksiä. 

Opinnäytetyöni koostuu sekä kirjallisesta osasta että teososasta. Opinnäytetyöni teos-

osana on vielä nimeämättömän kausisarjan ensimmäinen jakso, jossa kertojaäänellä on 

suuri merkitys. Kausisarjan kirjoitusprosessia kuvaavassa osiossa käsittelen syitä, miksi 

päädyin käyttämään kertojaääntä tarinankerronnan välineenä, millainen vaikutus sillä oli 

sarjan tyyliin ja tarinaan ja mitä olen sen avulla oppinut kertojaäänen toimivasta käytöstä. 

Ensisilmäyksellä kertojaääni voi vaikuttaa älyllisesti laiskalta tarinankerronnan keinolta. 

Pyrin opinnäytetyössäni kuitenkin haastamaan näkemyksen ja osoittamaan, että kerto-

jaääni on parhaimmillaan korvaamaton kerronnan väline. Toivon erityisesti, että tutki-

mukseni auttaa käsikirjoittajia hahmottamaan tapoja, joilla kertojaääntä voi käyttää sar-

jakerrontaa rikastavalla tavalla. 

 

2 Kertojaääni 

2.1 Määritelmä 

Amerikkalaisen elokuvatutkija Sarah Kozloffin (1988, 2) mukaan voiceover-narraatiota 

määriteltäessä on tutkittava termin muodostavia jokaista kolmea sanaa erikseen. Voice, 

ääni, määrittelee välineen: viesti välitetään nimenomaan ihmisäänen avulla. Over viittaa 

siihen, että elokuvan katsoja ei näe tarinan voiceover-kertojaa, vaan kerronta tapahtuu 

kameran näyttämien tapahtumien ulkopuolisesta ajasta ja paikasta käsin. 

Voiceover-narraatio-sanan kolmas osa, narraatio, koskee puheen sisältöä: voiceover-

ääni kertoo yleisölle jonkin tapahtumaketjun, kertomuksen. Elokuvissa tapahtuva voi-

ceover-narraatio ei kuitenkaan esimerkiksi romaanin tai novellin tapaan kerro tarinaa 

alusta loppuun, vaan elokuvissa narraatiota käytetään säästeliäämmin: suurin osa tari-

nasta kerrotaan kuvan ja äänen avulla ja kertojaäänen käyttö elokuvassa saattaa jäädä 

muutamaan lauseeseen. (Kozloff 1988, 3.) 
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Teoksia analysoidessani käytän sanaa kertojaääni voiceover-narraatio-termin synonyy-

minä. Mielestäni termi ”voiceover-narraatio” on tarpeettoman tekninen ja vaikeaselkoi-

nen suomenkielisessä kontekstissa. Vierassanan käyttö ei tuo tekstiin lisäarvoa, vaan 

pikemminkin tekee lukukokemuksesta raskaan. 

Kielitieteilijä William Labovin mukaan kaikki kertomukset koostuvat kuudesta osasta: 

abstraktista, orientaatiosta, complicating actionista, resoluutiosta, evaluaatiosta ja co-

dasta. (Kozloff 1988, 3). Tarkastelemalla ainoastaan puheen sisältöä kertojaäänen voi 

tunnistaa tarinankerronnan välineeksi silloin, kun jokin näistä elementeistä on läsnä. Kat-

sojalla on kuitenkin oltava myös intuitiivinen ymmärrys narratiivisesta struktuurista, sään-

nöistä ja olosuhteista, joissa kerronta ylipäätään tapahtuu: ymmärrys siitä, että tässä ti-

lanteessa kerrotaan tarinaa. Tästä on kyse Jonathan Cullerin ajatuksessa narraation 

koodista. (Kozloff 1988, 4.) 

Yhteenvetona kertojaäänen voidaankin määritellä olevan kameran tallentamien tapahtu-

mien ulkopuolisessa tilassa ja ajassa sijaitsevan puhujan esittämä väittämä, jonka sisäl-

lössä on läsnä jokin kertomuksen kuudesta osasta. 

2.2 Kertojaääni metakielenä 

Kertojaääntä voi tarkastella metakielen käsitteen avulla. Kielitieteilijä Roman Jakobsonin 

(1971, 247-248) mukaan metakieli on yksi kielen funktio, jota käytetään, kun kielen avulla 

väitetään jotain kielestä itsestään tai kun kieli luonnehtii itseään. 

David Bordwellin (1985, 19) mukaan metakielellä on elokuvan kerronnassa kolme tehtä-

vää. Metakieli luo tapahtumille hierarkiaa, se kertoo ruudun tapahtumien takana olevan 

objektiivisen totuuden, ja lisäksi se on luonteeltaan ”läpinäkyvää”: se ei tapahdu kenen-

kään hahmon fokalisaation läpi. Sekä metakielen käsite että sille hahmotellut kolme funk-

tiota ovat kausisarjojen kertojaääntä analysoitaessa hyödyllisiä, sillä kertojaäänen käyt-

töä voi käsitellä nimenomaan metakielen eri funktioiden avulla. 

Bordwellin metakielelle luonnostelema kolmas funktio ei tarkastelemissani tv-sarjoissa 

täysin toteudu — Sinkkuelämää- ja Niin sanottu elämäni -sarjojen kertojaäänet nimen-

omaan ovat sarjan maailman sisällä olemassaolevia hahmoja. Juuri kertojaäänen moni-

puoliset mahdollisuudet sekä äärimmäisen subjektiivisen että äärimmäisen objektiivisen 

tarinankerronnan välineenä ovat mielestäni kertojaääntä hyödyntävässä televisiokerron-
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nassa kiinnostavia. Kertojaäänen kaikkitietävästä roolista käsin sekä Gossip Girlin nimi-

hahmo että Sinkkuelämään Carrie pääsevät sarjan muiden henkilöiden pään sisälle, kun 

taas Niin sanottu elämäni -sarjan Angela tietää kertojaäänen roolissakin muiden hahmo-

jen mielenliikkeistä hyvin vähän. 

Yhtä kaikki sarjojen kertojat elävät sarjojensa maailmassa ikään kuin kahdella tasolla: 

tapahtumiin osallistuvana henkilönä ja passiivisena kertojaäänen, joka kommentoi tari-

noita metatasolta käsin. Vaikka nämä tasot ovat palautettavissa samaan hahmoon, eri-

tyisesti Sinkkuelämää-sarjassa voiceover-Carrie ja hahmo-Carrie eroavat kiinnostavalla 

tavalla toisistaan: kertojaäänen kaikkitietävässä roolissa Carrie elää mukana ystäviensä 

elämän kuohuissa, kun taas tapahtumiin osallistuvalle hahmo-Carrielle yksityiselämän 

käänteet täytyy selittää keskusteluissa auki. Selityksenä epäjohdonmukaisuudelle voisi-

kin olla kerronnan tapahtuminen kahdessa eri aikatasossa, jossa Carrien kertojaääni oi-

keastaan referoi hänelle keskusteluissa selitettyjä menneisyyden tapahtumia. 

2.3 Diegeettinen ja ei-diegeettinen kertojaääni 

Elokuvan äänikerronnan voi jakaa diegeettisiin ja ei-diegeettisiin äänilähteisiin: elokuvan 

tarinaan kuuluvia ääniä kutsutaan diegeettisiksi, tarinan ulkopuolisia ei-diegeettisiksi. 

Suurin osa elokuvien voiceover-kerronnasta on luonteeltaan ei-diegeettistä: tarinan hen-

kilöt eivät kuule sitä. Vaikka äänilähde on kiinteä osa elokuvaa, se tulee tarinan ulkopuo-

lelta.  

Kuitenkin tarkastelemissani sarjoissa kertojaäänen diegeettisyyden taso on tosiasiassa 

epäselvä: vaikka voiceover-ääni ei kuulu sarjan tarinaan, jokaisen tutkimani sarjan ker-

tojalla on sarjan sisään kirjoitettu yleisö, jolle äänikertoja kohdistaa tarinansa. Sinkkuelä-

mään Carrien yleisönä on Daily Star -lehden lukijat (ja sen vuoksi myös sarjan muut 

hahmot), Gossip Girl -blogia lukevat Upper East Side -lukion opiskelijat ja Niin kutsuttu 

elämäni -sarjan Angela kirjoittaa päiväkirjaa itselleen. 

Kertojaääni ei siis kerro tarinaa pelkästään televisiokatsojille: tarinan yleisönä ovat myös 

sarjan muut hahmot. Vaikka kertoja kertoo tarinaa kuvakerronnan ulkopuolisesta pai-

kasta käsin eikä sen ääni kuulu tarinan henkilöille, itse kertomus on läsnä tarinamaail-

man sisällä, ja sarjan sisäinen maailma muuttuisi, mikäli se otettaisiin pois. 
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On kuitenkin epäselvää, millainen kertojan ja yleisön välinen suhde tarkastelemissani 

sarjoissa todellisuudessa on. Tyypillisesti kertomus vaikuttaa yleisöönsä: se liikuttaa, ai-

heuttaa reaktioita, mahdollisesti pakottaa toimimaan. Vaikka kerrontatapahtuman roolit 

ovat eriytetyt, kertojan ja yleisön välillä on kommunikoiva yhteys. Kuitenkin Carrien kir-

joittamalla kolumnilla on kummallinen yhteys sarjan maailmaan, sillä Carrien ystävät ei-

vät koskaan noteeraa Carrien kolumneja eikä heille tunnu olevan ongelma, että yksityis-

kohtia heidän seksielämistään päätyy päivälehden sivuille. Gossip Girl -bloggaajan 

suhde yleisöönsä on uskottavampi, sillä se vaikuttaa lukijoihinsa konkreettisella tavalla: 

Gossip Girl -sarjan hahmot elävät jatkuvassa pelossa, että juorublogi paljastaa heistä 

jotakin arkaluontoista. Niin sanottu elämäni -sarjan kertojaääni perustuu sarjan päähen-

kilön kirjoittamaan päiväkirjaan, ja päiväkirjan kirjoittaminen ja hahmon itsereflektio vai-

kuttaa suuresti nuoren Angela Chasen aikuistumisprosessiin. 

 

3 Teosanalyysi 

 

Televisio on perinteisesti nähty viihteellisenä tarinankerronnan välineenä verrattuna elo-

kuvaan, joka näyttäytyy televisioon verrattuna vakavasti otettavana. Elokuvan halutto-

muus käyttää kertojaääntä onkin nähty osin reaktiona sen taajalle käytölle televisioker-

ronnassa. (Kozloff 1988, 36). Kertojaääntä on pidetty älyllisesti laiskana eksposition kei-

nona (esim. McKee 1997, 344-345; Yorke, 2013, 167). 

2000-luvulla televisiosarjakerronta elää kukoistuskauttaan. Uusia kausisarjoja tilataan 

jatkuvasti lisää, ja suoratoistopalveluiden ansiosta katsomiskokemus ei ole sidottu ai-

kaan ja paikkaan. Kausisarjakerronta on noussut myös kriitikoiden parissa aidosti arvos-

tetuksi tavaksi kertoa tarinoita. 

Kunnianhimoinen televisiokäsikirjoittaminen ulottuu myös tapaan käyttää kertojaääntä, 

ja samalla kertojaääneen liittyvät ennakkoluulot ovat hälvenneet. Modernissa kausisar-

jassa kertojaääntä käytetään älykkäästi esimerkiksi rikkomaan kronologista kerrontaa 

(kuten sarjassa How I Met Your Mother), elliptiseen tarinankerrontaan (sarjoissa Eupho-

ria ja The End of the Fucking World) sekä epäluotettavana kertojana (sarjassa Mr. Ro-

bot). Kertojaäänen taitava ja monipuolinen käyttö osoittaa, että käsikirjoittajalle sen 

käyttö on tietoinen valinta, ei taitojen puutteen sanelema pakko. 
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Analysoin opinnäytetyössäni kolmea kertojaääntä käyttävää amerikkalaista kausisarjaa, 

jotka ovat Sinkkuelämää, Gossip Girl ja Niin sanottu elämäni. Väitän jokaisen tutkimani 

sarjan kohdalla, että sen kertojaääni on tärkeä osa sarjan maailmaa, ja pyrin esimerkeillä 

havainnollistamaan, miksi näin todella on. Sarjat ovat keskenään erilaisia, ja toivon, että 

yksittäisiä sarjoja koskevat havaintoni avaavat kertojaäänen monipuolisia mahdollisuuk-

sia fiktiivisessä sarjakerronnassa yleisemminkin. 

3.1 Sinkkuelämää 

Koko Sinkkuelämää-sarjan ajan käytetty kertojaääni esitellään heti ensimmäisen jakson 

avauskohtauksessa: 

CARRIE (V.O.) 
Once upon a time, an English jour-
nalist came to New York. 

 

Pilottijaksossa esitellään lukuisia muitakin narraation tyylejä kertojaäänen lisäksi: teks-

tiplansseja, Carrien puhetta kameralle, kuvaa Carrien kirjoittamasta kolumnista. Neljän-

nen seinän rikkova kertojahahmo ja tekstiplanssit muistuttavat sarjan journalistisesta sä-

vystä (Carriehan on ammatiltaan kolumnisti). Katsojien puhuttelu ja tekstiplanssit jäävät 

kuitenkin ensimmäisen kauden aikana pois, ja narraation keinoista jäljelle jäävät vain 

Carrien ääni ja kuva tietokoneen ruudusta, kun Carrie kirjoittaa kolumnia. 

Vaikka ensimmäinen kausi hakeekin vielä luontevaa kerronnan tapaa, sarjassa on heti 

ensimmäisestä jaksosta lähtien pohdiskeleva ote. Sinkkuelämää-sarjan jokainen jakso 

mukailee lehtikolumnin rakennetta: kolumnia kirjoittava kertojaääni esittelee ensin kysy-

myksen, johon kolumni yrittää jakson aikana vastata. Sarjan ensimmäisissä jaksoissa 

journalistista otetta korostetaan, ja Carrien toiminta motivoidaan usein hahmon teke-

mällä taustatutkimuksella kolumnia varten. Sarjan edetessä journalistinen ote kuitenkin 

hiipuu. 

Sarjan ensimmäisen jakson tutkimuskysymys kuuluu: voiko nainen harrastaa seksiä kuin 

mies – sitoutumatta ja ilman tunteita? Pinnan alla kytee surumielisempi pohdinta siitä, 

onko 2000-luvulla ylipäätään mahdollista löytää enää aitoa rakkautta. Kertojaääni piirtää 

jakson alussa lohduttoman kuvan nykyajasta:  
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CARRIE (V.O.) 
Welcome to the age of “uninnocence”. 
No one has ”Breakfast at Tiffany’s” 
and no one has ”Affairs to Remember”. 
Instead we have breakfast at 7 am, and 
affairs we try to forget as quickly as 
possible. 

 

Jakson loppupuolella Carrie on juuri päätymässä siihen lopputulokseen, että tosirak-

kautta on mahdotonta löytää — kunnes ensikohtaaminen Mr. Bigin kanssa muuttaa kai-

ken. Uusi tuttavuus väläyttää Carrielle ajatuksen siitä, että rakkauden löytyminen olisi 

sittenkin mahdollista. Voiceoverissa Carrie kuvailee tunnekuohua, jonka Mr. Bigin koh-

taaminen on hänessä aiheuttanut: 

CARRIE (V.O.) 
Suddenly I felt the wind knocked out 
of me. I wanted to crawl under the co-
vers and go right to sleep. 

 

Jo ensimmäinen jakso havainnollistaa kertojaäänen eri rekisterit, joita se käyttää koko 

monikautisen sarjan keston ajan: kertojaääni kuljettaa tarinaa, analysoi rakkautta ja ih-

missuhteita sekä havainnoi hahmojen sisäistä maailmaa. 

Parhaimmillaan Sinkkuelämää käyttää kertojaääntä onnistuneesti, kuten esimerkiksi toi-

sen kauden neljännessä jaksossa They shoot single people, don't they?, joka käsittelee 

sinkkujen kokemaa stigmaa yhteiskunnassa. 

Jakson alussa Carrie päätyy sinkkuuden häpeällisenä esittelevän ”Single and fabulous?” 

-artikkelin keulakuvaksi — ja viettää lähes koko loppujakson piiloutuneena kotiinsa, kat-

seilta piilossa. Carrien sinkkuystävät taasen kiiruhtavat hankkimaan itselleen kumppanit, 

jotka ovat ilmiselvästi heille täysin epäsopivia. Carrien voiceover esittää jaksossa käsi-

teltävän kysymyksen: is it better to fake it than be alone – onko teeskenteleminen pa-

rempi vaihtoehto kuin yksin jääminen?  

Kertojaääni kuljettaa onnistuneesti neljää tarinaa rinnakkain, kun jokainen sarjan pää-

henkilöistä joutuu tahollaan puntaroimaan kysymystä siitä, miten paljon parisuhteen si-

sällä on suostuttava teeskentelemään, jotta välttyisi yksinjäämiseltä. 

They shoot single people, don’t they? -jakson loppupuolella kertojaääntä käytetään run-

saasti, ja kertojaääni kuljettaa katsojan Carrien ajatusprosessin läpi, kun Carrie vihdoin 
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joutuu kohtaamaan itsensä — ja kun hän tajuaa, miten vähän painoarvoa yhteiskunnan 

odotuksille tosiasiassa kannattaa antaa. 

CARRIE (V.O.) 
And there it was. My question mark 
staring at me right in the face. Was 
that me? If I went home with him, it'd 
be the only time I'd ever had sex to 
validate my life. The question mark 
would no longer be a question, it 
would be a fact. 
 

Carrie päätyy elämään yksin, tällä kerralla omasta tahdostaan. Myös sarjan muut hah-

mot jättävät poikaystävänsä, sillä he ovat tahoillaan oivaltaneet vastauksen jakson 

alussa esitettyyn kysymykseen: heistä kaikista on parempi elää yksin kuin teeskennel-

len, rakkauden vuoksi ei kannata tehdä ihan mitä tahansa. Lopussa tämä tiivistetään 

vielä montaasin ja kertojaäänen avulla: 

CARRIE (V.O.) 
Miranda forgot to return Josh's last 
call. Samantha made peace with her 
feelings about "we" William. And Char-
lotte learned that you don't have to 
rely on men's affections to get things 
fixed around the house. You can pay 
them. As for me, after I was recycled, 
I decided instead of running away from 
the idea of a life alone, I'd better 
sit down and take that fear to lunch. 
 
 

Sarah Kozloffin mukaan voiceover-kertojaa käyttävissä elokuvissa tarinalla on tosiasi-

assa kaksi kertojaa: kamera ja kertoja. Kertojaäänen käyttö tuo ruudun tapahtumat usein 

ironiseen valoon. (Kozloff 1988, 110.) Tämä ironia näkyy erityisen hyvin Sinkkuelämää-

sarjassa, jossa voiceover-Carrien tulkinta on usein ristiriidassa ruudulla näkyvien tapah-

tumien kanssa. Ristiriitaisuus ja puolueellisuus onkin Sinkkuelämään äänikertojan on-

gelmallinen piirre.  

Sinkkuelämää-sarjan toisen kauden jakson Ex and the City lopussa Carrie luonnehtii 

itseään näin:  

CARRIE (V.O.) 
Maybe some women aren't meant to be 
tamed. Maybe they need to run free un-
til they find someone just as wild to 
run with. 
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Kertojaäänen roolista käsin Carrie antaa itsestään kuvan itsenäisenä ja vapaana nai-

sena, vaikka nimenomaan hänen ihastuksensa kohteen Mr. Bigin vapaudenkaipuu on 

ollut suhteen tiellä ja Carrie itse on käyttänyt huomattavan paljon aikaa yrittämällä saada 

Mr. Bigin jäämään luokseen. 

Usein Carrien kertojaääni on myös puolueellinen häntä itseään kohtaan. Näin tapahtuu 

jopa sellaisissa tilanteissa, joissa hän itse toimii väärin tai ajattelemattomasti – esimer-

kiksi kun Carrie pettää poikaystäväänsä Aidania tai painostaa ystäväänsä antamaan ra-

hattomalle Carrielle asuntolainan vakuuden. Empaattinen kertojaääni ohjaa katsojan nä-

kemään syyt ja tunteet Carrien tekojen takana sen sijaan, että muistuttaisi hänen teko-

jensa vaikutuksista muihin hahmoihin. 

Kritiikistä huolimatta Sinkkuelämää-sarjan kertojaäänen käyttö on mielestäni suurim-

maksi osaksi perusteltua, erityisesti kun ottaa huomioon käsikirjoittajien kunnianhimoi-

sen pyrkimyksen pitää sarjan neljä ystävystä sarjan selkärankana. 

Sarjassa kaikki neljä päähenkilöä esiintyvät sarjan jokaisessa jaksossa, ja useimmissa 

jaksoissa heistä jokaisella on myös oma tarinalinja, joka liittyy jakson teeman käsittelyyn. 

Näin pitkissä sarjoissa hahmolähtöisyys ei ole itsestään selvää, eikä liki sadan jakson 

johdonmukaista kokonaisuutta ole helppo kirjoittaa. Usein pitkissä sarjoissa osa hah-

moista joutuu osaksi tarinalinjoja, jotka eivät mielestäni tunnu oleellisilta tai uskottavilta. 

Sinkkuelämää-sarjassa jokainen hahmo kehittyy uskottavalla tavalla, ja lisäksi hahmojen 

välinen ystävyys kehittyy sarjan edetessä. Tämä kaikki välittyy nimenomaan kerto-

janäänen avulla: voiceover-kertoja sitoo neljä erillistä tarinalinjaa kokonaisuudeksi ja sa-

malla tuo etualalle hahmojen välisen ystävyyden, joka onkin sarjan todellinen sydän. 

 

3.2 Gossip Girl 

Sound envelops us, pouring into us, whether we want it to or not, including us, 
involving us. (Douglas 2004, 30). 

Gossip Girl -sarja seuraa rinnakkain New Yorkin Manhattanilla asuvia yläluokkaisia Se-

rena Van Der Woodsenia ja Blair Waldorfia sekä Brooklynissä majailevia keskiluokkai-

sia Dan ja Jenny Humphreytä. Dan ja Jenny ovat pysyneet erossa yläluokkaisesta elä-

mästä, mutta kun Dan kohtaa samaa lukiota käyvän Serenan, hän joutuu kohtaamaan 
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itsessään sen puolen, jota Manhattanin rikkaaseen eliittiin kuuluminen viehättää. Taus-

talla tapahtumia seuraa sarjan kertojaääni, juorubloggaaja Gossip Girl, jonka oma iden-

titeetti on arvoitus, kuten hahmo muistuttaa sarjan jokaisessa jaksossa:  

GOSSIP GIRL (V.O.) 
And who am I? That’s one secret I’ll 
never tell. 

    

Gossip Girl -kertojan identiteetti on arvoitus aina sarjan viimeiseen jaksoon saakka. Itse 

asiassa suurimman osan ajasta on epäselvää, pitääkö juorublogia ylipäätään vain yksi 

ihminen vai kenties useamman ihmisen joukko – vai onko Gossip Girliä ensinkään ole-

massa. Aavemaista, kaikkialle ulottuvaa kertojaääntä ei voi paikantaa aikaan ja paik-

kaan, ja tarkastelenkin Gossip Girlin kertojaääntä ruumiittoman äänen käsitteen avulla 

(Doane, 1980, 60).  

Ääni- ja mediataiteilija Simo Alitalo tutkii ruumiittoman äänen käsitettä radiokerrontaa 

käsittelevässä esseessään Puheesta kuunteluun (1988, Yleisradio): ”Radio- ja voi-

ceover-kerronnassa leikkausvaiheessa puheesta karsitaan maiskutukset, huokaukset, 

nielaukset – kaikki kehoon viittaava. Lopputuloksena on ääni vailla ruumista, joka syn-

nyttää ensimmäisenä mielikuvan teologisesta tai tieteellisestä äänestä  […] Tällainen 

ääni kertoo olennaisista totuuksista ja antaa tietoa ilmiöiden pinnan alta.” (Alitalo 1988, 

36.) 

Kaikkitietävä Gossip Girl on aina askeleen edellä sarjan muita hahmoja, näkee heistä 

puolet, joita he eivät halua itsessään kohdata. Vaikka Gossip Girl tietää muista hah-

moista kaiken, itsestään hän ei paljasta mitään. Sarjan kertojaääni on myös sarjan anta-

gonisti, ja juorublogin ruumiittomassa kertojaäänessä on jopa vanhatestamentillisen an-

kara sävy. 

Heti ensimmäisestä jaksosta lähtien Gossip Girl -sarjan tarinassa toistuvat sosiaalisen 

vallankäytön, yläluokkaisuuden ja ulkopuolisuuden teemat. Sarja kysyy: kuka pääsee 

mukaan ”eliittiin” ja kuka joutuu sen ulkopuolelle? Ensimmäisessä jaksossa Gossip Girl 

-kertojaääni kommentoi hahmojen välisiä valtasuhteita useaan otteeseen: 

GOSSIP GIRL (V.O.) 
Spotted: At the steps of the Met, an S 
and B power struggle. 

GOSSIP GIRL (V.O.) 
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Did B think S would go down without a 
fight? Or can these two hotties work 
it out? There's nothing 'Gossip Girl' 
likes more than a good catfight. 

GOSSIP GIRL (V.O.) 
Looks like little Jen might end up 
with a new boy and a ticket to the in-
ner circle. Or will C end up with 
another victim? 

 

Kertojaääni tuo esiin hahmojen väliset valtasuhteet, jotka nuortensarjoissa jäävät 

yleensä katsojan oivallettaviksi. Tällä tavalla kertojaäänen käyttö tuo myös rakenteellista 

selkeyttä laajan hahmogallerian sisäisiin suhteisiin ja hahmojen keskinäisiin väleihin. 

Kertojaäänen julma tulkinta ihmisten motiiveista saa niin paljon tilaa, että on vaikea ku-

vitella, millaisen kuvan ihmisissuhteista sarja välittäisi ilman sitä. Gossip Girlissä jokai-

nen ihmissuhde on pohjimmiltaan hahmojen välisen valta-asetelman uudelleenmääritte-

lyä, jossa ihmiset jaetaan voittajiin ja häviäjiin, meihin ja muihin. Koko sarjan viimeisessä 

lauseessa kertojaääni eksplikoi vielä tämän näkemyksen: 

GOSSIP GIRL (V.O.) 
There will always be someone on the 
outside waiting to get in. 

    

Gossip Girl astuu mielestäni harhaan tilanteissa, joissa hahmot vaatisivat empaattisem-

paa luentaa. Koska kertojaääni ei kykene astumaan sarjan hahmojen saappaisiin, hän 

ei pysty lopulta tavoittamaan syitä, miksi he toimivat niin kuin toimivat. Kuuden kauden 

aikana sarja käsittelee esimerkiksi mielenterveysongelmia, huumeidenkäyttöä ja seksu-

aalista väkivaltaa, ja sarjan hahmot joutuvat monesti vaikeisiin tilanteisiin. 

Gossip Girl ilkkuu usein hahmoille, joiden tilanne on tukala jo valmiiksi. Kertojaääni tun-

tuu tarpeettoman kyyniseltä esimerkiksi ensimmäisen kauden seitsemännessä jaksossa 

Woman on the Verge, jossa päähenkilö Serena Van Der Woodsen sortuu jälleen huu-

meisiin. Tilannetta voisi tarkastella empaattisemminkin, mutta painostava Gossip Girl 

keskittyy ilkkumaan hahmolle: 

GOSSIP GIRL (V.O.) 
Watch out, S. Just because you fi-
nally tell the truth doesn’t mean 
there won’t be consequences. 
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GOSSIP GIRL (V.O.) 
If I were you, S, I’d be worried. 
In the city that never sleeps, a 
lot can happen in one night… 

 

Gossip Girlin hahmoon äkillinen myötätuntoisuus tuskin sopisikaan, mutta välillä taitavaa 

kertojaäänen käyttöä on myös päätös olla käyttämättä sitä. Näin käy esimerkiksi kolman-

nen kauden jaksossa Last Tango, Then Paris, jossa seurapiirien nöyryyttämä Jenny 

Humphrey menettää neitsyytensä Chuck Bassille. Pidättäytymällä kommentoimasta ti-

lannetta kertojaääni antaa inhottavan tilanteen puhua puolestaan. 

Sarjan edetessä sarjan juonikuviot alkavat mielestäni toistaa itseään, mutta Gossip Girlin 

tarkkanäköinen kertojaääni viihdyttää läpi sarjan. Sarjan kylmä maailmankuva on pitkälti 

useasti voittajien puolelle asettuvan kertojaäänen ansiota. Mysteerinä pysyvän antago-

nistin käyttö nuortensarjan kertojana on kiinnostava ja totutusta poikkeava lähtökohta 

kertojaäänen käytölle, ja se luo sarjaan määrittelemätöntä uhkaa, joka säilyy aivan sar-

jan loppumetreille saakka. 

 

3.3 Niin sanottu elämäni 

Niin sanottu elämäni -sarjan pääosassa on 15-vuotias Angela Chase, joka samalla toimii 

sarjan kertojana. Tulkitsen Angelan kertojaäänen pohjautuvan hänen omaan päiväkir-

jaansa, vaikka sarjan aikana kertomuksen lähdettä ei suoraan mainitakaan. Osittain pe-

rustelen tulkintani pilottijakson useilla viittauksilla Anne Frankin Nuoren tytön päiväkir-

jaan, johon Angela elämäänsä vertaa. Enimmäkseen kuitenkin perustelen tulkintani tari-

nan sisällöstä käsin: minämuotoinen kertoja kuvailee ensisijaisesti päähenkilön sisäistä 

maailmaa ja katoaa kokonaan kohtauksista, joissa Angela ei ole mukana. Tällä tavoin 

Niin sanottu elämäni eroaa muista tutkimistani sarjoista, joissa kertojaääni seuraa sarjan 

hahmoja myös silloin, kun päähenkilö ei itse ole kohtauksessa läsnä. 

Tarkastelen Angelan kertojaääntä omaelämäkerrallisena ja feminiinisenä kertojana, 

jonka kertomus perustuu hänen päiväkirjaansa. Väitöskirjassaan Omaelämäkerta koh-

taamispaikkana - naisen elämä, kerronta ja luenta (SKS, 1997) sosiologi Anni Vilkko 

määrittelee omaelämäkerrallisen kertomuksen seuraavasti: 
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Omaelämäkerran keskiössä on yksilö, joka ilmaisee elämäntapahtumien käsit-
telyssä ensiksi itseään ja vasta toissijaisesti häntä ympäröivää, hänet tuottanutta 
yhteiskuntaa. Elämäntarinan ydin on siinä, kuka yksilö kokee olevansa ja kuinka 
hänestä tuli tämä tietty persoona (esim. Titon, 1980, 290). (Vilkko 1997, 76.) 

Niin sanottu elämäni -sarjan kertojaääni on perusluonteeltaan feminiininen. Anni Vilkon 

mukaan ”Feminiininen minä näyttää elämän sivupolkuineen ja ristiriitoineen, epäyhtenäi-

sempänä kuin maskuliininen minä. Tarinoiden ydintä ovat suhteet muihin ihmisiin, se 

mitä on tapahtunut kertojan ja hänelle läheisten ihmisten välillä, ei niinkään se mitä minä 

olen saanut aikaan.” (Vilkko 1997, 84.) 

Angelan kertojaääni ei kuvaile hänen koulumenestystään tai muitakaan aikaansaannok-

siaan, vaikka Angela lahjakas onkin. Sen sijaan kertojaäänen havainnot liittyvät hänen 

ihmissuhteisiinsa heti ensimmäisestä repliikistä lähtien: 

ANGELA (V.O.) 
So I started hanging out with Ra-
yanne Graff. Just for fun. Just 
cause it seemed like if I didn't, I 
would die or something. Things were 
getting to me. Just how people are. 
How they always expect you to be a 
certain way, even your best friend. 

 

Kertojaääni kommentoi jatkuvasti sarjamaailman tapahtumia Angelan kokemuksesta kä-

sin. Kertoja kuvailee tarkasti Angelan sisäistä maailmaa, hänen tulkintojaan tilanteista ja 

ihmisistä, hänen ajatuksiaan ja tunteitaan: 

ANGELA (V.O.) 
I mean, if you stop to think about, 
like, chewing -- what it really is? 
-- how people just do it, like, in 
public. 

ANGELA (V.O.) 
Maybe teachers have a hidden life, 
where they’re actually… like human. 

ANGELA (V.O.) 
Field trips are so intense. It’s 
like everybody’s been let out of 
their cages, or something. And 
we’re all roaming around… loose. 
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Niin sanottu elämäni -sarjassa Angela kamppailee jatkuvasti sen kanssa, mitä hän näyt-

tää itsestään maailmalle ja mikä jää pimentoon. Kertojaäänen tekemät havainnot vilise-

vät viittauksia piiloon jääviin ja tukahdutettuihin asioihin: haluttomuuteen syödä muiden 

ihmisten edessä, opettajien elämään kulissien takana, oppilaiden tarkasti valvottuun 

koulumaailmaan. Sisäisen ja ulkoisen, eksternalisoidun ja internalisoidun välinen ristiriita 

on sarjassa tematiikassa jatkuvasti läsnä. 

Angela on pidättyvä hahmo, joka vuodattaa tunteensa mieluummin päiväkirjaansa kuin 

antaa niiden näkyä toiminnassa. Hahmon tunne-elämää valotetaan usein kertojaäänen 

avulla kuvallisen ilmaisun sijaan. Äärimmäisen subjektiivisen päähenkilön ja perinteisesti 

toimintaa korostavan elokuvailmaisun välillä onkin ristiriita, jota sarjan tuottaja Marshall 

Herskovitz on kommentoinut The Guardian -lehden haastattelussa: 

 
Trying to do a television show from inside of a person’s experience was a pretty 
new thing. (…) Television was externalised in a very particular way, and having 
the subjective point of view of this girl that was not afraid to show her pain, to show 
her terror, that sort of thing was very new on television – and, I think, in certain 
ways ahead of its time. (Roberts, 2017.) 

”Show, don’t tell” on kirjoittamisen ohjenuora, joka kehottaa käsikirjoittajia kertomaan ta-

rina toiminnan avulla. Arvottava kehoitus asettaa vastakkain kuvan ja tekstin, näyttämi-

sen ja kertomisen, toiminnan ja puheen. Elokuvakerronnan keinot ovat olemassa kah-

della toisistaan eriävällä, selkeästi erotetulla tasolla. 

Kertominen nähdään itsessään toimintana omaelämäkerronnallisessa kirjallisuudentut-

kimuksessa. Anni Vilkko siteeraa kirjallisuudentutkija H. Porter Abbottia. ”[Abbott] ehdot-

taa, että omaelämäkertaa tulisi lukea kirjoittajan toimintana, aktina tai sarjana akteja, jolla 

on tavoitteensa ja tarkoitteensa. Autobiografisesti luettaessa lukija tunnistaa kirjoittajan 

[…] tekemässä historiaansa myös kirjoittamalla.” (Vilkko 1997, 97.) 

Kertojahahmon aktiivisuutta korostaessa eksposition ja näyttämisen välinen raja hälve-

nee. Elokuvan hahmo ei enää olekaan olemassa kahdella toisistaan erotetulla tasolla, 

vaan tekijä ja kertoja ovat saman hahmon eri ulottuvuuksia. 

Angelan kertojaäänen aktiivinen luonne tulee erityisen hyvin ilmi kohtauksissa, joissa 

sarjan päähenkilö kokee, että hänen tulisi rajoittaa omaa tunneilmaisuaan. Pidättyväisen 

hahmon ja aktiivisen kertojaäänen välillä on selkeä ristiriita. Tällainen kertojaääni on mu-

kana esimerkiksi jaksossa Dancing in the Dark, kun Angela vihdoin pääsee viettämään 
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aikaa kahdestaan ihastuksensa Jordan Catalanon kanssa — joka ei tiedä Angelan tun-

teista mitään.  

Kohtaamisen aikana Angela antaa ulospäin itsestään neutraalin kuvan, ja Jordanilla ei 

ole aavistustakaan siitä, miten pelkkä vierekkäin istuminen ravistelee Angelan koko ole-

massaoloa. Kohtauksen toiminnallisin osuus tapahtuu Angelan pään sisällä, jossa ta-

paamisen vuoksi hänen koko elämänsä on muuttunut parempaan suuntaan:  

ANGELA (V.O.) 
What’s amazing is when you can feel 
your life going somewhere. Like 
your life just figured out how to 
get good. Like, that second. 

   

Ilman kertojaääntä katsoja näkisi Angelan passiivisena, kenties tunteettomanakin hah-

mona, vaikka oikeastaan päinvastainen on totta. Angelan tunteet ovat niin syviä, että 

hänen energiansa kuluu niiden vastaanottamiseen ja käsittelyyn. 

Toisaalta juuri tunneilmaisun vähyyden vuoksi Angelan rakkauden kohde ei tiedä tytön 

tunteista samaa kuin katsoja. Angelan pidättyvyys ajaa hahmot riidan partaalle, josta 

heidän on selvittävä puhumalla toisilleen suoraan. Hiljaisuuden tultua maailma asettuu 

jälleen uomiinsa: 

ANGELA (V.O.) 
We both stopped talking. Part of 
his sleeve was touching my arm. I 
don't know if he knew. Then every-
thing started to seem perfect, for 
some reason. The feel of his shirt 
against my elbow. The fact that I 
still had an elbow. It was the per-
fect moment for him to kiss me… for 
him to anything me. 

 

Niin sanottu elämäni -sarjaa on helppo seurata, ja katsoja ymmärtäisi ilmankin kertoja-

ääntä, mitä sarjassa tapahtuu. Kertojaääntä käytetään kuitenkin valottamaan Angelan 

omalaatuista tapaa tarkastella maailmaa. Tällä tavoin se täyttääkin Robert McKeen ker-

tojaäänelle esittämät vaatimukset: 

 
Ask yourself: ”If I were to strip the voice-over out of my screenplay, would the story 
still be well told?” If the answer is yes… keep it in. […] If a narration can be removed 
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and the story still stands on its feet well told, then you’ve probably used narration 
for the only good reason - as counterpoint. (McKee 1997, 344.) 

Niin sanottu elämäni -sarjan kertojaääni tuo esiin päähenkilön tulkinnan sarjan tapahtu-

mista. Kertojaääntä käytetään mielestäni väljästi ja luontevasti, ja se tuo sarjaan McKeen 

(1997, 344) kaipaamaa ”nokkeluutta, ironiaa ja oivaltavuutta, jota ei voi tuoda ilmi kuval-

lisin keinoin”. Intiimi kertojaääni kertoo katsojalle sen, miltä teini-ikä sarjan nuoresta pää-

henkilöstä tuntuu. 

 

4 Kertojaääni teoksessa Nimetön 

 

Olen opinnäytetyöni teososana kirjoittanut kehittämäni kausisarjan ensimmäisen jaksoa, 

jossa kertojaäänen käytöllä on rooli tarinankerronnan välineenä. Teoreettinen ja analyyt-

tinen ajattelutapa ovat siis olleet jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Tässä lu-

vussa reflektoin toimivan kertojaäänen löytymistä ja sen käyttöön liittyviä taiteellisia rat-

kaisuja. Pyrin käyttämään hyödykseni edellisissä luvuissa löytämääni tutkimustietoa ja 

tekemääni kausisarja-analyysiä. 

Elokuvakäsikirjoituksella on loppujen lopuksi ainoastaan välineellinen arvo: sen on tar-

koitus toimia elokuvantekijöiden oppaana valmista elokuvaa luodessa. Tämä luo raamit 

käsikirjoituksen muodolle ja sisällölle, eikä pohdiskelevalle, haparoivalle tai epämääräi-

selle tekstille ole sijaa valmiissa käsikirjoituksessa. 

Kausisarjaa käsikirjoittaessani olenkin käyttänyt kertojaääntä eräänlaisena välimuotona 

elokuvakäsikirjoituksen ja proosatekstin välillä, ja ensimmäisissä käsikirjoitusversioissa 

kertojaäänen runsas käyttö oli itselleni tapa hahmottaa sarjamaailman rajoja. 

Kuitenkin käsikirjoitusta hioessani aloin kiinnittää huomiota kertojaäänen määrään yksit-

täisissä kohtauksissa: onko sen käyttö tarpeellista vai voisiko tarina välittyä pelkän kuvan 

avulla? Voisiko niin tapahtua jopa koko jakson osalta? Lopulta käytän kertojaääntä vain 

joissakin kohtauksissa, mutta luonnosteluvaiheessa kertojaääni oli tärkeä keino hahmot-

taa tarinan kulku ja asiat, jotka tarinassa tulee välittyä. 
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Kausisarjani kertojaääni perustuu sarjan päähenkilön päiväkirjaan, ja kertojaäänen luon-

nostelu tuntui tavalta tutustua myös hahmoon. Samalla kun kertojaäänen tyyli löytyi, löy-

tyi myös tapa kirjoittaa sarjan päähenkilöä. 

Kertojaääntä luonnostellessani pyrin välttämään sen käyttöä eksposition välineenä. Ek-

sposition täydellinen välttäminen osoittautui kuitenkin paitsi vaikeaksi, loppujen lopuksi 

mielestäni myös tarpeettomaksi kahdesta syystä. Niistä ensimmäinen liittyy sarjan laji-

tyyppiin. 

Sarjan tyylilaji on maaginen realismi. Sarjan maagiset ja mystiset elementit ovat tarinan 

kannalta keskeisiä, mutta ne vaativat selittämistä avautuakseen kunnolla. Lisähanka-

luutta tuottaa taianomaisten elementtien vähäinen läsnäolo itse sarjan maailmassa: jak-

son alussa ne ovat piilossa sekä katsojilta että sarjamaailmasta - ja sen jälkeenkin näyt-

täytyvät ainoastaan sarjan päähenkilölle.  

Kertojaäänen ekspositiota välttääkseni pyrin enimmäkseen löytämään maagisten ele-

menttien olemassaololle sarjamaailmasta löytyviä kuvallisia ja äänellisiä vastineita, joista 

katsoja ymmärtää, miten merkityksellisiä ne päähenkilölleni ovat: melodioita, kaulako-

ruja, lyijykynäpiirroksia seinällä ja päiväkirjassa. 

Sarjan kertojaääni kuitenkin liittää tarinan kirjalliseen traditioon, osaksi maagis-realistista 

lajityyppiä. Satukirjallisuudessa aiemmin arkisena näyttäytyneet yksittäiset elementit 

nousevat symboloimaan toivoa tai rakkautta, ja elämä vihdoin alkaa tosirakkauden löy-

dyttyä. Tarina alkaa kuin satu: 

RONJA (V.O.) 
Tämä tarina kertoo siitä, kun 
isosiskoni sisällä asuva taikuus 
pääsi vihdoin vapaaksi. 

 

Toinen syy, miksi eksposition täydellinen välttäminen ei mielestäni ollut tarpeellista, on 

syvällisempi, ja liittyy sarjani päähenkilön perimmäiseen haavaan. Kertojaäänellä on tär-

keä rooli sen käsittelyssä ja ilmentämisessä. 

Peter Russell määrittelee käsikirjoittamista koskevassa Youtube-haastattelussaan 

”Great stories use this key component early and often” (Film Courage, 2016), hahmon 

sisäisen haavan olevan tv-sarjakerronnan tärkein elementti, joka pitää katsojat ruudun 
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äärellä kymmenien jaksojen ajan. Päähenkilölleni on hirveän vaikeaa paljastaa muille 

omaa haavoittuvuuttaan. 

Päiväkirjan kirjoittaminen on hahmolle keino kompensoida haavaa. Päiväkirjalle hän us-

kaltaa paljastaa totuuden siitä, miten vaikea hänen tilanteensa on. Kirjoittaminen on hah-

molle tunnustamisen väline - ja loppujen lopuksi päiväkirjan kirjoittaminen on kenties juuri 

se tekstimuoto, jolla on eniten yhtäläisyyksiä kertojaäänen kanssa. 

Kuten olen aiemmin todennut, suurin osa kertojaäänen saamasta kritiikistä liittyy sen 

käyttöön eksposition välineenä. En usko, että edes kertojaäänen käytön puolustajat pys-

tyvät täysin kieltämään tai sivuuttamaan kertojaäänen pohjimmiltaan tunnustuksellista 

luonnetta. Mikäli käsikirjoittaja haluaa luoda mahdollisimman suoran yhteyden sarjan 

hahmon ja televisiokatsojan välille, kertojaäänen käyttö on siihen kätevä tapa. Ja minkä 

vuoksi päähenkilön kertojaääni tunnustaa asioita katsojille? Koska syystä tai toisesta se 

ei kykene tunnustamaan asioita muille sarjamaailman henkilöille. Sarjamaailman hah-

mojen välisen yhteyden puuttuessa päähenkilö pyrkii luomaan yhteyden katsojaan. 

Televisiokerronnassa tällaisen sarjamaailman hahmojen välisen yhteyden puuttuminen 

toimii usein sysäyksenä kertojaäänen käyttöön: Carrie Bradshaw’n romanttisen rakkau-
den puute, Angela Chasen yhteys muihin ihmisiin, Gossip Girlin epäselvä suhde jopa 

aineelliseen maailmaan itseensä. Tällaista tematiikkaa on löydettävissä myös muista 

kertojaääntä käyttävistä sarjoista, aina Ensisilmäyksellä-sarjan kumppaninetsinnästä 

Handmaid’s Talen June-päähenkilön totaaliseen eristykseen normaalista yhteydestä 

muihin ihmisiin. 

Kausisarjani päähenkilön perimmäinen ongelma on kykenemättömyys avata itseään 

muille, näyttää muille omaa haavoittuvuuttaan. Tätä ongelmaa hän kompensoi kirjoitta-

malla päiväkirjaa, paljastamalla päiväkirjalleen itsestään sen puolen, jonka hän haluaisi 

näyttää muille ihmisille. Kertojaäänen avulla päiväkirjan sisältö (ja samalla hahmon to-

dellinen, herkkä luonne) avautuu myös katsojalle: 

RONJA (V.O.) 
Isosiskoni kirjoitti päiväkir-
jaansa, että hänen elämäänsä peitti 
unenomainen harso. Mutta kun tuo 
harso valahtaisi pois, oikea elämä 
voisi vihdoin alkaa. 
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Nykyaikaisissa, nuorille tarkoitetuissa sarjoissa käytetään usein nokkelaa ja nopeatem-

poista kertojaääntä. Tällaista luetteloivaa, yksityiskohtiin pureutuvaa kerrontaa käytetään 

paljon esimerkiksi sarjassa Euphoria (kausi 1, jakso 2):  

RUE (V.O.) 
He made a long mental checklist of 
the things he liked and disliked 
about women. He likes tennis skirts 
and jean cut-offs, but not the kind 
so short you could see the pockets. 
He liked ballet flats and heels. He 
hated sneakers and dress shoes. He 
was fine with sandals, as long as 
they were worn with a fresh pedi-
cure. He liked thigh gaps, hated 
cankles. He liked tan lines, long 
necks, slender shoulders. He liked 
good posture and fruit-scented body 
mist. He liked full lips, and small 
noses. He liked chokers, but the 
lacy ones with flower cutouts or 
delicate patterns. He hated girls 
who sat like boys, talked like 
boys, acted like boys. But there 
was nothing on planet Earth he 
hated more than body hair. 
 

Sekä sarjassa The End of the Fucking World (kausi 1, jakso 4): 

JAMES (V.O.) 
I sat for about half an hour until 
I realized Alyssa had left. That 
was the day I learned that silence 
is really loud. Deafening. I think 
maybe my dad spent his whole life 
trying to avoid silence. When you 
have silence, it’s hard to keep 
stuff out. It’s all there. And you 
can’t get rid of it. I used to be 
able to get rid of things. Banish 
them. But I knew, after that day, 
it wouldn’t be so easy anymore. 

 

 

Tällainen luetteloiva kertojaääni sijoitetaan usein osaksi montaasia, jolloin sarja tarjoaa 

katsojalle jatkuvasti uutta sisältöä sekä äänen että kuvan tasolla. Keskittyminen ei ehdi 

herpaantua. 
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Koska kausisarjani kohdeyleisönä on teini-ikäiset nuoret, voisin kuvitella, että siihen so-

pisi samantyylinen kerronta. Sarjassani kuvataan masennusta, joka on paikoilleen jumit-

tunut, tunneköyhä tila, jota on vaikea kuvata jännittävästi, koska juonenkäänteitä ei juuri 

ole. Kertojaäänen avulla on mahdollista käsitellä toisteisia, useamman viikon kestäviä 

ajanjaksoja, tarvittaessa pysähtyä niihin syvemmin tai käsitellä ne yliolkaisesti. 

Kertojaäänen fiksulla käytöllä kerronta voi vaihdella hitaasta ja viipyilevästä aina nopea-

tempoiseen ja energiseen. Tällainen vaihtelu tekee tapahtumista vaikeita ennustaa ja 

katsojakokemuksesta jännittävämmän. Kertojaäänen avulla myös menneisyydessä ta-

pahtuneet asiat on mahdollista esittää kiinnostavasti ilman, että sarjan vauhti kokonaan 

pysähtyy. Kertojaäänen avulla on mahdollista rikkoa kronologiaa, kertoa menneisyy-

dessä ja nykyisyydessä tapahtuvia asioita limittäin.  

Lyhyesti tiivistettynä olen teoksessani käyttänyt kertojaääntä erityisesti tuomaan ilmi 

päähenkilön herkkää tapaa tarkastella maailmaa, kontrapunktina ruudun tapahtumille, 

hahmon kompensaation välineenä hänen sisäiselle haavalleen ja kronologian manipu-

loimiseen. 

 

5 Pohdinta 

 

Olen opinnäytetyössäni esittänyt lukuisia keinoja kertojaäänen käyttöön: kertojaääntä 

käytetään elokuva- ja tv-kerronnassa niin tarinankuljetukseen, ekspositioon, ironiaan, 

hahmojen välisten suhteiden määrittelyyn, sarjan tunnelman rakentamiseen, päähenki-

lön maailmankatsomuksen julkituontiin, katsojan puhutteluun ja kronologian manipuloin-

tiin. Monikäyttöisyydestä huolimatta kertojaääntä kritisoidaan paljon ja käsikirjoittamisen 

opiskelijoita kehotetaan pidättymään sen käytöstä.  

Olen lukenut useita käsikirjoitusoppaita opinnäytetyöni lähdeaineistona. Esimerkiksi ar-

vostetut käsikirjoittamisen opettajat Robert McKee ja John Yorke ilmaisevat käsikirjoitus-

oppaissaan selvin sanoin väheksyntänsä kertojaääntä kohtaan. Yorken monin tavoin oi-

valtava kirja Into the Woods suo kertojanäänelle tasan yhden sivun — ja sortuu hyvin 

yksiulotteiseen analyysiin: 
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[…] voice-over narrations almost uniformly don’t work. […] Narrators tell you eve-
rything - there’s no subtext - there’s simply nothing for the audience to do. […] 
Telling has replaced showing and the audience is made redundant. (Yorke 2013, 
167.) 

Yorken mukaan kertojaääni on toimiva kerronnan väline ainoastaan silloin, kun se toi-

mittaa epäluotettavan kertojan virkaa. On kuitenkin selvää, että kertojaäänelle löytyy 

muitakin ulottuvuuksia kuin nämä kaksi, ekspositio ja epäluotettava kertoja. 

McKeen analyysi kertojaäänestä on hieman syväluotaavampi. Hän tiedostaa kertojaää-

nen tuovan parhaimmillaan moniulotteisuutta kertomukseen, mutta enimmäkseen myös 

McKee keskittyy varoittamaan käsikirjoittajia kertojaäänen mahdollisista sudenkuopista. 

Luin opinnäytetyötäni varten myös John Trubyn käsikirjoitusopasta The Anatomy of 

Story, joka tarjoaa virkistävän poikkeuksen kertojaäänen yksiulotteiseen käsittelyyn: se 

ottaa huomioon kertojaäänen tarjoamat mahdollisuudet juonenkuljetuksen rytmittämi-

sessä ja tarinan kronologian rikkomisessa, pohdiskelee itse tarinankertojan roolia tarinan 

osana ja opettaa keinoja tehdä itse tarinankertojasta syvä ja tarinan kannalta olennainen 

hahmo.  

Enimmäkseen käsikirjoitusopettajat siis opettavat kertojaäänen toimivan parhaiten sil-

loin, kun se jätetään käsikirjoituksista kokonaan pois. Tämä on laiskaa pedagogiaa: se 

ei ota huomioon sitä, että kertojaäänen käyttö voi olla käsikirjoittajan tietoinen valinta, ja 

että käsikirjoittaja voi olla jo valmiiksi tietoinen kertojaäänen mahdollisista suden-

kuopista. Yorken ja McKeen kertojaääntä koskevia kappaleita lukiessa tulee olo, että 

heidän haluttomuudessaan paneutua sen oikeaoppiseen käyttöön saattaa loppujen lo-

puksi olla kyse yksinkertaisesti siitä, että he itse eivät hahmota kertojaäänen eri ulottu-

vuuksia tai hallitse sen käyttöä kovin hyvin. 

Kertojaäänen kritiikki liittyy enimmäkseen siis ekspositioon: kertojaäänen käytöllä katso-

jan kuvittelu- ja päättelykyky jää tarpeettomaksi. Mielestäni tämä kritiikki ei kuitenkaan 

näe metsää puilta, sillä kuten olen aiemmissa kappaleissa yrittänyt havainnollistaa, mus-

tavalkoinen jakolinja eksposition ja implikaation, näyttämisen ja kertomisen välillä on hä-

märämpi kuin ensisilmäyksellä vaikuttaa, eikä kertojaäänen ainoa funktio ole ainoastaan 

ekspositio. Itse asiassa kertojaäänellä on joitakin omalaatuisia piirteitä, joita on vaikea 

korvata. 
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The voice over and its use in film -esseessään esseisti Ethan Laughman kirjoittaa: 

 
Voice overs provide filmmakers with a range of abilities in storytelling that they 
otherwise would not have. The real power of a voice over is its ability to communi-
cate directly with the audience. Because there are so few tools available to the 
filmmaker that allows him to speak directly to the audience, the voice over is an 
invaluable asset to anyone who wants to establish a direct connection with the 
audience. In nonfictional and fictional narrative, the voice over acts as a liaison 
between the action on screen and the viewer, giving the filmmaker an opportunity 
to directly address the viewer, bypassing the usual conventions of dialogue, sta-
ging, costume, and the like to convey a meaning. (Laughman, 2021.) 

Kertojaääni ei siis toimi ainoastaan sen vuoksi, että sen avulla on mahdollista tuoda ker-

rontaan ironiaa, ilmentää päähenkilön ominaisuuksia tai korostaa sarjan tunnelmaa - ker-

tojaääni on vakavasti otettava kerronnan väline, koska sen luomaa yhteyttä katsojaan ei 

voi korvata millään muulla kerronnan keinolla. Tämä suora yhteys katsojaan tekee ker-

tojaäänestä omanlaisensa tarinankerronnan välineen. 

Mikäli elokuvantekijä haluaa tuoda katsojan tarinan osaksi ja kertoa hänelle tarinaa, mi-

ten muuten kuin kertojaäänen avulla hän pystyisi tekemään sen? Lähin verrokki kertoja-

äänelle on neljännen seinän rikkova katsojan puhuttelu, mutta se keskeyttää tarinan as-

tumalla siitä pois. Katsojan suora puhuttelu kommentoi tarinaa sen sijaan että kuljettaisi 

sitä ja metatasolle nouseminen kiinnittää katsojan huomion tarinan keinotekoisuuteen. 

Neljännen seinän rikkominen ottaa etäisyyttä, kun taas kertojaääni kutsuu katsojan mu-

kaan. 

Esseisti Charles Macphersonin (sic) mukaan kertojaääni muistuttaakin menneiden aiko-

jen tarinankerrontaa — se on keino, jolla elokuva muodostuu osaksi jatkumoa, joka on 

alkanut tuhansia vuosia sitten: 

 
A movie voice-over immediately introduces a storyteller. In doing so, it harks back 
to mankind’s innate desire to tell, and to listen to, stories.  

The concept of a narrator takes us back to the days of sitting around a campfire, 
where the village poet spun tales while the audience necked mead. Or something 
like that. (Macpherson, 2020.) 

Kertojaääni kutsuu katsojan mukaan seikkailuun. Se aktivoi, sitouttaa hänet tarinaan. 

Kertojaäänen käyttö esittää ajatuksen elokuvan maailmasta, jossa katsojan roolina ei ole 

ainoastaan hänelle esitettävän spektaakkelin passiivinen tarkkailu. 
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Voisivatko nämä katsojan asemointiin liittyvät asenteet olla oikeastaan kritiikin perimmäi-

nen, alitajuinen syy? Erilaiset jakolinjat tyhmän ja älykkään, ekspositioon nojaavan ja 

subtekstuaalisen tarinankerronnan, katsojan ja tekijän välillä tuntuvat dominoivan kerto-

jaäänestä käytävää keskustelua. Laatuelokuviin liitetty auteur-myytti perustuu välimat-

kaan elokuvantekijän ja yleisön, elokuvan ja katsojan välillä - ja loppujen lopuksi kertoja-

ääni rikkoo tuon välimatkan. 

On selvää, että kertojaääni voi epäonnistua mikäli sitä käytetään huonosti. Tämä pätee 

kuitenkin kaikkiin muihinkin elokuvanteon keinoihin, eikä se voi olla peruste haluttomuu-

delle opetella sen taitavaa käyttöä. Kertojaäänelle ominainen ekspositionaalisuus ken-

ties tekee siitä vaikeasti hallittavan ja alttiin sudenkuopille, mutta toisaalta kertojaääni 

tuntuu parhaimmillaan myös aidosti luovalta kerronnan keinolta, jota on hankala korvata 

millään muulla, ja joka erityisesti television puolella tuo yhtenäisyyttä pitkän kausisarjan 

juonikuljetukseen. 
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