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KÄSIKIRJOITTAJAN KOLMET KASVOT

Luova hullu, analyyttinen rakentaja ja

armoton ammattitappaja käsikirjoittamassa

1 JOHDANTO

Käsikirjoittamisesta on kirjoitettu satoja oppaita. Elokuvien tarinankerrontaa on

käsitelty tuhansissa tutkimuksissa. Käsikirjoittajaa käsikirjoitusprosessin aikana

ei sen sijaan ole juurikaan tutkittu. Lähimmäs käsikirjoittajan luomisprosessia

pääsevät käsikirjoittajista tehdyt haastattelukirjat, mutta niidenkin tarkastelun

kohteena on usein jokin muu näkökulma kuin varsinainen kirjoitusprosessi.

Tämä on oikeastaan täysin ymmärrettävää. Valtaosa käsikirjoitusoppaiden

kirjoittajista ei ole juurikaan toiminut itse käsikirjoittajana. Tyypillinen

käsikirjoitusguru perustaa teoriansa pelkästään lukemiinsa käsikirjoituksiin tai

vielä pahempaa, vain näkemiinsä elokuviin.

Toinen syy siihen, miksei ammattikirjallisuus käsittele juurikaan varsinaista

käsikirjoitusprosessia ja käsikirjoittajan eri rooleja sen aikana voi johtua siitä,

että jokainen käsikirjoittaja käyttää hieman eri metodeja saattaessaan tarinan

ideasta valmiiksi käsikirjoitukseksi. Joku hyppää suoraan synopsiksesta

valmiiseen käsikirjoitukseen. Joku toinen piirtää kaavioita ja kirjoittaa

yksityiskohtaisia step outlineja ennen kuin ryhtyy varsinaiseen käsikirjoitus-

prosessiin. Kolmas pystyy ehkä kirjoittamaan käsikirjoituksen kerralla valmiiksi,

kunhan on ensin hauduttanut sitä päässään useiden vuosien ajan.

Vaikka käsikirjoittajien työskentelymetodit voivat poiketa toisistaan

melkoisestikin, olen huomannut, että kaikki tuntemani käsikirjoittajat joutuvat

ottamaan projektin eri vaiheessa erilaisia rooleja suhteessa omaan tekstiinsä.
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Tässä tutkielmassa käsittelen näitä rooleja. Kuvaan myös oman

työskentelymetodini. Lopuksi pohdin, miten eri roolit toimivat käsikirjoitus-

prosessini eri vaiheissa ja miten koulutukseni on kehittänyt eri roolejani.

1.1 Lähdeaineisto

Tämän tutkielman tärkeimpänä lähdeaineistona toimivat omat kokemukseni

käsikirjoittajan ammatista. Pääsin vuonna 1998 Elokuvataiteen osastolle

opiskelemaan käsikirjoitusta. Sen jälkeen olen opintojen ohessa kirjoittanut

yksin tai yhdessä muiden käsikirjoittajien kanssa runsaasti tuotettuja

käsikirjoituksia: lähemmäs sata osaa erilaisia televisiosarjoja, yhden lyhyt-

elokuvan ja kaksi pitkää elokuvaa. Sen lisäksi olen kirjoittanut useita

käsikirjoituksia, jotka eivät koskaan edenneet käsikirjoitusvaihetta pidemmälle.

Olen työskennellyt tänä aikana kymmenen muun käsikirjoittajan kanssa. Olen

saanut palautetta käsikirjoituksistani kuudelta script editorilta, seitsemältä

ohjaajalta, kahdeksalta tuottajalta, kahdeksalta ostajalta ja neljältä

käsikirjoituskonsultilta, joista kaksi oli ulkomaalaisia.

Opintojeni aikana olen lukenut useita kymmeniä käsikirjoitusoppaita ja

käsikirjoittajien haastatteluja sekä osallistunut neljälle koulun ulkopuoliselle

ammattikäsikirjoittajalle suunnatulle kurssille.

Aloitettuani lopputyön tekemisen ymmärsin, etten oikeastaan tiedä miten

ohjaaja ja näyttelijät lukevat käsikirjoitusta. Tämä kysymys on itsessään

laajemman tutkimuksen arvoinen. Tätä tutkielmaa varten haastattelin

elokuvaohjaaja Perttu Leppää ja näyttelijä Petteri Summasta siitä, miten

ohjaajat ja käsikirjoittajat lukevat käsikirjoitusta.
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2 KÄSIKIRJOITTAJAN KOLMET KASVOT

Hyvä ja tuottelias käsikirjoittaja on työmyyrä, jolla on jakautunut

persoonallisuus. Hänellä on riittävästi sisua ja pitkäjänteisyyttä istua

näppäimistön ääressä niin kauan ja niin usein, että lähtöideasta syntyy

viimeistelty käsikirjoitus. Sen lisäksi käsikirjoittajan on kyettävä käsittelemään

tarinaansa kolmessa eri roolissa saadakseen ideastaan, hahmoistaan ja

tapahtumistaan kaiken irti, karsiakseen kaiken epäolennaisen pois ja

nähdäkseen käsikirjoituksensa puutteet.

Varsinainen kirjoittaminen vaatii vain vahvoja istumalihaksia ja kärsivällisyyttä.

Ne ovat menestyneen käsikirjoittajan ensimmäinen edellytys, mutta eivät

millään muotoa vielä tee käsikirjoittajaa. Hyvä käsikirjoittaja pystyy kirjoitus-

prosessin aikana olemaan vuorotellen luova hullu, armoton ammattitappaja ja

analyyttinen rakentaja. Huono kirjoittaja yrittää olla vain joku niistä tai vielä

pahempaa: hän yrittää olla kaikkia niitä yhtä aikaa.

Törmäsin ensimmäistä kertaa käsikirjoittajan kolmeen rooliin vuonna 2001

ollessani Pariisissa lasten- ja nuortentelevisiosarjakirjoittajille suunnatulla

Pygmalion-kurssilla. Siellä Jürgen Wolf kertoi kuinka Disney Studiolla oli Walt

Disneyn aikaan kolme huonetta, joiden läpi tarinaideoiden piti kulkea ennen

kuin ne menivät tuotantoon.

Ensimmäinen huone oli luomishuone. Siellä seinät olivat täynnä paperia ja

kaikenlaisen kritiikin esittäminen oli ehdottomasti kielletty. Jos joku erehtyi

vahingossa kritisoimaan toisen huoneessa olijan ideaa, hän joutui laittamaan

rahaa pöydällä olevaan kulhoon. Seuraavaksi ideat lähetettiin realisti-

huoneeseen, jossa mietittiin miten luomishuoneessa kehitetyt ideat pystyttäisiin

toteuttamaan. Huonot ja toteuttamiskelvottomat ideat karsittiin pois ja

jäljellejääneet ideat lähettiin kriitiikkihuoneeseen. Kritiikkihuoneessa katsottiin
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oliko juttu menettänyt jotain realistihuoneessa. Kun jutun puutteet oli havaittu,

se palautettiin ideointihuoneeseen täydennettäväksi. (Wolf 2001.)

Havaitsin, että olin omassa työskentelyssäni käyttänyt samankaltaista metodia.

Seuraavina vuosina sain kunnian työskennellä monien suomalaisten ammatti-

käsikirjoittajien, dramaturgien, ohjaajien ja tuottajien kanssa. Seuratessani

heidän työskentelyään ja analysoidessani eri käsikirjoitusprojektien etenemistä

huomasin, että ammattikäsikirjoittajat suhtautuivat projektin eri vaiheissa

käsikirjoitukseensa eri tavoin eli katsoivat käsikirjoitusta eri näkökulmista.

Seuraavassa esittelen havainnoimani suhtautumistavat eli käsikirjoittajan eri

roolit ja perustelen, miksi käsikirjoittaja ei voi ottaa kahta roolia yhtä aikaa.

Taustaoletuksenani on se, että käsikirjoittajan persoonallisuuden ytimenä on

toimelias työmyyrä, joka kirjoittaa roolien välillä ja osin myös rooleissa ollessaan

eri vaiheissa kertyneen informaation tarvittaviksi dokumenteiksi ja tekee

tarinaan tarvittavat muutokset.

2.1 Käsikirjoittajan kolme roolia

Walt Disneyn kerrotaan kuvanneen tarinankerrontaa seuraavasti:

“The story man must see clearly in his own mind how every piece
of business in a story will be put. He should feel every expression,
every reaction. He should get far enough away from his story to
take a second look at it...to see whether there is any dead
phase...to see whether the personalities are going to be interesting
and appealing to the audience. He should also try to see that the
things that his characters are doing are of an interesting nature.”
(Dilts 1985, xx.)

Tarinankertojalla on Disneyn mukaan siis kolme eri tehtävää: pystyä

eläytymään tarinaansa, osattava analysoida onko tarinassa kuolleita kohtia ja

kyetä näkemään ovatko tapahtumat ylipäätään kiinnostavia.
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Diltsin tulkinta ideointiprosessista on se, että ensimmäisessä eli unelmointi-

vaiheessa ideoidaan vapaasti, toisessa eli realisti-vaiheessa tarkastetaan

ideoiden realistisuus ja kolmannessa eli kritiikki-vaiheessa karsitaan tylsät ja

toimimattomat ideat pois. (Dilts 1985, xx.)

Ideointiprosessit eivät tietenkään ole tiukasti kaavoihin sidottuja, joten on

mahdollista, että välillä tarinankehittely tapahtuu Diltsin esittämässä

järjestyksessä. Päivittäin luomisprosesseihin aktiivisesti osallistuvana

käsikirjoittajana pidän kuitenkin Jürgen Wolfilta kuulemaani järjestystä

tarinankehittelyyn paremmin sopivana.

Seuraavassa esittelen tarkemmin eri roolit ja samalla pyrin selvittämään, miksi

uskon roolien marssijärjestyksen olevan juuri Wolfin kuvaama.

2.1.1 Innokkaasti ideoiva luova hullu

Kaikki taide lähtee luovasta hulluudesta. Kun kirjoittaja on luovassa hulluuden

tilassa, hän ”haistattaa paskat” säännöille, rakenteille ja konventioille. Hänen

jokainen kysymyksensä alkaa ”entäpä jos...” ja hänen tavoitteenaan on löytää

niin monia vastauksia kuin mahdollista. Luovalle hullulle mikään ei ole

mahdotonta. Kaikki rajat voi ylittää, kaikki tabut pitää räjäyttää.

Jokainen meistä on synnynnäisesti luova. Luovuus on ihmisyyden ydin.

Luovuutta voi kehittää siinä missä muitakin kykyjä. Mitä enemmän luovuuttaan

käyttää, sitä paremmin se toimii. Mitä enemmän erilaisia ratkaisumalleja

kokeilee, sitä helpommin niitä keksii lisää.

Heikko itsetunto ja henkiset estot ovat luovuuden suurimpia vihollisia. Jos

kirjoittaja pelkää ideoidensa olevan tyhmiä tai hän on huolissaan siitä, mitä

muut hänestä ajattelevat, hän halvaantuu henkisesti. Psykologi Eugene

Saganin mukaan meillä jokaisella on ”patologinen kriitikko”, negatiivinen

sisäinen ääni, joka kritisoi toimintaamme. Heikosta itsetunnosta kärsivillä tämä
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ääni on erityisen kovaääninen ja hyökkäävä. (McKay 1987, 20.) Mitä

tehokkaammin patologinen kriitikko pystytään vaimentamaan ideointiprosessin

ajaksi, sitä tehokkaampi ideointiprosessi on.

Luovan hullun on oltava täysin itsekäs. Häntä ei saa kiinnostaa mikään muu

kuin ideat ja se nautinto, jonka uusien ideoiden synnyttäminen hänelle tuottaa.

Kun kirjoittaja on luovassa hulluuden tilassa, hän keskittyy ennen kaikkea

ideoiden määrään. Hän tietää, että ensimmäiset ideat ovat aina kaikkein

tavanomaisimpia ja käytetyimpiä, toiset ideat ovat pähkähulluja ja järjettömiä ja

vasta kolmas idea-aalto tuottaa briljanteimmat ja käyttökelpoisimmat ideat. Siksi

luova hullu ei luovuta, ennen kuin hän on ylittänyt kaikki omat rajansa ja

estonsa, yleisen moraalin, konventiot ja säännöt.

Koska luovassa hulluuden tilassa ei saa olla mitään rajoituksia ja estoja, luova

hullu ei koskaan kysele ideoidensa käyttökelpoisuutta, sopivuutta tai

järkevyyttä. Hän ei lopeta ensimmäisen hyvältä tuntuvan idean kohdalla vaan

pakottaa itsensä miettimään lisää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Hän ideoi

silkasta ideoinnin ilosta. Hän nauttii paluusta lapsen maailmaan, jossa kaikki on

mahdollista.

Muut eivät voi opettaa luovaa hulluutta, he voivat korkeintaan rohkaista

etsimään ja vapauttamaan synnynnäisen luovuuden.

Jos kirjoittaja huomaa ideointiprosessin aikana kyseenalaistavansa omia tai

muiden ideoita, hän voi olla varma siitä, että luova hulluus ei ole päässyt

hänessä vielä täysin valloilleen. Luova hullu ei koskaan sano millekään idealle

”ei”, hän sanoo ”joo, tai...”

2.1.2 Kylmästi karsiva armoton ammattitappaja

Kun luova hullu on saanut riehua itsensä uuvuksiin, kylmäverinen

ammattitappaja astuu esiin. Kokemustaan ja järkeään käyttäen hän arvioi
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kylmästi tilanteen ja ampuu täysin tunteettomasti kaikki heikot ja toimimattomat

ideat ja vanhat ja kuluneet kliseet. On aivan sama, miten paljon käsikirjoittaja on

repliikkiään, kohtaustaan, hahmoaan tai jopa tarinaansa rakastanut. Jos jokin ei

toimi tai kuulu kyseiseen tarinaan, se poistetaan. Vain elinvoimaisimmat,

rohkeimmat ja ennen kaikkea parhaiten kyseiseen tarinaan sopivat ajatukset

saavat jatkaa elämäänsä.

Ammattitappajuus lähtee tarinantajusta ja kokemuksesta.

Tarinantaju on osin synnynnäinen lahjakkuus kuten sävelkorva, osin seurausta

elämän aikana luetuista, kuulluista ja nähdyistä tarinoista: saduista, kirjoista,

sarjakuvista, elokuvista, näytelmistä. Tarinantaju on kykyä nähdä syy- ja

seuraussuhteita ja ymmärtää, mitkä tapahtumat kuuluvat tiettyyn tarinaan ja

mitkä eivät.

Ammattitappajuuteen vaadittavaa kokemusta saa analysoimalla tarinoita ja

seuraamalla vierestä, kuinka kokeneet tarinankertojat karsivat turhat rönsyt

tarinoista. Kokemuksen myötä käsikirjoittaja saa lisää rohkeutta tappaa

rakkaimpansa eli luopua elementeistä, jotka ovat mukana käsikirjoituksessa

enää siksi, että ne ovat hänelle tai jollekin muulle projektiin osallistuvalle

rakkaita. Kun käsikirjoittaja huomaa, miten karsiminen parantaa käsikirjoituksen

laatua, hän saattaa olla seuraavalla kerralla hieman innokkaampi päästämään

irti ideoista, jotka eivät sovellu siihen tarinaan, jota hän on tekemässä.

2.1.3 Kirjanoppinut analyyttinen rakentaja

Ammattitappajan karsittua karusti turhat rönsyt, toimimattomat osa-alueet ja

ideat, jotka ovat ”loistavia – johonkin toiseen elokuvaan”, analyyttinen rakentaja

astuu esiin. Hän kerää joukot, tarkastaa vammautuneet ja selvittää, mitä

puuttuu. Apunaan hän käyttää yhtä tai useampaa käsikirjoitustyökalua:

tarkistuslistoja, kolminäytöksistä mallia, sekvenssejä, käännekohtia, halua ja
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tarvetta ja muita vastaavia teoreettisia malleja, joilla voi hahmottaa tarinaa ja

päähenkiöitä.

Vaikka analyyttinen rakentajuus perustuu ammattitappajuuden tavoin osin

tarinantajuun ja kokemukseen, analyyttinen rakentaja poikkeaa armottomasta

ammattitappajasta siten, että hän käyttää apunaan hyväksi havaittuja työkaluja.

Siinä missä ammattitappaja vain karsii, analyyttinen rakentaja etsii aukkoja ja

puutteita ja yrittää jo kehittää työkalujensa avulla ratkaisumalleja, aukkojen

paikkaamiseen ja puutteiden korjaamiseen. Työkaluja tehtäväänsä varten

analyyttinen rakentaja saa käsikirjoitusoppaista, käsikirjoituskursseilta ja

käsikirjoituskonsulteilta.

2.2 Miksi roolit eivät voi sekoittua?

Käsikirjoittajan roolijako perustuu ennen kaikkea mielentilaan. Eri rooleissa

ollessaan käsikirjoittajan pitää pystyä pääsemään tietynlaiseen mielentilaan ja

kyetä sulkemaan häiritsevät ajatukset prosessin ulkopuolelle.

2.2.1 Luovan hullun on unohdettava kontrolli

Jos luovassa hulluuden tilassa miettii liikaa analyyttisen rakentajan tavoin

rakenteita, teemoja ja tavoitteita, ideointiprosessi häiriintyy. Tällöin liian villit ja

niitä seuraavat nerokkaat mutta käyttökelpoiset ajatukset jäävät helposti

syntymättä. Analyyttinen rakentaja -asenne ideoinnin aikana johtaa hyvin äkkiä

”write by numbers” -ilmiöön, eli tilanteeseen, jossa kirjoittaja noudattaa valmista

kaavaa sen sijaan että käyttäisi koko luovaa kapasiteettiaan. Liian nopea

siirtyminen rakenteen kimppuun estää nopeasti idean ja tarinan vapaan

kehittymisen. (Froug 1996, 16; Froug 1992, 61–64.)

Jos luova hullu yrittää olla yhtä aikaa ammattitappaja, hän ampuu äkkiä alas

myös sellaiset ideat, jotka ensisilmäyksellä näyttävät liian käytetyiltä tai
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heikoilta, mutta joista olisi voinut kehittyä ja syntyä aivan uusia ja

käyttökelpoisia ideoita.

2.2.2 Armoton ammattitappaja keskittyy karsimiseen

Kun ammattitappaja aloittaa työnsä, hänen pitää tietää mitä tarinaa hän on

tekemässä. Jos ammattitappaja yrittää luovan hullun tavoin ideoida, hän hukkaa

hyvin äkkiä tarinan punaisen langan. Yhtäkkiä hän ei enää tiedä mitä tarinaa on

tekemässä ja alkaa karsia umpimähkään ideoita, jotka olisivat kuuluneet

alkuperäiseen tarinaan, samalla kun jättää sen kannalta kelvottomia ideoita,

vaikka ei tiedä vielä tarkkaan mikä hänen uusi tarinansa voisi olla.

Käsikirjoitusteorioiden ongelmana on se, että koska niiden käyttö vaatii aina

tulkintaa, käsikirjoittaja voi halutessaan tulkita tietyn teoreettisen rakenteen

sisään mahtuvaksi myös sellaisia elementtejä, jotka eivät sinne objektiivisesti

arvioiden mahdu.  Analyyttisen rakentajan tuominen mukaan kuvioon kesken

ammattitappajan verilöylyn johtaa äkkiä siihen, että käsikirjoittaja alkaa teorioita

hyväksikäyttäen puolustella kohtauksia, joista ei emotionaalisista syistä halua

luopua.

2.2.3 Analyyttinen rakentaja etsii vain puutteita

Koska analyyttinen rakentaja tulkitsee ja soveltaa muiden luomia teoreettisia

rakenteita omaan tarinaansa, hänen pitäisi kyetä pitämään mielensä

mahdollisimman kriittisenä ja objektiivisena.

Luova hulluus analyysin aikana saattaa johtaa siihen, että ratkaisumallien sijaan

kirjoittaja alkaakin keksiä selityksiä sille, miksei heikkous oikeastaan ole

heikkous – vaikka ilman kirjoittajan selityksiä kaikki muut näkisivät kiistatta

kohdan heikkouden.
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Ammattitappaja-asenne analyysin aikana saattaa puolestaan johtaa siihen, että

elementti, joka ei ensi silmäyksellä näytä kuuluvan kohdalleen, saatetaan

tuhota, vaikka tosiasiassa ongelmana saattavat olla vielä puuttuvat elementit tai

elementin väärä sijoittelu.

2.3 Onko roolit tiedostettava?

Useimmat käsikirjoittajat siirtyvät roolista toiseen ajattelematta asiaa sen

kummemmin. Uskon kuitenkin, että roolien tiedostaminen nopeuttaa ja

helpottaa käsikirjoitusprosessia.

Kun keskittyy tietoisesti yhteen rooliin kerrallaan, kirjoitusprosessin eri vaiheista

saa enemmän irti kuin jos hyppii päättömästi roolista toiseen. Vastaavasti tällöin

tulee tehtyä vähemmän virheellisiä poistoja ja johtopäätöksiä ja päästyä

nopeammin eroon turhista rönsyistä.

Pahimmillaan hallitsematon siirtyminen roolista toiseen johtaa siihen, että

jossain vaiheessa käsikirjoitusprosessia palataankin ensimmäisiin versioihin,

kun pitkän harharetken jälkeen huomataan, että ollaan ajauduttu liian kauas

alkutavoitteesta.

2.4 Onko käsikirjoittajan hallittava kaikki roolit?

Hyvä käsikirjoittaja hallitsee ainakin jollain tavalla kaikki kolme roolia. Läheiset,

ohjaajat ja tuottajat saattavat toimia ammattitappajina, jotka osoittavat

käsikirjoituksen heikkoudet kykenemättä sen tarkemmin erittelemään, miksi

jokin asia ei tunnu kuuluvan käsikirjoitukseen.

Hyvin usein varsinkin pidemmissä ja kalliimmissa hankkeissa projektiin otetaan

mukaan käsikirjoituskonsultti tai dramaturgi, jonka ensisijainen tehtävä on toimia

analyyttisena rakentajana, mutta joka käytännössä toimii usein myös
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ammattitappajana. Yleensä ammatikseen käsikirjoituksia tohtoroivat henkilöt

käyttävät korkeintaan yhtä tai kahta työkalua, jonka avulla he yrittävät

hahmottaa käsikirjoituksen heikkoudet.

Ulkopuolisten ammattitappajien ongelmana on yleensä se, että koska he eivät

voi mitenkään tuntea tarinaa ja henkilöitä yhtä läpikotaisin kuin käsikirjoittaja, he

voivat ehdottaa poistolistalle elementtejä, jotka kuuluvat tarinaan, mutta ovat

väärässä kohdassa.

Ulkopuolisten analyytikkojen ongelmana voi olla se, että koska heidän pitää

palkkansa eteen löytää tarinasta ongelmia, he voivat löytää niitä myös kohdista,

joissa niitä ei ole. Vastaavasti yhteen tai korkeintaan kahteen työkaluun

sitoutuneet analyytikot saattavat yrittää väkivalloin soveltaa tarina-analyysiin

myös sellaisia teorioita, jotka eivät sovellu juuri kyseiseen tarinaan.
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3 KIRJOITUSPROSESSINI KOLME

VAIHETTA

Mitä enemmän eri käsikirjoittajien kertomuksia heidän kirjoitusmetodeistaan

lukee, sitä selvempää on, ettei ole olemassa yhtä yleispätevää tapaa kirjoittaa

ideasta käsikirjoitusta.

I.A.I. Diamond (Some Like It Hot, The Apartment, Irma La Douce) hahmotteli

paperille vain tarinoidensa pääkäänteet, jonka jälkeen hän aloitti varsinaisen

käsikirjoituksen kirjoittamisen. William Bowers (The Gunfighter, The Sheepman,

Support Your Local Sheriff) aloitti kirjoittamisen suoraan ensimmäisestä

kohtauksesta ilman että teki ennakkoon mitään muistiinpanoja. (Froug 1992,

67.)

Tällainen tapa vaatii käsikirjoittajalta joko poikkeuksellisen vahvaa tarinantajua

tai ainakin huomattavasti pitkäjännitteisyyttä, jotta tarinasta tulisi toteuttamis-

kelpoinen. Useimmat käsikirjoittajat laativatkin hieman yksityiskohtaisempia

suunnitelmia ennen kuin ryhtyvät käsikirjoittamaan varsinaista käsikirjoitusta.

Ronald Bass (Rain Man, My Best Friend’s Wedding) tekee kirjoitustyöryhmänsä

kanssa hyvin yksityiskohtaiset kohtaussuunnitelmat ennen kuin hän ryhtyy

kirjoittamaan varsinaista käsikirjoitusta:

”For me, the most important part of the writing process is the
outlining and the blocking out and the coming up with ideas and
handling all the smaller things that are put in the notes before
beginning that thing we call writing. (Engel 2002, 59.)

Oma tapani kehittää alkuideasta valmis käsikirjoitus muistuttaa monin tavoin

Ronald Bassin tapaa. Alunperin opin tämän lähestymistavan käsikirjoittaja Kirsti

Manniselta, mutta käytännössä lukemattomat käsikirjoittajat ja käsikirjoitus-

työryhmät käyttävät pääpiirteissään samaa metodia.
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Lähden liikkeelle aina jonkinlaisesta ideasta. Tavallisimmin kyseessä on

kiinnostava lähtötilanne tai väittämä todellisuudesta. Kun olen monin eri tavoin

kehitellyt ideaa ja tunnen sen sisältävän niin paljon käännekohtia, että se

saattaisi kantaa kokonaisen elokuvan tai televisiosarjanosan ajan, laadin

paperilappuja käyttäen ideasta eräänlaisen kohtausluettelon. Kohtausluettelo

päättää ensimmäisen kirjoitusvaiheen.

Toisessa käsikirjoitusvaiheessa kirjoitan kohtauslappujen perusteella step

outlinen, jossa tarina on jaettu kohtauksiin. Step outline poikkeaa käsi-

kirjoituksesta siten, ettei se sisällä varsinaista dialogia ja että kohtauskuvaukset

ovat huomattavasti laajempia kuin lopullisessa käsikirjoituksessa. Vasta kun

olen täysin varma siitä, että step outlinessa on kaikki tarvitsemani kohtaukset,

ettei siinä ole yhtään ylimääräistä kohtausta ja että kohtaukset ovat oikeassa

järjestyksessä ja että olen kirjoittanut kohtauskuvauksiin kaiken, mitä

kohtauksista tiedän, siirryn kirjoittamaan käsikirjoitusta.

Ensimmäisessä käsikirjoitusversiossa kirjoitan kohtauskuvaukset auki. Tämä

tarkoittaa sitä, että kirjoitan dialogin oikeaan muotoon ja karsin turhat kuvaukset

pois. Tämän jälkeen hion seuraavilla kirjoituskerroilla kohtauskuvauksia ja

dialogia niin kauan kuin on tarpeellista.

3.1 Ideasta kohtausluetteloksi

Ideointivaiheeni voi kestää muutamasta viikosta useisiin vuosiin. Ulkoisesti se

saattaa näyttää kaikkein helpoimmalta vaiheelta: kirjoitan hyvin vähän

ideointiprosessin aikana. Se on kuitenkin käsikirjoittamisen vaativin vaihe, sillä

ilman riittävän hyvää ja pitkälle mietittyä lähtöideaa en pysty siirtymään

seuraavaan vaiheeseen.

Joskus ideat tulevat jostain muualta: FC Venus -elokuvan alkuperäisidea oli

Perttu Lepältä, joka myi sen tuottaja Jarkko Hentulalle, joka palkkasi minut ja
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Outi Keskevaarin kirjoittamaan ideasta elokuvan. Laura-televisiosarja perustui

Tuija Lehtisen romaaneihin. Yliluonnollisia elementtejä sisältävä lakimaailmaan

sijoittuva draamasarja Benner & Benner lähti liikkeelle kun tuottaja Petra

Tarjanne alkoi ideoida Kirsti Mannisen kanssa lakisarjaa ja silloinen MTV3:n

draamapäällikkö Jaakko Visuri kertoi etsivänsä ”Suomen X-filesiä”.

3.1.1 Muiden vai oma idea?

Jos käsikirjoituksen lähtökohtana on jonkun toisen kehittämä premissi (”vaimot

haastavat futishullut miehensä jalkapallomatsiin: jos naiset voittavat, miehet

eivät enää ikinä pelaa, katso tai edes ajattele jalkapalloa”), on selvää, että

alkuideointi ei voi olla yhtä vapaata, kuin jos lähtisin kehittämään täysin omaa

tarinaa. Muualta tulevat rajat tekevät ideoinnista kuitenkin huomattavasti

helpompaa. Mitä tiukemmat rajat ovat, sitä paremmin voi keskittyä keksimään

puuttuvia kohtia ja kehittämään annettuja ideoita.

Kaikkein vaikeinta on lähteä nollasta. Olo on sama kuin seisoisi keskellä

Kuoleman Laaksoa (Death Valley). Lähti mihin suuntaan tahansa, päätyy

jossain vaiheessa takaisin asutuille alueille, mutta jokainen reittivalinta tuottaa

täysin erilaisen matkaelämyksen. Vaikka tietäisi määränpäänsä, ei voi tietää

mitä matkalla tapahtuu, ketä kaikkia kohtaa tai pääseekö koskaan edes perille.

Vaikka ideointiprosessi on mitä suurimmassa määrin intuitiivinen ja siksi hyvin

henkilökohtainen, olen löytänyt eräitä hyviä tapoja etsiä sopivia alkuideoita.

Lähtökohtanani on melkein aina lajityyppi ja jonkinlainen alkuasetelma sekä

varsinkin televisiosarjojen tapauksessa myös kohderyhmä (”seikkailusarja 8-12-

vuotiaille”). Alkuasetelman saan yleensä miettimällä kiinnostavaa miljöötä ja

henkilöä, jonka pitää kohdata jokin ristiriita.
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Rikoksia ratkaisevista hevostytöistä kertovassa Parivaljakko-sarjassa

jonkinlainen rikos tai arvoitus riitti kiinnostavaksi konfliktiksi. Sarjaa kehiteltiin

pitkään, mutta se ei ehtinyt koskaan tuotantoon asti.

Rajametsän tarinoissa lähtökohtana oli kaksi 10–11-vuotiasta lasta, jotka

joutuvat maalle puolituntemattoman isoäitinsä luo ja huomaavat, että

mummolan naapurissa oleva metsä ei olekaan tavallinen metsä

Lopputyöelokuvani Landepaukku oli seurausta neljästä lähtökohdasta: halusin

kirjoittaa elokuvan modernista maaseudusta, koska asun maalla ja koen tämän

miljöön sielunmaisemakseni.  Toiseksi halusin kirjoittaa romanttisen komedian,

koska se on rakkain lajityyppini. Kolmanneksi olin katsellut jo pitkään

nuorimman veljeni ja hänen ystäviensä sekoiluja ja ajatellut, että 17–19-

vuotiaiden nuorten miesten sisäisissä ristiriidoissa on jotain kiinnostavaa.

Lopulta näin valokuvan nuorista miehistä, jotka ajoivat kesäyössä vanhoilla

traktoreilla. Kuva herätti ajatusketjun, jonka seurauksena keksin kirjoittaa

romanttisen komedian maalaispojasta, joka rakastuu ”maailman

pääkaupungista” New Yorkista tulleeseen mallityttöön. Mallitytön keksin

yksinkertaisesti miettimällä millainen tyttö olisi mahdollisimman kaukana

maalaispojastani. Traktori-teema toistuu useampaan kertaan elokuvan aikana.

Toinen lähtökohta hyvä lähtökohta elokuvaideoille on teema. Ensiksi mietin mitä

haluan väittää maailmasta. Sen jälkeen mietin, millainen henkilö edustaa

väitteeni negaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi jos haluaisin

väittää, että raha ei tee onnelliseksi, valitsisin päähenkilöksi ihmisen, joka on

suunnattoman rikas ja elokuvan alussa lisäksi uskoo olevansa onnellinen

rikkauksiensa vuoksi.

Jotta voisin todistaa väitteeni ”oikeaksi”, kirjoittaisin päähenkilöni niin, että

vaikka hän vakuuttaa itselleen olevansa onnellinen rikkauksiensa kanssa, hän

on syvällä sisimmässään onneton ja tekee jatkuvasti ratkaisuja, joista käy ilmi,

että todellisuudessa hänen elämästään puuttuu jotain.
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Sen jälkeen pistäisin hänet kokemaan jotain sellaista, joka järkyttäisi hänen

uskoaan ja pakottaisi hänet kyseenalaistamaan omat elämänarvonsa.

Yksinkertaisimmillaan rikas henkilö menettäisi kaiken omaisuutensa.

Yrittäessään saada sitä takaisin, hän huomaisi, että raha ei ole tehnyt häntä

onnelliseksi vaan mammonan tavoittelu on ollut nimenomaan suurin syy siihen,

että hän on jatkuvasti kärsinyt jatkuvasta tyytymättömyydestä.

Ylläkuvatut tavat ovat minulle ominaisimpia metodeja keksiä uusia tarinoita.

Yhtä lailla toimivat käsikirjoitusideat voivat perustua tositapahtumiin, omiin

lapsuuden kokemuksiin, kiinnostavaan tieteelliseen löytöön tai ristiriitaan tai

vanhaan tarinaan, jota sovelletaan uuteen tilanteeseen.

Kun tiedän kuka on tarinani päähenkilö, mitkä ovat tarinan lähtökohdat

(”maalaispoika rakastuu huippumalliin”) ja mistä tarina kertoo, kirjoitan ideani

lyhyeksi, yleensä reilusti alle liuskan mittaiseksi synopsikseksi.

Synopsiksessa kuvaan lyhyesti tarinan päähenkilöt sisäisine ristiriitoineen ja

tarinan pääkäänteet. Ne käänteet, joita en vielä tiedä, saatan kuitata toteamalla

”monien mutkien jälkeen...” Koska kyseessä on omaan käyttööni tuleva

synopsis, kirjoitan aina myös loppuratkaisun. Muiden käyttöön tarkoitetussa

markkinointisynopsiksessa loppuratkaisu jätetään usein auki, jotta kiinnostuneet

rahoittajat ja vastaavat tahot saadaan kysymään ääneen ”mitä sitten tapahtuu”.

Ensimmäisen synopsiksen kirjoittamisen jälkeen jätän idean hautumaan lisää,

kunnes olen keksinyt puuttuvat pääkäänteet, täsmentänyt mahdollisia

vastavoimia ja tiedän tarkkaan kuinka päähenkilö muuttuu tarinan aikana.

Viimeistään tässä vaiheessa piirrän A3-kokoiselle paperille juonijanan, joka

esittää tarinani rakenteen aikajanalla, johon olen merkinnyt näytösten rajat,

inciting incidentin, plot point 1:n, mid pointin, kriisin, plot point 2:n ja kliimaksin.

(McKee 1997, 181–207, 303–312; Field 1984, 47; Russin 2003, 100–101.)
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Jos en pysty löytämään jokaiseen käännekohtaan selkeitä tapahtumia, jätän

tarinan vielä kehittymään alitajunnassani niin pitkäksi aikaa, että olen löytänyt

tyydyttyvät käännekohdat.

Mid pointin eli keskikohdan määrittäminen tuntuu yleensä kaikkein

vaikeimmalta. Suurin syy siihen on nähdäkseni se, että tässä vaiheessa

tarinassani ei ole vielä riittävästi tapahtumia. Siksi ei ole lainkaan tavatonta, että

myöhemmin, kun tarinaan tulee lisää aineksia ja käänteitä, mid pointiksi

olettamani kohta siirtyy myöhempään kohtaan elokuvassa.

Tässä vaiheessa ideointiprosessia kirjoitan mahdollisimman vähän mitään ylös,

sillä haluan pitää mieleni tarinan puitteissa mahdollisimman avoimena.

Kun olen keksinyt juonijanalla kaikki tarinaan tarvittavat käännekohdat, alan

miettiä aktiivisesti tapahtumia käännekohtien välissä. Samalla pohdin

tarkemmin mitä tarinalla haluan kertoa ja millainen ihminen päähenkilöni on.

Joskus saatan kirjoittaa itselleni muistiin päähenkilöideni henkilöhistorian, jotta

ymmärtäisin heidän motiivejaan ja valintojaan paremmin.

Siirryn ideointiprosessin seuraavaan vaiheeseen eli kohtauslappuihin ja

kohtausruudukkoon vasta kun tunnen saaneeni isojen käänteiden väliin

riittävästi materiaalia.

Kohtauslaput ovat noin 8 cm kertaa 2 cm kokoisia, yleensä post it -tarralapuista

leikattuja palasia, joihin kirjoitan muutamalla sanalla kohtauksen funktion.

Saatan käyttää eri värisiä lappuja kuvaamaan pääkäänteitä ja muita

tapahtumia. Vaikka laput auttavat jo sinällään hahmottamaan tarinaa, niistä on

todellista hyötyä vasta kun sijoitan ne kohtausruudukkoon.

Kohtausruudukko on kahdelle lyhyeltä sivulta yhteen liitetylle A3-paperille

piirretty ruudukko, joka sisältää 90 ruutua. Pystyrivillä on yhdeksän ruutua ja
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vaakarivillä 10 ruutua. Numeroin ruudut ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle.

Merkitsen ruudukkoon tärkeimpien käänteiden kohdat seuraavasti:

Kohtaus Käänne

12–15 Inciting Incident eli seikkailuun kutsu

20–22 Plot point 1 eli käänne 1

22–23 Näytösten I ja II raja

33–34 Pinch eli nosto

44–46 Mid point eli keskikohta

58–60 Lowest point eli kriisi eli alakuolokohta

66–68 Plot point 2 eli käänne 2

67–68 Näytösten II ja III raja

78–80 Kliimaksi eli suuri loppukamppailu

Vaikka en merkitse sekvenssejä ruudukkoon, tiedän ja tiedostan, että ne

sijoittuvat ruudukkoon seuraavasti:

Sekvenssi Tehtävä

1. Alku–Seikkailuun kutsu Henkilön ja  maailman esittely

2. Seikkailuun kutsu–Käänne 1 Seikkailusta kieltäytyminen

3. Käänne 1–Nosto Uuden maailman säännöt

4. Nosto–Keskikohta Päähenkilön itsevarmuus kasvaa liikaa

5. Keskikohta–Kriisi Homma alkaa hajota käsiin

6. Kriisi–Käänne 2 Päähenkilö on vähällä luovuttaa

7. Käänne 2–Kliimaksi Viimeiseen taisteluun valmistautuminen

8. Kliimaksi–Loppu Hidas verho eli palkitseminen

(Downs 2004; Vogler 1998.)

Lisäksi pidän mielessäni, että toisen näytöksen ensimmäisen puoliskon ajan

katsoja ensisijaisesti toivoo päähenkilön puolesta ja toisen puoliskon ajan hän

pelkää päähenkilön puolesta (Downs 2004).
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Käsikirjoitusteoreetikot kehittävät mielellään omia, teorioihinsa sopivia

nimityksiä eri käänteille. Itse olen valinnut vapaasti eri teorioista ne nimitykset ja

kuvaukset, jotka kertovat minulle selkeimmin mitä milloinkin pitää tapahtua.

Sijoitan ensin tärkeimmät pääkäänteet niille tarkoitettuihin kohtiin ruudukolla.

Sen jälkeen täytän käänteiden välit kohtauksilla, jotka ainakin tarvitaan, että

käänteestä päästäisiin uskottavasti seuraavaan käänteeseen.

Vaikka ulkopuolisesta saattaa näyttää siltä, että näin tarkasti määritellyn

rakenteen sovittaminen omaan tarinaani voi kahlita sitä liikaa, minulle tarinan

teoreettinen rakenne on vain työkalu, josta olen valmis luopumaan, jos tarina

sitä todella vaatii. Se, että teorian soveltaminen vaatii aina tulkitsemista ja

assosiointia, lisää huomattavasti sen joustavuutta.

Käännepaikkojen merkitseminen auttaa minua huolehtimaan siitä, että tarinassa

tapahtuu jokin muutos säännöllisin väliajoin. Sekvenssien ja toisen näytöksen

puoliaika-säännön muistaminen auttaa konfliktien kasvattamisessa ja tarinan

rytmityksessä.

Tässä vaiheessa näen mitä tarinasta vielä puuttuu. Jos lähes puolet ruuduista

jää tyhjäksi, tiedän, että tarinani tarvitsee todennäköisesti ainakin yhden

sivujuonen syventämään tarinaa. Samoin näen suoraan painottuvatko elokuvan

tapahtumat tässä vaiheessa jotenkin epätasapainoisesti.

Jos kohtauslappuluettelo näyttää jo ensi yrittämällä mukavan täydeltä, kuten

käy varsinkin uudelleenkirjoitustehtävissä, kirjoitan laput kohtausotsikoineen

käsikirjoitusohjelmaan. Käytännössä yhden lapun sisältö voi tällöin näyttää

seuraavalta:

EXT. MAALAISTALO -- PÄIVÄ

Tytöt saapuvat.
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Tämä kohtausluettelo toimii pohjana seuraavalle vaiheelle eli step outlinelle. Jos

kohtausluettelo näyttää vielä turhan tyhjältä, annan tarinan ensin hautua niin

kauan päässäni, kunnes tunnen saaneeni riittävästi lisämateriaalia. Tällöin

kirjoitan tarinan yleensä suoraan step outlineksi.

3.1.2 Ideoiden säilyminen

Monet käsikirjoittajat kirjoittavat jokaisen ideansa ylös, oli kyseessä miten

tahansa pieni yksityiskohta. Itse olen huomannut, etten juuri koskaan palaa

muistiinpanoihini. Toisaalta olen huomannut, että parhaat ideat palaavat

nopeasti takaisin mieleeni, kunhan käsikirjoitusprosessini on niin pitkällä, että

niitä tarvitaan. Vastaavasti olen todennut, että usein tarinan kannalta on vain

parempi, jos kirjoitan sen vaiheesta toiseen siirryttäessä suoraan ulkomuistista,

enkä muistiinpanoista, sillä näin varmistan, että vain olennaisimmat ja

tärkeimmät asiat siirtyvät vaiheesta toiseen. Jos en heti muista jotain

yksityiskohtaa, herää kysymys, onko se kenellekään muullekaan kovin

mieleenpainuva.

3.2 Step outline

Oscar-palkittu käsikirjoittaja Ronald Bass kuvaa omaa käsikirjoitusprosessiaan

seuraavasti:

”[...] creating your step outline IS writing your screenplay. In fact it is
where you do most of the hard work and where you should spend a
great deal of your time. The more complete and polished your
outline, the faster and easier your first draft will be.” (Russin 2003,
162.)

Step outline on eräänlainen laajennettu kohtausluetteloa, suppean

kohtausluettelon ja treatmentin välimuoto. Sen kirjoittaminen – ja

uudelleenkirjoittaminen – on minulle kaikkein tärkein työvaihe koko

käsikirjoitusprosessin aikana. Step outline -vaiheessa tarinan selkäranka
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rakennetaan niin vahvaksi, että se kantaa koko elokuvan painon. Siksi yritän

pysyä step outline -vaiheessa niin kauan kuin mahdollista.

3.2.1 Step outline, kohtausluettelo vai treatment?

Vaikka step outline on ollut alusta alkaen tärkeä työväline minulle, opin

tuntemaan sen alunperin treatmentina. Monet suomalaiset elokuva- ja

televisioalan ihmiset kutsuvat tällaista laajennettua kohtausluetteloa

nimenomaan treatmentiksi. Samoin Robert McKee tarkoittaa treatmentilla

kohtauksiin jaettua tarinan kuvausta, jota Elokuvataiteen osastolla noudatetun

käytännön mukaan kutsutaan step outlineksi (McKee 1997, 414–416).

Useimmiten treatmentilla tarkoitetaan kuitenkin preesensissä kirjoitettua

kuvailevaa ja suorastaan proosamaista selostusta siitä, millaisena käsikirjoittaja

näkee elokuvan:

”A treatment is the writer’s way of telling the reader how he intends
to ’treat’ the story of the film.” (Stempel 1982, 43.)

Tällaisessa treatmentissa tarinaa ei ole jaettu selvästi kohtauksiin tai edes

näytöksiin. Toisaalta olen kuullut jopa laajoja synopsiksia kutsuttavan

treatmenteiksi. Yleisimmin synopsiksella tarkoitetaan lyhyttä, korkeintaan parin

liuskan mittaista kuvausta tarinan henkilöstä ja juonesta.

Jotkut kirjoittajat tekevät step outlinensa yhä käsin 7,6 cm x 12,7 cm kokoisilla

kohtauskorteilla (scene cards). Näihinkin kortteihin he kirjoittavat kohtauksen

otsikon ja niin paljon kohtauksen sisällöstä kuin katsovat tarpeelliseksi ja saavat

mahdutettua korttiinsa. Alunperin step outlinella tarkoitettiin nimenomaan

korteilla laadittua kohtausjärjestystä, mutta nykyään termi käsittää myös

pelkästään tietokoneiden avulla laaditut laajennetut kohtausluettelot.
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Välillä pohjoisamerikkalaisissa käsikirjoitusoppaissa kutsutaan step outlinea

pelkästään outlineksi. Eräät käsikirjoittajat kutsuvat step outlineksi

hahmotelmaa, jossa tarina on jaettu näytöksiin ja johon on merkitty

käännekohdat nimeltä mainiten. Tällaista rakennekaaviota kutsun itse

rakenneluetteloksi (structure outline). Jos luettelossa on mainittu käänteiden ja

näytösten lisäksi sekvenssit, kyseessä on sekvenssi outline (sequence outline)

(Downs, 2004).

Kotikadun käsikirjoittajat kutsuivat step outlinejaan kohtausluetteloiksi, vaikka

yleisemmin kohtausluettelolla tarkoitetaan paljon suppeampaa kohtauslistausta.

Salatut elämät -sarjan käsikirjoitustiimin step outlineja kutsuttiin puolestaan

storylineiksi.

3.2.2 Step outlinen muoto

Viimeistään tässä vaiheessa laatimani kohtausotsikot vastaavat lopullisen

käsikirjoituksen kohtausotsikoita eli ovat muodossa:

INT. PAIKKA -- AIKA

Numeroin kohtaukset nähdäkseni helposti miten paljon kohtauksia tarinaan on

kertynyt ja missä kohdassa tarinaa kohtausmäärällisesti mennään.

Kohtausotsikon alle kirjoitan kaiken mitä tiedän kohtauksesta suorana

kerrontana. Nämä kuvaukset muistuttavat lopullisen käsikirjoituksen

parenteeseja eli toiminnan kuvausta, mutta sisältävät huomattavasti enemmän

informaatiota kohtauksesta. Kirjoitan step outlinen kohtauskuvauksiin

varsinaisen toiminnan lisäksi dialogin pääasiallisen sisällön sekä alatekstin

(subtext) eli mitä henkilöt oikeasti tarkoittavat sanomisillaan. Samoin kirjaan

ylös henkilöiden tunnetilat ja usein myös tahdonsuunnat kohtauksen aikana.

Mikäli keksin jo jotain osuvia dialogin pätkiä, kirjoitan ne kuvauksiin suorana

kerrontana eli esimerkiksi: Jaakko kysyy: ”Ai kaksi viikkoa?”.
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Seuraavassa on tyypillinen kohtauskuvaus Landepaukun step outlinesta:

EXT. MAITOLAITURI -- PÄIVÄ

Jaakko, Antti, Timo ja Silvia odottavat kauppa-autoa.
Kauppa-autoa odottaa myös ikivanha MÄKISEN MUMMU, jonka
kanssa pojat vaihtavat kohteliaasti pari sanaa. Käy ilmi,
että MUMMO ON KUURO.

Pojat puhuvat kohteliaasti ja hymyillen mummolle
hävyttömyyksiä. Mummo nyökyttelee tyytyväisenä. Tämä
naurattaa tiettyä Silviaa."Kauheeta!" sanoo Timo.
"leikkiähän tää vaan on. "Emmä sitä, mutta onks toi ihminen
vähän botoxin tarpeessa."

Timo huomaa maitolaiturin seinässä julisteen kylän
Elojuhlista, jotka ovat kahden viikon päästä. Julisteessa
mainostetaan Niskavuoren naiset -näytelmää. Pojat kertovat
juhlien olevan suuri tapahtuma kylällä. Tuula ja Pertti
esiintyvät kylänäytelmässä.

Kauppa-auto tulee.

3.2.3 Step outlinen eri vaiheet

Ensimmäisen step outline -version myötä näen viimeistään onko tarinastani

elokuvaksi. Ensimmäinen versio paljastaa armotta tarinan heikkoudet.

Seuraavien versioiden aikana täydennän ja parannan tarinani rakennetta.

Joskus saatan kirjoittaa jo step outline -vaiheessa joitain kohtauksia auki

ymmärtääkseni paremmin henkilöhahmojani ja heidän välisiä jännitteitään sekä

nähdäkseni miten tietyt avainkohtaukset todellisuudessa toimivat.

Mikäli minulle tulee jo ensimmäisten step outline -versioiden aikaan tärkeitä

repliikkejä tai muita yksityiskohtia mieleen, kirjaan ne ylös, mutta aluksi

päähuomioni on tarinan rakenteessa ja henkilöiden kehityskaarissa.
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Välillä voin joutua tekemään suuriakin muutoksia rakenteeseen. Vaikka tarinan

kokonaan uusiksi ajatteleminen tuntuu välillä raskaalta, teen sen mieluummin

tässä vaiheessa kuin sitten, kun olen jo kirjoittanut dialogia.

Step outline -vaiheessa yritän luettaa juttuani mahdollisimman monella

henkilöllä ja kerätä heiltä mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä ja ideoita

käsikirjoitustani varten. En välttämättä hyödynnä kaikkia ideoita, mutta yritän

pitää mieleni mahdollisimman avoimena.

3.2.4 Muut työkalut step outline -vaiheen aikana

Joskus tarinan ymmärtäminen vaatii että kirjoitan step outline -vaiheessa myös

muita tarinaan liittyviä tekstejä.

Mikäli en ole kirjoittanut henkilökuvausta ideointivaiheessa, kirjoitan sen yleensä

viimeistään nyt. Henkilökuvauksessa käyn läpi päähenkilön henkilöhistorian,

luonteen, pelot, unelmat, tavoitteet ja esteet sekä suhteet toisiin hahmoihin.

Saatan kirjoittaa myös hänen emotionaalisen kehityksensä tarinan aikana.

Joskus, varsinkin jos step outine-vaihe on jatkunut pitkään, tarina on voinut

muuttua sen verran paljon, että päähenkilön emotionaalinen kaari tarinan

aikana alkaa olla minulle epäselvä. Tällöin saatan kirjoittaa lyhyen synopsiksen

siitä, mitä päähenkilölle tarinan aikana oikeastaan tapahtuu ja millaisia

havaintoja ja tunnetiloja tapahtumat hänessä aiheuttavat. Nämä synopsikset

ovat yleensä vain omaani tai korkeintaan työryhmän käyttöön.

Samoin pitkä step outline -vaihe saattaa vaatia, että puran tarinani välillä

uudestaan sekvenssi outlineen, jossa listaan lyhyesti näytösten ja

pääkäänteiden tapahtumat ja kunkin sekvenssin merkityksen ja päähenkilön

tavoitteet sen aikana. Samaan luetteloon merkitsen yleensä myös mitä

toivomme päähenkilölle tapahtuvan toisen näytöksen ensimmäisellä puoliskolla

ja mitä pelkäämme hänelle tapahtuvat toisen näytöksen toisella puoliskolla.
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3.3 Käsikirjoitus

Ihannetapauksessa siirryn step outlinesta käsikirjoitusvaiheeseen vasta kun

näen, etten voi enää mitenkään edistää tai parantaa tarinaa lisäämällä tai

poistamalla kohtauksia tai tapahtumia. Jos käsikirjoituksella on jo tuottaja,

joudun käytännössä siirtymään ensimmäiseen käsikirjoitusvaiheeseen jo ennen

sitä, koska rahoittajat haluavat nähdä ensimmäisen käsikirjoitusversion tai

koska tuotanto tarvitsee käsikirjoitusta castingia, erilaisia aikataulutuksia ja

rahoituslaskelmia varten.

Käsikirjoitusvaiheessa avaan step outlinen kohtaukset kirjoittamalla toiminnan

mahdollisimman konkreettiseksi ja repliikit omille paikoilleen. Samalla jätän pois

kaiken tarinan ymmärtämisen kannalta epäolennaisen tai sekoittavan

informaation.

3.3.1 Käsikirjoituksen sisältö

Ideaalitilanteessa käsikirjoitus on niin hyvin kirjoitettu, että minimimäärä tekstiä

tuottaa lukijan päähän tarvittavat kuvat ja tapahtumat selittävät itsessään

henkilöiden motivaation ja tunnetilat kussakin kohtauksessa. ihannetilanteessa

käsikirjoitusta lukevat vain sellaiset ihmiset, joiden luetun ymmärtämiskyky on

poikkeuksellisen vahva ja jotka jaksavat lukea käsikirjoituksen kaikessa

rauhassa ja ajatuksella.

Valitettavasti valtaosa käsikirjoitusten lukijoista ei ole näin valveutuneita. Joskus

lukijoiden suurimpana huolena tuntuu olevan löytää käsikirjoituksesta jotain

kritisoitavaa, että he voisivat osoittaa olevansa tilanteen tasalla ja palkkansa ja

asemansa arvoisia. Monet päättäjät ovat niin kiireisiä, että pahimmassa

tapauksessa he vain selaavat käsikirjoituksen läpi hetkeä ennen palaveria.

Toisaalta alalla on ymmärrettävästi paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka

ymmärtävät paremmin kuvia kuin kirjoitettua tekstiä.
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Siksi jätän yleensä ensimmäisiin käsikirjoitusversioihin hieman enemmän

selittäviä kommentteja ja kuvauksia kuin ihannetapauksessa olisi tarpeellista.

Tällöin otan riskin siitä, että käsikirjoituksesta tulee hieman raskaammin

luettava, kuin mitä se olisi, jos olisin karsinut turhan informaation kokonaan

pois. Lähden kuitenkin siitä, että mieluummin otan riskin lukijoiden

rasittamisesta kuin yritän myöhemmin korjata heidän saamiaan vääriä

käsityksiä ja johtopäätöksiä siitä, mitä haluan käsikirjoituksellani sanoa.

Toinen ongelma runsaampien selitysten kanssa on se, että joskus selittäminen

saattaa sokeuttaa niin minut kuin lukijani käsikirjoituksessa olevilta selkeiltä

puutteilta. Siksi mielestäni olisi tärkeää, että ensimmäisten versioiden jälkeen,

kun tuottaja ja ohjaaja ovat jo löytäneet käsikirjoittajan kanssa yhteisen

näkemyksen siitä, mistä tarina kertoo ja miten se kerrotaan, käsikirjoituksesta

karsitaan turhat selitykset pois ja se annetaan uusille lukijoille luettavaksi.

3.3.2 Rakenneongelmat käsikirjoitusvaiheessa

Ihannetapauksessa käsikirjoitusvaiheessa ei enää tarvitse puuttua

rakenteeseen. Käytännössä hahmot alkavat kuitenkin elää kunnolla vasta kun

kohtaukset kirjoitetaan auki. Tällöin on mahdollista, että jokin olennainen

ongelma henkilöiden välisissä suhteissa ja kaarissa paljastuu, jolloin kirjoittajan

ei auta muu kuin palata takaisin alkuun ja miettiä tarina uudelleen.

Samoin aukikirjoittaminen saattaa paljastaa kohtaustasolla olevia heikkouksia.

Step outlinessa toimivalta vaikuttanut kohtaus ei välttämättä enää vakuuta ja

kosketa käsikirjoituksessa. Todennäköisemmin vika on tuolloin kohtauksen

lähtökohdissa kuin toteutuksessa. Pahimmassa tapauksessa heikko kohtaus

paljastaa isomman logiikkavirheen koko sekvenssissä tai jopa koko

juonikaaressa.

Vaikka on aina yhtä turhauttavaa löytää rakennevikoja käsikirjoitusvaiheessa,

olen oppinut, että loppujen lopuksi helpoimmalla pääsee, kun palaa nöyrästi
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nollaan ja tekee suosiolla tarvittavat muutokset, kuin että yrittää nokkelalla

dialogilla tai muulla käsikirjoitusteknisellä kikkailulla ohittaa ongelman.

3.3.3 Koska käsikirjoitus on valmis?

Teoriassa käsikirjoitus on valmis, kun siitä ei pysty ottamaan enää mitään pois

tai siihen ei voi lisätä enää yhtään mitään, ilman että kokonaisuus kärsisi.

Käytännössä käsikirjoitus on valmis viimeistään silloin, kun viimeisiä kohtauksia

kuvataan. Hätätapauksessa käsikirjoitus voidaan laittaa uusiksi vielä

leikkauspöydän ääressä, jos lopputulos sitä vaatii.

Yleensä olen pyrkinyt siihen, että käsikirjoitukset olisivat kuvauskunnossa

riittävän hyvissä ajoin ennen kuvausten aloittamista. Näin säästetään aikaa,

vaivaa ja ennen kaikkea rahaa, kun kuvausaikataulut ehditään suunnitella

huolella ennen kuin ensimmäistäkään kohtausta on kuvattu. Tämä on erityisen

tärkeää siksi, että valtaosa televisiosarjoista ja elokuvista kuvataan

kesäkaudella, jolloin parhailla näyttelijöillä saattaa olla myös muita sitoumuksia,

jotka rajoittavat heidän käyttöään.

Jos tuottajan ensisijainen tavoite on saada tuotanto mahdollisimman

tehokkaasti käyntiin eikä suinkaan se, että lopputulos olisi mahdollisimman

hyvä, hän saattaa olla valmis julistamaan käsikirjoituksen ”kuvauskelpoiseksi”

jopa silloin, kun se on selvästi vielä keskeneräinen. Toisaalta ohjaajien kohdalla

saattaa törmätä ajatusmalliin ”korjataan se sitten kuvauspaikalla – tai vaikka

leikkauspöydässä”, tilanteessa, jossa vielä yksi käsikirjoituskierros voisi poistaa

viimeiset epäselvyydet käsikirjoituksesta ja vähentää stressiä ja estää

suoranaisia virheitä tapahtumasta kuvauspaikalla.

Jos tuottaja ja ohjaaja alkavat erityisen varhaisessa vaiheessa vakuuttaa

käsikirjoituksen olevan täydellinen, käsikirjoittajan pitää luottaa omaan

vaistoonsa, olla objektiivinen työnsä suhteen ja ankara itselleen. Varsinkin siinä
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vaiheessa, kun viimeinen käsikirjoituspalkkio siintää silmissä, houkutus

luovuttaa vähän keskeneräinen käsikirjoitus tuotantoon voi olla suuri.

Toisaalta on hyvä muistaa, että paraskaan käsikirjoitus ei voi koskaan olla

täysin kiveen hakattu, sillä käsikirjoitus on elokuvalle sama asia kuin nuotit

oopperalle tai rakennuspiirros valmiille talolle. Ohjaaja, kuvaaja, leikkaaja,

äänisuunnittelija, näyttelijät, puvustajat, lavastajat ja maskeeraajat tekevät

valmiin elokuvan tai televisiosarjan käsikirjoituksesta tekemiensä tulkintojen

perusteella. Niin käsikirjoituksesta kuin sitä tulkitsevasta työryhmästä riippuu,

onko tulkinta sellainen kuin käsikirjoittaja on tarkoittanut ja ennen kaikkea onko

lopputulos hyvä vai ei.

Parhaassa tapauksessa muun työryhmän tulkinnat nostavat käsikirjoituksessa

kuvatun tarinan aivan uudelle tasolle, jolloin lopputulos on suurempi kuin

osiensa summa.

Minulla on ollut onni työskennellä etupäässä sellaisten tekijöiden kanssa, joiden

käsissä televisiosarjasta tai elokuvasta on tullut paljon parempi kuin mitä

käsikirjoitus oli. Aivan erityisellä lämmöllä muistan Kaija Juurikkalan ja Laura

Joutsin tulkintoja Laura-sarjasta sekä Aku Louhimiehen tulkintaa Kuutamolla-

elokuvasta. Niissä lopullisen televisiosarjan tai elokuvan tarina oli kerrottu

mielestäni paremmin kuin käsikirjoituksessa – ja jopa paremmin kuin kirjoissa,

joihin käsikirjoitukset perustuivat.

Joskus tuotantoryhmä onnistuu pilaamaan hyvätkin käsikirjoitukset niin, että

lopputulosta katsoessaan niin tavallinen katsoja kuin käsikirjoittaja itse ajattelee

”minäkin osaisin kirjoittaa parempia televisiosarjoja/elokuvia”.

Omakohtainen esimerkkini tästä on Kotikatu. Vaikka sarja oli yksi Suomen

katsotuimpia siinä vaiheessa kun vierailin yhdeksän osan ajan

käsikirjoitustyöryhmässä, en voinut olla huomaamatta, miten paljon
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monitahoisempi, koskettavampi, hauskempi ja vivahteikkaampi tarina kerrottiin

sarjan käsikirjoituksissa kuin näytettiin valmiina lopputuloksena televisiossa.

Itse määrittelen käsikirjoituksen valmiuden kahdesta eri näkökulmasta.

Ensinnäkin joudun kysymään itseltäni miten hyvin uskon työryhmän kykenevän

tulkitsemaan ja hyödyntämään viimeistä käsikirjoitusversiotani. Jos luotan

ohjaajaan ja muuhun työryhmään, saatan esimerkiksi hioa vähemmän dialogia

kuin jos en luota ohjaajan kykyyn tulkita tekstiäni parhaalla mahdollisella tavalla.

Toiseksi joudun kysymään itseltäni miten paljon pystyn vielä parantamaan

käsikirjoitusta. Jossain vaiheessa prosessia niin käsikirjoittaja kuin muut

käsikirjoituksen lukijat sokeutuvat käsikirjoitukselle nimittäin niin, että ehdotetut

muutokset eivät enää olennaisesti paranna käsikirjoitusta, ainoastaan muuttavat

sitä toisenlaiseksi tai pahimmassa tapauksessa jopa huonontavat sitä. Tällöin

on mahdollista yrittää tuoda prosessiin mukaan uusia lukijoita, jotka pystyvät

näkemään tarinan ja sen mahdolliset ongelmat kirkkain silmin.

Vasta viime aikoina olen alkanut miettiä, lähdenkö projekteista pois liian

varhaisessa  vaiheessa. Epäilys alkoi itää mielessäni sen jälkeen kun luin

lukuharjoituksista uudelleenkirjoitusprosessin apuna. Oman tekstin kuuleminen

muiden lukemana voi avata kirjoittajalle täysin uusia näkökulmia

käsikirjoitukseen ja ennen kaikkea paljastaa pitkään piilossa pysyneitä puutteita

tarinassa, henkilöissä, kohtausten rakenteessa ja dialogissa. (Russin 2003,

296–298.) Perttu Lepän kertomus siitä, miten joskus vasta näyttelijä voi auttaa

näkemään päähenkilössä olevat puutteet vahvisti epäilystä entisestään (Leppä

2004).

Televisiopuolella käsikirjoitukseni ovat olleet yleensä kuvauskelpoiset jo siinä

vaiheessa, kun näyttelijöitä ollaan vasta kiinnittämässä mukaan projektiin.

Ensimmäiset lukuharjoitukset ovat tällöin viikkoja tai jopa kuukausia sen

jälkeen, kun olen lähettänyt viimeisen käsikirjoitusversion ja nostanut viimeisen

palkkioni.
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Elokuvapuolella käsikirjoittajat ovat yleensä mukana ainakin ensimmäisiin

lukuharjoituksiin asti. FC Venus -elokuvan käsikirjoitusprosessi päättyi osaltani

sopimuksen mukaan neljänteen käsikirjoitusversioon. Ohjaaja Joona Tena

halusi siitä eteenpäin kirjoittaa yksin loput käsikirjoitusversiot. Osin syynä

saattoivat olla minun ja Tenan väliset henkilökemiaongelmat, osin hänen

ilmaisemansa halu toimia auteur-ohjaajana, koska myöskään elokuvan toista

käsikirjoittajaa Outi Keskevaaria ei pyydetty kirjoittamaan viimeisiä versioita.

Vaikka minulla ei ole vielä omakohtaista kokemusta viimeisten versioiden

kirjoittamisesta lukuharjoitusten jälkeen, lukemieni ammattikäsikirjoittajien

haastattelujen sekä ohjaaja Perttu Lepän ja näyttelijä Petteri Summasen kanssa

käytyjen keskustelujen perusteella uskon, että mikäli käsikirjoittaja haluaa

kirjoittaa työryhmän työskentelyä parhaalla mahdollisella tavalla edistävän ja

helpottavan käsikirjoituksen, hänen kannattaa jättää viimeinen käsikirjoitus-

versio aikaisintaan vasta ensimmäisten lukuharjoitusten jälkeen. (Leppä 2005;

Summanen 2005.)

Sen sijaan en ole lainkaan varma siitä, onko käsikirjoittajan kovinkaan

hyödyllistä olla jatkuvasti läsnä elokuvan tai televisiosarjan kuvauksissa.

Käsikirjoittajan läsnäolosta saattaa seurata, että näyttelijät ja ohjaaja juoksevat

tarkastamaan pienimmänkin repliikkimuutoksen käsikirjoittajalta, jolloin

kuvaustilanne voi ”turhaan muuttua levottomaksi työryhmän innon

suuntautuessa ’vääriin asioihin’.” (Summanen, 2005.)
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4 KÄSIKIRJOITTAJAN KOLME ROOLIA

KÄSIKIRJOITUSPROSESSIN ERI

VAIHEISSA

Käsikirjoittaminen on dynaaminen prosessi, joka mukautuu kulloisenkin

projektin mukaan. Käsikirjoittaja joutuu tarkastelemaan tarinaansa kaikkien eri

rooliensa kautta yleensä useita kertoja jokaisen kirjoitusvaiheen aikana.

Käsikirjoittajan roolien merkitys ja tapa tarkastella tarinaa muuttuu hieman

prosessin eri vaiheissa.

Seuraavassa tarkastelen miten käsikirjoittajan rooliminät vaihtuvat ja vaikuttavat

kirjoittamisen eri vaiheissa ja mitä kussakin vaiheessa olisi hyvä ottaa

huomioon.

4.1 Ideointiprosessi

Ideointiprosessin ratkaisee tuleeko käsikirjoituksesta mitään vai ei. Ajatusten

pitää virrata vapaasti, ilman estoja ja ennakkosensuuria. Mitä enemmän tässä

vaiheessa saadaan erilaisia ideoita kasaan, sitä helpommin loppuprosessi

sujuu.

Monet pitävät ideointivaihetta kaikkein hauskimpana vaiheena koko

käsikirjoitusprosessin aikana. Kaikki on vielä mahdollista, ilma on lupauksia

täynnä eikä juuri mitään tarvitse kirjoittaa ylös.

4.1.1 Luova hullu nauttii vapaudestaan

Ideointi on luovan hullun ominta aikaa. Ensimmäisiä ideoita kehitettäessä on

äärimmäisen tärkeää antaa luovalle hullulle täysin vapaat kädet.
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Käsikirjoittajalla on usein ideointiprosessin alkaessa jonkinlainen käsitys siitä,

mitä hän haluaa kertoa. Sen ei pidä kuitenkaan antaa kahlita itseään. Jos

hahmot tai tarina alkavat viedä käsikirjoittajaa aivan toiseen suuntaan kuin mitä

hän oli ajatellut, hyvä käsikirjoittaja ei pistä vastaan vaan katsoo mihin

ajatuspolku hänet vie.

Käsikirjoittaminen on myös itsensä löytämistä. Muutumme joka hetki ihmisinä,

emmekä siksi voi koskaan tuntea itseämme läpikotaisin. Parhaimmillaan

vapaasti assosioiva luova hullu tuo käsikirjoittajan tietoisuuteen uusia puolia

hänestä itsestään. Joskus nämä puolet voivat tuntua pelottavilta, mutta mikäli

ne pystyy kohtaamaan, niistä on mahdollista muokata elämää suurempia

tarinoita, jotka koskettavat katsojia paljon syvemmältä kuin tarkkaan hallittujen

ideointiprosessien seurauksena syntyvät pikkusievät kertomukset.

Ollessani luovan hulluuden tilassa ideointiprosessin aikana, en kirjoita juuri

mitään ylös vaan annan ajatusten sinkoilla päässäni vapaasti. Jostain syystä

parhaimmat ideat näyttävät tulevan päähäni ajaessani autolla, ollessani

suihkussa tai maatessani sängyssä juuri ennen nukahtamista tai juuri

heräämisen jälkeen.

4.1.2 Armoton ammattitappaja tähtää tarkkaan

On selvää, että kaikki ideat eivät ole yhtä hyviä. Tyypillinen aivomyrsky alkaa

tavallisimmilla ja käytetyimmillä ideoilla. Sen jälkeen kun kirjoittaja on kaatanut

tajunnastaan kaikkein ennalta-arvattavimmat vaihtoehdot, hän heittää vapaalle

ja alkaa kehittää todella hulluja ja yleensä käyttökelvottomia ideoita. Vasta sen

jälkeen hän kykenee tuottamaan uusia, uniikkeja ja toteuttamiskelpoisia ideoita.

Tyypillisin aloittelevan käsikirjoittajan virhe on aloittaa ideoiden sensuroiminen

liian varhain. Ideointivaiheessa ammattitappajan rooli otetaan käyttöön vasta

sitten, kun kaikki ideat on varmasti puristettu esiin. Tällöinkin kirjoittajan pitää

olla todella tarkka, ettei hän vahingossa tyrmää ideoita, jotka saattavat näyttää
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ensisilmäyksellä liian rajuilta tai ajatuksia, jotka ehkä näyttävät kliseiltä, mutta

oikein käytettynä tuntuisivat raikkailta ja toimivilta.

Toisin sanoen tässä vaiheessa ammattitappaja kyselee ensin ja ampuu vasta

sitten. Tässä vaiheessa hän voi olla suorastaan armelias ja säästää jopa

sellaisia ideoita, jotka eivät vielä kykene sataprosenttisesti vakuuttamaan häntä

tarpeellisuudestaan.

Varsinkin ensimmäisiä ideoita kehittäessäni en tapa juuri mitään ideantynkiä.

Niin kauan kun ideoita ei ole kirjattu mihinkään ylös, niiden poistaminen on

käytännössäkin hankalaa.

4.1.3 Analyyttinen rakentaja varoo lausuntojaan

Sen jälkeen kun kirjoittaja on ammattitappajan ominaisuudessa karsinut

kaikkein epäonnistuneimmat ideat, analyyttinen rakentaja ottaa jäljellejääneet

ideat tarkasteluunsa ja miettii, miten niistä saisi rakennettua elokuvakäsi-

kirjoituksen. Hän saattaa asettaa ideat erilaisiin tarinankerronnan kaavoihin tai

käydä läpi valmiita kysymyslistoja nähdäkseen, mitä käänteitä tai tekijöitä

tarinasta vielä puuttuu.

Tässä vaiheessa on tärkeää, ettei analyyttinen rakentaja sitoudu vielä liikaa

mihinkään ratkaisuihin, vaan pitää päähenkilöiden ominaisuudet ja tahdon

suunnat, tarinan teemat ja käänteiden sisällöt hieman avoimina. Toisin sanoen

hän käyttää konditionaalia eri vaihtoehdoista puhuessaan: ”sitten päähenkilö

voisi tehdä niin ja näin...”

Piirtäessäni ensimmäiset kaaviot tarinasta siirryn ensimmäistä kertaa

analyyttisen rakentajan rooliin. Ideointivaiheessa kaikki rakennehahmotelmani

ovat visuaalisestikin epämääräisiä: sotkuisella käsialalla huonosti näkyvällä

lyijykynällä nopeasti vapaalla kädellä piirrettyyn kaavaan hutaistuja luonnoksia.

Pitämällä piirrokset epämääräisinä koen pitämäni vaihtoehtoni avoimempina.
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4.1.4 Roolien merkityksen muuttuminen ideointikierroksilla

Ideointivaiheeseen kuuluu yleensä useampi ideointikierros. Ensimmäisellä

ideointikierroksella luova hullu on aivan estoton, ammattitappaja on todella

varovainen ja analyyttinen rakentaja varoo sitoutumasta juuri mihinkään.

Toisella kierroksella luova hullu joutuu jo ottamaan jossain määrin huomioon

edellisellä kierroksella ammattitappajan seulasta selvinneet ajatukset, joiden

pohjalta analyyttinen rakentaja on hahmotellut tarinarungon.

Toisesta kierroksesta alkaen luova hullu pyrkii parantamaan tarinaan valittuja

ideoita ja keksimään täytettä aukkokohtiin. Mitä pidemmälle kierrokset edistyvät,

sitä kriittisemmäksi ammattitappaja saa käydä ja sitä tiukemmin analyyttinen

rakentaja saa sitoutua laatimaansa rakenteeseen.

Joskus on mahdollista, että vielä viidenkin ideointikierroksen jälkeen kirjoittaja

tajuaa lähtökohtiensa olevan täysin väärät, henkilöhahmon mielenkiinnoton ja

tarinan sataan kertaan nähty. Aloitteleva kirjoittaja heittää tässä vaiheessa

herkästi koko konseptin menemään ja aloittaa alusta uudella konseptilla, joka

tuntuu uutuutensa vuoksi tuoreelta ja kiinnostavalta.

Ammattilainen ymmärtää, että kaikki tarinat on kerrottu tuhanteen kertaan ja

että mielenkiinnottomat henkilöhahmot pitää uudistaa ja lähtökohtia voi muuttaa

ilman että koko tarina pitää unohtaa. Hän ymmärtää, että koska tarinassa oli

alunperin jotain, mikä viehätti häntä niin paljon, että hän alkoi kehittää sitä, on

typerää luovuttaa heti ensimmäisen vastoinkäymisen kohdalla.

Mitä pidemmälle ideointiprosessi etenee, sitä enemmän alan luovana hulluna

ollessani kirjata ajatuksia ylös. Tällöin minun on helpompi karsia tarinaan

kuulumattomat tai muuten huonot elementit pois pyyhekumia tai tietokoneen

poistonäppäintä käyttäen. Samoin analyyttisena rakentajana tekemäni

hahmotelmat muuttuvat selkeämmiksi ja helppolukuisemmiksi kierros

kierrokselta. Siinä vaiheessa kun paperilapuin tehty kohtausluetteloni on valmis,
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kiinnitän laput läpinäkyvällä teipillä paikalleen niin, etteivät ne enää vahingossa

vaihda paikkaa tai putoa pois. Samalla tunnen lyöväni tarinan perusrakenteen

lopullisesti lukkoon.

4.2 Step outline -vaihe

Step outline -vaiheeseen siirryttäessä työskentely muuttuu huomattavasti

kurinalaisemmaksi ja tarkoitushakuisemmaksi. Vaikka tässä vaiheessa voi vielä

syntyä uusia suuria ajatuksia ja tarvittaessa elokuvan teemaa, henkilöhahmojen

määrää ja merkityksiä ja niin edespäin voidaan vielä muuttaa radikaalisti, step

outline -vaiheessa on pakko alkaa lyödä asioita lukkoon, mikäli haluaa, että

ideasta syntyy joskus vielä valmis käsikirjoitus.

Käsikirjoittaminen on paitsi keksimistä, niin myös päätöksentekoa. Mistä

tahansa lähtöideasta on mahdollista rakentaa elokuvakäsikirjoitus ja jokaisesta

tarinan tyngästä voi tehdä useita eri elokuvia.  Kokemukseni perusteella väitän,

että monelle kokemattomammalle käsikirjoittajalle ja jopa kokeneille ohjaajille

asioiden lukkoonlyöminen tuntuu kaikkein vaikeimmalta.

Kun asioita ei lyödä lukkoon vaan yritetään pitää kaikki vaihtoehdot loppuun asti

avoinna, käsikirjoitusprosessi pitkittyy ja käsikirjoittaja päätyy tekemään

runsaasti turhaa työtä.

Itse olen sitä mieltä, että siinä vaiheessa kun siirrytään step outline -

vaiheeseen, kaikki radikaalit muutokset kyseenalaistetaan. Jos muutos ei

selvästi paranna tarinaa vaan ainoastaan tekee siitä toisenlaisen, voi kysyä

itseltään, onko muutoksessa mitään järkeä. Useimmiten ei ole.

Viimeistään step outline -vaiheessa käsikirjoittajan pitää tietää, millaista

elokuvaa hän on tekemässä ja mitä hän haluaa tarinallaan kertoa.
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4.2.1 Luova hullu suuntaa energiaansa

Step outline -vaiheessa luovalle hullulle laitetaan suitset suuhun. Hän saa

ideoida edelleen melko vapaasti, mutta vain annettujen rajojen puitteissa.

Ideointi on havaintojeni mukaan myös hedelmällisempää, kun yrittää kunnioittaa

valitsemaansa rakennetta ja teemaa. Tällöin ei tule haaskanneeksi aikaa ja

energiaa tarinan kannalta merkityksettömien asioiden miettimiseen.

Jos tässä vaiheessa saa vielä huikeita ideoita, jotka vaativat tarinan

muuttamista, ne kannattaa kirjoittaa ylös, mutta sen sijaan että lähtisi suoraan

mylläämään koko tarinaa uusiksi, kannattaa käydä radikaalit muutosideat ensin

ammattitappajan ylikriittisellä silmällä läpi.

4.2.2 Armoton ammattitappaja tappaa rakkaat

Step outline -vaiheessa armoton ammattitappaja saa hieman enemmän valtaa.

Ihannetapauksessa step outline sisältää kaiken valmiin käsikirjoituksen kannalta

välttämättömän informaation – muttei yhtään ylimääräistä kohtausta.

Mitä pidemmälle kohtauksia on kirjoitettu ja henkilöitä on kehitetty, sitä

vaikeampaa niistä on luopua. Siksi step outline -vaiheessa kirjoittajan pitää

hankkiutua eroon kaikista niistä kohtauksista, tapahtumista ja henkilöistä, jotka

ovat mukana lähinnä siksi, että käsikirjoittaja tai käsikirjoituksesta palautetta

antaneet pitävät kohtausta tai hahmoa sinällään jotenkin hauskana, briljanttina

tai koskettavana – ei siksi, että se on tarinan ymmärtämisen kannalta

välttämätön.

Havaintojeni mukaan taito luopua rakkaimmista, mutta tarinaan

kuulumattomista kohtauksista on kaikkein vaikein oppia. Siinä vaiheessa kun

elokuvantekijä on rakastunut johonkin kohtaukseen, hän keksii helposti

tekosyitä sen säilyttämiseen.
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Rakkaiden tappamista ei voi oppia kirjoista. Harva hallitsee sen syntyjään

täydellisesti. Itse koen, että nimenomaan työskentelyni huomattavasti

kokeneempien ammattikirjoittajien, dramaturgien ja käsikirjoituskonsulttien

kanssa on opettanut minut olemaan tarvittaessa armoton karsimaan

osatekijöitä, jotka eivät kuulu tarinaani. Ammattilaisten työskentelyn

seuraaminen antaa itsevarmuutta luottaa omaan arvostelukykyyn.

Ammattilaisten kanssa käydyt keskustelut auttavat myös näkemään, milloin

omien tai muiden hienojen teoreettisten perustelujen takana on todellisuudessa

halu pitää kiinni kohtauksesta tai hahmosta, ei se, että kyseinen kohtaus tai

henkilö olisi tarinalle välttämätön.

Jokaisesta itselle rakkaasta kohtauksesta luopuminen tuntuu pahalta. Rakkaista

henkilöhahmoista luopuminen sattuu sydämeen. Muiden ammattilaisten tuki

helpottaa tuskaa ja auttaa näkemään, miten tärkeää käsikirjoituksen kannalta

on päästä eroon turhista rönsyistä, jotka hidastavat  tarinan kerrontaa ja

vääristävät viestiä.

4.2.3 Analyyttinen rakentaja on elementissään

Step outline on analyyttisen rakentajan ominta aikaa. Step outline -vaiheessa

työskennellään nimenomaan rakenteen kanssa. Step outline on mahdollista

kirjoittaa ja uudelleenkirjoittaa ilman, että käyttää lainkaan käsikirjoitustyökaluja,

mutta tarinan rakenteen tarkastaminen tässä vaiheessa yhtä tai useampaa

käsikirjoitusteoriaa hyödyntäen auttaa yleensä löytämään tarinasta aukkoja ja

heikkouksia, joiden korjaaminen myöhemmässä vaiheessa olisi huomattavasti

vaikeampaa.

Käsikirjoitustyökaluilla tarkoitan erilaisia käsikirjoitusteorioita kuten Syd Fieldin

käännekohtia, Frank Danielin sekvenssejä, Christopher Voglerin Sankarin

matkaa. Työkaluiksi voidaan lukea myös henkilöhahmoja, teemaa ja tarinaa

tarkentavat tarkistuslistat ja peruskysymykset kuten ”mistä tarina kertoo”, ”kuka

on päähenkilö”, ”mitä päähenkilö haluaa ja mitä hän tarvitsee” ja niin edelleen.
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4.2.4 Roolien merkityksen muuttuminen step outline -

kierroksilla

Step outline -vaihe on ensisijaisesti siis ammattitappajan ja analyyttisen

rakentajan aikaa. Ensimmäisten versioiden aikana analyyttinen rakentaja on

tärkeämmässä asemassa kuin ammattitappaja. Mitä valmiimmaksi step outline

tulee, sitä vähemmän radikaaleja ongelmia analyyttinen rakentaja yleensä

löytää. Tällöin kirjoittaja ja mahdolliset palautteenantajat voivat keskittyä

epäolennaisuuksien karsimiseen.

Step outlinen pitää parantua merkittävästi jokaisella kirjoituskerralla. Jos

käsikirjoittaja huomaa hinkkaavansa enää yksittäisten kohtausten sisältöjä, hän

on joko saanut step outline -vaiheen päätökseen tai sitten sokeutunut omalle

tekstilleen. Mitä varhaisempi versio step outlinesta on kyseessä, sitä toden-

näköisemmin kyseessä on jälkimmäinen vaihtoehto. Tällöin kirjoittaja voi yrittää

pitää itse viikkojen tai jopa kuukausien ajan taukoa tekstistään tai antaa tekstin

muille luettavaksi.

Koska step outline -vaiheessa nokkela dialogi tai taidokkaasti kirjoitetut

tapahtumakuvaukset eivät hämää lukijaa, step outline on kaikkein otollisinta

aikaa vastaanottaa palautetta muilta ihmisiltä. Se, että step outlinet ovat

sivumäärissä lyhyempiä kuin käsikirjoitukset, edesauttaa usein mahdollisten

lukijoiden rekrytointia.

Ensimmäiset step outline -versiot kannattaa luettaa ihmisillä, joiden tietää

kykenevän hahmottamaan myös keskeneräisiä rakenteita. Mikäli tekstien

lukemisesta ei makseta palkkaa, kannattaa säästellä parhaimpia heitä

myöhempiä step outline -versioihin, joiden pahiten piilossa olevat

ongelmakohdat vaativat tarkempaa analyyttisyyttä lukijoiltaan.

Palautteen vastaanottaminen vaatii useimmilta ahkeraa harjoittelua, eikä

siltikään tunnu aina mukavalta.
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4.2.5 Palautteen vastaanottaminen

Minulle tärkeintä on kertoa mahdollisimman kiinnostava ja koskettava tarina

mahdollisimman hyvin, ei kirjoittaa käsikirjoitus, josta voin sanoa ”keksin tämän

kaiken ihan itse”. En ole erityisen nerokas käsikirjoittaja. Jos haluaisin kirjoittaa

poikkeuksellisen hyviä käsikirjoituksia vain omin neuvoineni, ehtisin kirjoittaa

vain muutaman käsikirjoituksen elämäni aikana. Todennäköisesti nekään eivät

olisi vielä mitenkään ihmeellisen loistavia.

Suurin syy siihen, että pystyn tuottamaan runsaasti hyvälaatuisia käsikirjoituksia

on se, että kuuntelen ja hyödynnän mielelläni muiden palautetta. Muiden

palaute auttaa minua näkemään oman tekstini uudessa valossa. Jos muut eivät

ymmärrä mitä yritän sanoa tai ymmärtävät tarinani väärin, vika on useimmiten

käsikirjoituksessani, ei muissa.

Käsikirjoittajan tärkein tehtävä on paitsi kertoa tarina, joka kiinnostaa, koskettaa

ja viihdyttää muita, myös kertoa se niin, että muut ymmärtävät käsikirjoituksen

oikein. Ylevimmästäkään sanomasta ei ole hyötyä, jos se ei välity käsi-

kirjoituksen kautta muille tekijöille. Hauskinkaan juttu ei naurata, jos se on

huonosti kirjoitettu.

Lähipiirissäni on muutamia ihmisiä, joiden tarinantaju on vähintään yhtä

kehittynyt kuin minulla. Onnekseni heidän tapansa lähestyä ja hahmottaa

käsikirjoituksia on sen verran erilainen kuin minulla tai toisillaan, että jokainen

heistä näkee vähän eri puutteita tarinoissani. Kaikki ne heikkoudet, jotka he

huomaavat, ovat yleensä myös olemassa käsikirjoituksessani. Kuvaavaa onkin,

ettei kukaan heistä pysty näkemään kaikkia käsikirjoitusteni ongelmia.

Toisin sanoen en usko, että maailmassa on montakaan tai ehkä yhtään ihmistä,

joka kykenisi katsomaan mitä tahansa käsikirjoitusta ja näkemään kaikki siinä

olevat puutteet, saati että kykenisi ehdottamaan vaihtoehtoisia tapoja korjata

virheitä.
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Uskon, että useilta ammattitaitoisilta lukijoilta saatu hyvä palaute on

välttämätöntä mielekkäälle uudelleenkirjoitukselle. Hyvä palaute ei tarkoita

missään nimessä pelkkää kehumista. Hyödyllinen palaute erittelee selkeästi

step outlinen tai käsikirjoituksen ongelmat ja tarjoaa konkreettisia

ratkaisumalleja heikkouksien korjaamiseen.

Käsikirjoittajalta vaaditaan hyvää itsetuntoa ja nöyrää asennetta omaa työtä

kohtaan. Muuten hän ei pysty hyödyntämään saamansa palautetta parhaalla

mahdollisella tavalla. On aina yhtä noloa, kun muut osoittavat tarinassa niin

ilmiselviä puutteita, että kirjoittajan olisi itsekin pitänyt kyetä näkemään ne. Vika

ei ole kuitenkaan hänen ammattitaidossaan vaan luonnollisessa

sokeutumisessa omaa tekstiä kohtaan.

Kun toisten antama palaute osuu kipeästi oikeaan, on aivan liian helppoa

ajautua puolustuskannalle ja lähteä selittelemään omia valintojaan, vaikka

syvällä sisimmässään tietää ne vääriksi. Tällainen selittely on täysin turhaa. Se

vie vain kallista työaikaa ja vaikeuttaa saadun palautteen hyödyntämistä.

Saadessaan satuttavasti osuvaa palautetta hyvä käsikirjoittaja nielee

ylpeytensä, myöntää virheensä, ottaa palautteen kiitollisena vastaan ja

opettelee iloitsemaan siitä, että virhe ehdittiin korjata ennen kuin käsikirjoitus

lähti tuotantoon.

4.3 Käsikirjoitusvaihe

Käsikirjoitusvaiheessa keskitytään enää kohtausten sisältöihin ja dialogiin.

Isoihin juonikaariin puututaan vain äärimmäisen pakottavista syistä.

Ihanteellisinta olisi, jos rakenteeseen ei tarvitsisi enää tässä vaiheessa koskea.

Joskus kohtausten aukikirjoittaminen paljastaa kuitenkin joko ihan selkeitä

puutteita tarinassa tai jotain sellaista henkilöhahmoista, joka vaatii muutoksia

myös rakenteessa.
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4.3.1 Luova hullu pannaan aisoihin

Käsikirjoitusvaihe on kaikkein vähiten luova vaihe koko käsikirjoitusprosessissa.

Tässä vaiheessa luova hullu pääsee enää ideoimaan mahdollisimman

kiinnostavaa, mutta kuitenkin uskottavaa dialogia ja keksimään yksityiskohtia,

jotka täydentävät tarinaa ja tuovat tarinankerrontaan uusia tasoja.

4.3.2 Analyyttinen rakentaja luo viimeisen silmäyksen

Parhaassa tapauksessa analyyttinen rakentaja saa tässä vaiheessa keskittyä

varmistamaan että kohtausten sisäinen rakenne toimii, että siirtymät

kohtauksista toiseen ovat loogisia ja sujuvia ja että dialogi kertoo asiat

alatekstinä (subtext) eikä ole niin sanotusti nenillä.

Vaikka analyyttisen rakentajan tehtävä kuulostaa tässä vaiheessa helpolta,

käytännössä koen itse kaikkein haastavimmaksi kirjoittaa kohtauksia, joiden

rakenne ja sisäinen rytmi olisi paras mahdollinen niin tarinan etenemisen kuin

tunnelatauksen kannalta. Siksi käytän ensimmäisten käsikirjoituskertojen

jälkeen usein vielä erilaisia kohtausten sisäistä dynamiikkaa ja dialogia

luotaavia tarkastuslistoja hyväkseni.

4.3.3 Ammattitappaja pääsee vauhtiin

Mitä valmiimmaksi käsikirjoitus muuttuu, sitä valppaammaksi ammattitappajan

on käytävä. Oikeaoppisesti kirjoitettu elokuvakäsikirjoitus ei saa ylittää 120

liuskaa. Kaikki näkemäni ensimmäiset käsikirjoitusversiot ovat olleet ylipitkiä. En

ole koskaan kuullut käsikirjoituksesta, joka olisi ollut liian lyhyt.

Ylipitkät käsikirjoitukset kertovat yleensä turhista kohtauksista, löysästä

dialogista ja liian tukkoon kirjoitetuista parenteeseista eli toimintaohjeista

(action). Mitä enemmän käsikirjoittaja uskaltaa viimeisten käsikirjoitusversioiden

yhteydessä karsia, sitä parempi käsikirjoituksesta yleensä tulee. Karsiminen
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säästää huomattavasti aikaa, vaivaa ja rahaa myöhemmissä vaiheissa ja tekee

käsikirjoituksesta helpommin luettavan ja useimmiten myös ymmärrettävän.

4.3.4 Roolien merkityksen muuttuminen

käsikirjoitusversioiden myötä

Ensimmäisessä käsikirjoitusversiossa dialogi on kirjoitettu yleensä vielä nenille

(on the nose) eli hahmot puhuvat suoraan mitä tarkoittavat, vaikka ”oikeassa

elämässä” kukaan ei puhu niin ja vaikka se on yleensä katsojan kannalta tylsää.

Toisaalta dialogia kirjoitetaan helposti liikaa ja lähes poikkeuksetta ensimmäiset

käsikirjoitusversiot sisältävät turhaa ekspositiota. Ekspositio tarkoittaa sellaista

tietoa, jonka katsoja tarvitsee myöhemmässä vaiheessa ymmärtääkseen

paremmin tarinaa tai päähenkilöä.

Parhaimmissa tapauksissa ekspositio tulee luontevasti ja suorastaan

huomaamattomasti muun toiminnan ohessa. Valitettavan usein, varsinkin

ensimmäisissä käsikirjoitusversioita kirjoittaessaan käsikirjoittaja on helposti

laiska ja pistää ekspositiot tökeröön dialogiin tai yrittää pakkosyöttää

vastaanottajalle myös sellaista tietoa, jota tämä ei todellisuudessa tarvitsisi

ymmärtääkseen tarinaa.

Ensimmäisessä käsikirjoitusversiossa luova hullu pääsee ideoimaan vapaasti

dialogia. Koska jatkossa dialogia todennäköisemmin karsitaan kuin lisätään,

hänen kannattaa ottaa tilanteesta ilo irti.

Ensimmäisten versioiden ajan myös analyyttisellä rakentajalla on töitä, kun hän

joutuu tarkastamaan kohtausten sisäisen dynamiikan. Mikäli kohtausten

aukikirjoittaminen on paljastanut hahmoista ja tarinasta jotain uusia piirteitä tai

puutteita, jotka vaativat rakenteellisia muutoksia, analyyttisen rakentajan on

oltava valmis reagoimaan niihin viipymättä. Mitä kauemmin käsikirjoitusta on

hiottu, sitä vaikeammaksi muutosten tekeminen muuttuu.
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Ammattitappaja on viimeinen henkilö, joka käy käsikirjoituksen läpi. Hän karsii

kaikki turhat kuvaukset ja selitykset sekä löysät ja selittävät repliikit.

Lopulta analyyttinen rakentaja ja ammattitappaja voivat todeta, että käsikirjoitus

on niin valmis, kuin se olosuhteisiin nähden voi olla. Luovan hullun mielipidettä

ei enää kysytä, sillä hän keksii aina tuhat tapaa tehdä tarinan toisin, vaikkei

välttämättä paremmin.
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5 KOULUTUS JA KÄSIKIRJOITTAJAN

KOLME ROOLIA

Koko sen ajan kun olen opiskellut elokuvataiteen osastolla, olen myöskin tehnyt

käsikirjoitustöitä. Koulumaailman ja työelämän välillä vuorottelu on auttanut

näkemään saamani koulutuksen heikkoudet ja vahvuudet.

5.1 Miten saamani koulutus on kehittänyt eri

roolejani?

Koska vuosikurssini oli vasta toinen ensisijaisesti käsikirjoitukseen keskittyvä

vuosikurssi, on luonnollista, että käsikirjoittajakoulutus oli alkuaikoina pitkälti eri

opetusmetodien kokeilua. Koska en ole viime vuosina enää ole osallistunut

opetukseen kuin satunnaisesti, en tiedä mitään koulutuksen nykytilanteesta.

Saamani koulutus keskittyi käsikirjoitusteorioihin eli käytännössä analyyttisten

rakentajataitojen kehittämiseen. Vaikka professorimme Jukka Vieno yritti

parhaansa mukaan kannustaa meitä olemaan mahdollisimman luovia, liian

varhaisessa vaiheessa opetetut käsikirjoitusteoriat kahlitsivat ainakin minun

luovuuttani seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Käsikirjoitusteorioiden opettamisen ongelmana on se, että koska teoriat

vaikuttavat niin kaikenkattavilta, aloitteleva käsikirjoittaja erehtyy helposti

kuvittelemaan niiden olevan ”Jumalan sana” ja ainoa tie ”oikeaan

elokuvakerrontaan”. Itse asiassa uskallan väittää, että vasta Perttu Lepän

kohtaaminen FC Venus -elokuvan käsikirjoitusprosessin aikana sai minut

ymmärtämään, miten pahasti olin laiminlyönyt omaa tarinankerronnan tajuani.
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Elokuvataiteen osastolla saamani opetus ei kehittänyt juuri lainkaan

ammattitappajanvaistojani. Väitän, että ammattitappajuutta oppii kaikkein

parhaiten oikeilta ammattilaisilta, ei toisilta elokuvaopiskelijoilta, jotka ovat vielä

epävarmoja omasta kertojaäänestään ja joiden tärkein motiivi toisten

käsikirjoitusten kritisointiin tuntuu joskus olevan itsetehostus.

5.2 Miten koulutusta pitäisi kehittää?

Ilman luovaa hullua ei voi syntyä aidosti loistavia elokuvia. Käsikirjoitukset, jotka

syntyvät ilman luovaa vimmaa, ovat parhaimmillaankin vain kulutustavaraa, joka

nautitaan pikaisesti ja unohdetaan pian sen jälkeen. Jokaisen viimeisen

kymmenen vuoden ajan Oscarin saaneen  elokuvakäsikirjoituksen takana on

tarina käsikirjoittajan inspiraatiosta, tarinasta joka oli pakko kertoa.

Aloittelevasta kirjoittajasta käsikirjoitusteoriat saattavat tuntua oikotieltä onneen.

Käsikirjoitusoppaiden kirjoittajat pitävät mielellään yllä täysin väärää käsitystä

siitä, että vain heidän ohjeitaan noudattamalla on mahdollista kirjoittaa

menestyselokuvia. Jos käsikirjoitusopiskelijaa lyödään liian nopeasti päähän

käsikirjoitusteorioilla, hän ei enää osaakaan luottaa omaan intuitioonsa ja

luontaisiin tarinankertojan kykyihinsä vaan turvautuu ulkoa opeteltuihin

kaavoihin.

Käsikirjoitusteoriat ovat hyviä renkejä, mutta huonoja isäntiä. Kuten olen tässä

tutkielmassa osoittanut, ne pitäisi ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun ideointi

prosessi on riittävän pitkällä.

Uskoisin, että kaikkein hyödyllisintä olisi, jos ensimmäisen lukukauden tai jopa

lukuvuoden aikana tuoreet käsikirjoitusopiskelijat pakotettaisiin pysymään

mahdollisimman kaukana käsikirjoitusteorioista. Teorioiden opiskelun sijaan

heitä tulisi kannustaa etsimään ja kehittämään mahdollisimman paljon uusia

ideoita ilman minkäänlaista jatkokehittämispakkoa.
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Nykyinen koulutusohjelma sisältää myös käsikirjoittajille pakollisia yleisiä

elokuvaopintoja. Pitäisin erittäin suotavana, että niiden merkitystä korostettaisiin

entisestään. Sen lisäksi näen tärkeänä, että käsikirjoittajat saisivat osallistua

ensimmäisen vuoden aikana mahdollisimman moniin oikeisiin elokuva- ja

televisiotuotantoihin jossain muussa kuin käsikirjoittajan roolissa. Samoin

kannustaisin ensimmäisen vuosikurssin käsikirjoittajia suorittamaan kaikki

korkeakoulun pakolliset opinnot jo ensimmäisen vuosikurssin aikana.

Lisäksi uskon, että käsikirjoitusten laatua voisi yleisesti ottaen parantaa se, että

käsikirjoittajat joutuisivat ensimmäisen vuosikurssin aikana suorittamaan 2–4

opintoviikkoa erilaisia elokuva- ja televisionäyttelemiskursseja. Väitän, että

käsikirjoitusten lukeminen näyttelijän näkökulmasta avaisi käsikirjoittajille uusia

näkökulmia omien tarinoidensa kirjoittamiseen.

Sen jälkeen kun ensimmäinen vuosikurssi olisi käytetty yleisopintoihin ja

ideointiin, toisella vuosikurssilla laittaisin käsikirjoittajat kehittämään omia

ideoitaan eteenpäin step outlineiksi ja lopulta käsikirjoituksiksi – edelleen ilman

teoriaopetusta. Kieltäisin epävarmoja opiskelijakollegoita antamasta

käsikirjoittajille palautetta. Sen sijaan palkkaisin erittäin kokeneista

ammattikirjoittajista koostuvan mentor-ryhmän antamaan palautetta ja

kehittämisideoita toisen vuosikurssin käsikirjoittajille. Näin käsikirjoittajat voisivat

oppia ammattilaisilta lisää käsikirjoittajan ammatista ja ammattitappajuudesta

ilman että heidän pitäisi tehdä se työelämässä.

Sen lisäksi vaatisin toisen vuosikurssin opiskelijoita lukemaan mahdollisimman

paljon erilaisia ammattilaisten kirjoittamia elokuva- ja televisiosarjakäsi-

kirjoituksia ja mieluiten jopa eri versioita käsikirjoituksista, mikäli niitä vain olisi

saatavilla. Samoin pitäisin toista vuotta hyvänä aikana lukea

ammattikäsikirjoittajista kirjoitettuja haastattelukirjoja, joissa keskitytään

teorioiden sijaan käsikirjoittajan ammattiin.
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Kolmannella vuosikurssilla opettaisin käsikirjoittajille vihdoin ja viimein

käsikirjoitusteoriat. Pitäisin tärkeänä, että yhden tai kahden pääteorian sijaan

koulutuksessa käytäisiin kattavasti läpi kaikki yleisimmin maailmalla käytetyt

käsikirjoitusteoriat ja muut tavat tarkastella ja hahmottaa käsikirjoituksia. Uskon,

että tässä vaiheessa käsikirjoittajat olisivat onnistuneet jo löytämään niin

voimakkaan sisäisen äänen, että teorioiden opiskelu vain hioisi ja vahvistaisi

tätä ääntä.

Mikäli opetussuunnitelma seuraisi ehdotustani, laittaisin käsikirjoitusopiskelijat

kirjoittajaan käsikirjoituksia muille opiskelijoille vasta kolmannella vuosikurssilla.

Tällöin heidän ammattitaitonsa olisi niin vahva, että he kykenisivät kestämään

koulutuotantojen paineet aivan eri tavalla kuin ensimmäisellä ja toisella

vuosikurssilla. Näin ollen ensimmäisen vuosikurssin ohjaajat ja tuottajat

pääsisivät tekemään kolmannella vuosikurssilla olevien käsikirjoittajien

laatukäsikirjoituksia sen sijaan että joutuisivat käymään lapsellisia

valtakamppailuja täysin raakojen käsikirjoittajaopiskelijoiden kanssa.

Mikäli oppilaat jatkaisivat opintojaan maisteriksi asti, neljännellä vuosikurssilla

käsikirjoittajien olisi korkea aika siirtyä kokeilemaan siipiään myös koulun

ulkopuolella. Uskon, että mentorien avustuksella jokaiselle käsikirjoittajalle olisi

mahdollista löytää sopiva harjoittelupaikka jossain käsikirjoitustyöryhmässä tai

edes tuotantoyhtiössä muutaman kuukauden ajaksi. Tärkeämpänä kuin itse

työryhmässä kirjoittamista pitäisin sitä, että käsikirjoittajat pääsisivät

seuraamaan vierestä ammattilaisten käsikirjoitusprojektia.

Viidennen ja viimeisen vuoden käyttäisin omien käsikirjoitusten hiomiseen ja

uusien, mahdollisesti tuotantoyhtiöille tai televisiokanaville tarjottavien

käsikirjoituskonseptien kehittämiseen. Sen lisäksi pitäisin erittäin tärkeänä, että

viimeistään viidennellä vuosikurssilla käsikirjoittajille opetettaisiin

mahdollisimman perusteellisesti sopimuskuvioiden kiemurat ja palkkioiden

määräytyminen. Samoin käsikirjoittajien olisi hyvä oppia myymään tuotteitaan.

Heidän siirtymistään työelämään voitaisiin yrittää edesauttaa hankkimalla
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käsikirjoittajille vapaamuotoisia tapaamisia eri rahoittajatahojen ja

kanavaedustajien kanssa.

Viidennen vuosikurssin aikana käsikirjoittajia voitaisiin myös kannustaa

ajattelemaan uraansa hieman kansanvälisemmin lähettämällä heitä

elokuvafestivaaleille ja ulkomaalaisille käsikirjoituskursseille ja hankkimalla

ulkomaalaisia käsikirjoitusopettajia kouluun puhumaan.

Uskon, että mikäli käsikirjoitusopetus rakennettaisiin edellä kuvatulla tavalla,

oppilaiden olisi helpompi motivoitua osallistumaan opetukseen ja valmistumaan

ajoissa. Kun opetuksessa huomioitaisiin riittävässä määrin työelämän realiteetit

ja työmarkkinoilla tarvittavat perustaidot, yhä useampi käsikirjoitusopiskelija

voisi päästä tekemään työtä, johon hänet on oikeasti koulutettu. Samalla

suomalaisen elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen – ja sitä myötä myös

kotimaisten elokuvien ja televisio-ohjelmien – laatu nousisi.

Laadukas käsikirjoittaminen ja sosiaalisten taitojen opettaminen voisi

puolestaan johtaa siihen, että jatkossa suomalaisia käsikirjoituksia voitaisiin

myydä myös ulkomaille.
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