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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 
 

 
 
PAHOLAINEN PUKEUTUU PRADAAN 
USA, 2006 
 
Ohjaus: David Frankel 
 
Pääosissa:  
Meryl Streep - Miranda Priestly 
Anne Hathaway - Andrea 
Adrian Grenier - Nate  
Tracie Thomas - Lilly 
 
Alkuperäinen nimi: The Devil Wears Prada 

Ikäraja: S  
 
Kesto: 111min. 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunnattu lukiolaisille ja 
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: muotimedia ja 
kauneusihanteet, muoti ja kulutus, työelämä 
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VINKKEJÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 
 
1. Ennen elokuvaa 
 
Etsikää internetistä elokuvan traileri ja 
katsokaa se. 
Kirjatkaa ylös ennakko-odotuksianne. 
Miettikää mm. mitä lajityyppiä elokuva voisi 
edustaa, ja mitä teemoja se voisi käsitellä. 
Miettikää teemoihin liittyviä kysymyksiä 
etukäteen. 
 
 
2. Heti elokuvan jälkeen 
 
Verratkaa elokuvan herättämiä ajatuksia 
ennakko-odotuksiinne. Millaisia tunnelmia 
elokuva herätti? Oliko se enemmän 
viihteellinen vai herättikö se ajatuksia? 
Käykää läpi tekemiänne kysymyksiä ja 
miettikää saitteko vastauksia vai heräsikö 
uusia kysymyksiä. 
 
 
3. Muotimedia ja kauneusihanteet 
 
a) Paholainen pukeutuu Pradaan -elokuvan 
tapahtumat sijoittuvat trendikkääseen, 
glamouria ja ylellistä elämäntapaa uhkuvaan 
muotilehden toimitukseen. Mitä mielikuvia 
elokuvan nimi herättää? Mitä sen perusteella 
voisi ajatella elokuvan asennoitumisesta 
aiheeseensa? Eritelkää kohtauksia ja 
repliikkejä, jotka mielestänne kuvaavat 
elokuvan asennetta tai tuovat esiin sen 
sanomaa. Onnistuuko elokuva mielestänne 
välittämään jonkin sanoman? 
 
(Elokuvassa tehdään eroa pinnallisen 
muotimaailman ja päähenkilö Andyn 
edustaman rehellisen, aidon elämäntavan 
välille mm. rinnakkaiskerronnalla. Jo 
alkujaksossa esitellään jyrkkä kontrasti 
muotitoimituksen muovisten kaunotarten ja 
päähenkilön Andyn huolettomien 
aamuvalmistelujen välillä. Muutenkin Andyn 
homssuinen hahmo edustaa aitoutta. 
Miljöönä Runwayn kiiltelevän hohdokas 
toimitus edustaa epäaitoa pinnallisuutta 
vastakohtana New York Mirrorin 
maanläheiselle toimitukselle. Pukeutuminen 
heijastaa henkilöhahmojen sisäistä 

maailmaa: saatuaan ylleen muotiluomuksia ja 
merkkivaatteita Andykin uhkaa muuttua 
kylmän pinnalliseksi 
ulkonäköammattilaiseksi.)  
   
b) Arvioikaa muodin vaikutusta omaan 
pukeutumiseenne. Millainen on suhteenne 
muotiin? miten lehdet ja media vaikuttavat 
siihen miten pukeudutte ja miltä näytätte? 
 
c) Valitkaa ryhmissä jokin muotilehti. Osa 
ryhmistä valitsee ulkomaisia, osa kotimaisia 
lehtiä. Arvioikaa lehtien sisältöä, erityisesti 
muotikuvia. Kertokaa havainnoistanne muille 
ja vertailkaa huomioitanne, esimerkiksi onko 
suomalaisten ja ulkomaisten lehtien välillä 
eroja. 
 
(Esimerkki suomalaisesta naistenlehdestä: 
Cosmopolitan -lehden (8/2006) kannessa 
poseeraa hoikka kaunotar ja kannen otsikko 
kertoo viettelevästä hovikelpoisesta 
syysmuodista, toinen otsikko julistaa: 
”anoreksia melkein tappoi minut”. Kun lehden 
avaa, ensimmäinen vastaantuleva juttu on 
kauneusleikkauksia kritisoiva pääkirjoitus. 
Traagisen syömishäiriöjutun jälkeen lukija 
päätyy suoraan muotisivuille, joilla törmää 
langanlaihaan ja kalpean eteeriseksi 
meikattuun malliin. Luokassa voisi käsitellä 
myös tällaisia ristiriitaisia viestejä.)  
 
d) Ryhtykää hetkeksi muotitoimittajaksi ja 
suunnitelkaa ryhmissä oma muotijulkaisu, 
joka on teidän näköisenne. Miten se 
mahdollisesti poikkeaisi ”oikeista” 
muotilehdistä?  
 
e) Muotiteollisuutta ja mediaa syytetään usein 
syömishäiriöiden lisääntymisestä. Mitä 
ajattelette tästä väitteestä? Esittäkää 
argumentteja puolesta ja vastaan. 
Järjestäkää luokassa aiheesta 
paneelikeskustelu. 
 
(Muotimedia voidaan nähdä yhtenä 
”kauneuden myyttiä” ylläpitävistä 
instituutioista. Amerikkalainen Naomi Wolf on 
todennut kauneuden ideologian olevan 
viimeinen naiseuteen liittyvä ideologia. Hän 
väittää että laihdutus- ja 
kosmetiikkateollisuuden vaikutuksesta 
menestyneen naisen symboliksi on iloisen 
kotiäidin tilalle noussut luiseva nuori malli. 
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Psykologi Riikka Pennanen on todennut 
seuraavaa: 
”Muun muassa median tuottamat ulkonäköpaineet 
ohjaavat etenkin nuoria kurkottelemaan kuuta 
taivaalta. Perfektionistinen käyttäytyminen voi 
ilmetä nuorilla naisilla syömishäiriöinä. – 
Nykymaailmassa pidetään tärkeänä oman kehon 
hallintaa. Naiskehon ihanne on epärealistinen, ja 
sen saavuttaminen vaatii epärealistisia tekoja.” 
(http://www.kuntoutussaatio.fi/tutkimustoiminta/ins
p20e.html) 

 
 
4. Seuraavanlaiset näkemykset 
syömishäiriöiden taustoista ovat hyvin 
yleisiä: 
 
Syömishäiriöt tunnetaan nimenomaan 
länsimaisen kulttuurin piirissä ja niiden ajatellaan 
liittyvän kulttuurillemme tyypilliseen 
ulkonäkökeskeiseen ajattelutapaan. Hoikkuuteen 
liitetään määritelmiä: kaunis, menestyvä, tehokas, 
terve, onnellinen... Voidaankin sanoa, että viime 
vuosituhannen loppupuolella ympäristön altistavat 
tekijät syömishäiriöille ovat lisääntyneet. Kuitenkin 
kysymys siitä, miksi syömishäiriöitä esiintyy, on 
huomattavasti monimutkaisempi asia. On 
mahdotonta sanoa varmasti, miksi joku sairastuu 
ja joku toinen ei. On kuitenkin tekijöitä, joiden 
tiedetään myötävaikuttavan syömishäiriöiden 
syntyyn. Usein sairastuminen tapahtuu näiden 
altistavien tekijöiden kasautuessa. 

http://www.nyyti.fi/tietoa/ravitsemus-ja-

syomishairiot/ 
 
Muotilehdet tyrkyttävät kuvia langanlaihoista 
malleista ja hoikkuus liitetään menestykseen ja 
kauneuteen. Muodin ihanteet muuttuvat vauhdilla, 
välillä täytyy olla herkkä ja naisellinen, 
seuraavaksi taas lihaksikas ja urheilullinen. 
Ei ihme, jos naiseksi kasvaminen pelottaa. 
"Astumiseni naiseuden todellisuuteen ei ollut 
kaunis kokemus: seisoin 14-vuotiaana peilin 
edessä ja yhtäkkiä jokin verho vain tippui silmiltäni 
ja näin paisuneen vartaloni. Ensi kerran tajusin, 
etten voinut vastata missi-ihanteita, pituuskaan ei 
tulisi riittämään. Koin tuottavani pettymyksen 
suvulleni ja perheelleni, ja pojat olivat täysin selviö 
- minulla ei olisi mitään mahdollisuuksia!", kertoo 
Tiina. 
(http://www.kuntoutussaatio.fi/tutkimustoiminta/ins
p20c.html) 

 
 
a) Lainauksissa on sisäänrakennettuna ajatus 
siitä, että ulkonäköpaineet kohdistuvat 
nimenomaan tyttöihin ja naisiin. Pitääkö se 
mielestänne paikkansa? 

Pohtikaa asiaa elokuvan kautta: eritelkää 
elokuvasta mieshenkilöhahmot ja 
naishenkilöhahmot ja pohtikaa heidän 
ulkonäkönsä merkitystä. Miten heidän 
pukeutumiseensa, syömiseensä, 
ulkonäköönsä jne. viitataan. Miten 
elokuvassa ylipäätään suhtaudutaan 
ulkonäköpaineisiin? Eritelkää kohtauksia tai 
repliikkejä, jotka mielestänne kritisoivat 
vallitsevaa kauneuskäsitystä tai vastaavasti 
tukevat sitä. 
 
b) Jakakaa luokka poikiin ja tyttöihin. 
Vertailkaa kokemuksianne, muistelkaa 
tilanteita, joissa ulkonäkö ja paino ovat tulleet 
esille. Mitä eroa tyttöjen ja poikien 
kokemuksissa on? Kirjatkaa ylös 
kauneusihanteitanne/ulkonäköihanteitanne. 
Miten tyttöjen ja poikien ihanteet eroavat 
toisistaan? 
 
(Mainoskuvia tutkineen Leena-Maija Rossin 
mukaan vahvaa ja lihaksikasta ruumista 
vaativa miesihanne johtaa myös miesten 
ruumiiden aktiiviseen muokkaukseen ja 
kontrolliin vaikkakin naiset pyrkivät miehiä 
enemmän mainoskuvien esittämiin 
ideaaleihin.) 
  
c) Muistelkaa missä yhteydessä ja mihin 
sävyyn elokuvassa puhuttiin painosta ja 
laihduttamisessa?  
 
(Elokuvassa kuullaan mm. seuraavanlaisia 
repliikkejä: ”Olen yhden vatsaflunssan 
päässä tavoitteestani”, ”Olen uudella dieetillä 
Pariisia varten. En syö mitään… ja kun olen 
pyörtymäisilläni, syön palan juustoa”. 
Muotilehti kuvataan työpaikkana, jossa 
laihuus tarkoittaa pätevyyttä ja ruokaan 
suhtaudutaan inhoten ja peläten. Laihuuden 
tavoittelu yhdistetään pinnalliseen 
elämäntyyliin. Päähenkilön poikaystävä on 
kokki ja edustaa tervettä, rehellistä 
elämäntapaa vastakohtana ruokaa 
pelkäävien keinotekoisen kieroutuneelle 
maailmalle.) 
 
d) Leena Maija-Rossi vertaa nykyistä 
mediakuvastoa korsettiin. Hänen mukaansa 
nykyistä kauneusihannetta ohjaava 
hoikkuusvaatimus ilmenee 1960- ja 1990-
lukujen muotikuvien anorektisissa hahmoissa 
ja televisiomainonnassa useimmin esiintyvä 
ihmistyyppi on pitkä ja hoikka nainen. 

http://www.nyyti.fi/tietoa/ravitsemus-ja-syomishairiot/
http://www.nyyti.fi/tietoa/ravitsemus-ja-syomishairiot/
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Tarkastelkaa televisiomainontaa tästä 
näkökulmasta. Jokainen seuraa 
televisiomainontaa kahden päivän aikana ja 
kirjaa ylös havaintojaan, jotka esitellään 
muulle luokalle. Luokassa keskustellaan 
havainnoista ja vertaillaan niitä. Tukevatko 
havainnot tätä väitettä, löytyykö poikkeavia 
esimerkkejä, mitä merkityksiä kauneus ja 
hoikkuus saavat mainonnassa, mitä eroja on 
miesten ja naisten kuvaamisessa? 
 
e) Ruotsalainen sosiologi Anna Johansson on 
todennut seuraavaa: ”ehkäpä elämän 
suurimpia haasteita on solmia rauha itsensä 
kanssa. Eikä siinä ole kyse lihavuudesta ja 
laihuudesta.” Mitä hän tällä oikeastaan 
tarkoittaa? Keksikää konkreettisia keinoja 
”solmia rauha itsensä kanssa”. 
 
f) Länsimaista naista piinaavaa 
kauneusihannetta on kutsuttu monilla nimillä. 
Amerikkalainen psykoterapeutti ja kirjailija 
Kim Cherin on kuvannut ajan henkeä 
hoikkuuden tyranniaksi ja niin ikään 
amerikkalainen Naomi Wolf puhuu 
kauneuden myytistä, jonka avulla 
nykyaikaista naista hallitaan. Miettikää mitä 
nämä termit oikeastaan pitävät sisällään ja 
onko niiden käytölle mitään perusteita.  
Keksikää itse lisää vastaavia nykyaikaa 
kuvaavia nimityksiä, jotka mielestänne 
parhaiten tiivistäisivät ”ajan hengen”. Ottakaa 
esiin ilmiö tms. joka teidän mielestänne on 
keskeisimmällä sijalla yhteiskunnassa ja 
mediassa. Perustelkaa valintanne.  
 
g) Millä tavalla pyöreä nainen esitetään 
mediassa, elokuvissa tv-sarjoissa, lehdissä, 
luetelkaa esimerkkejä. Onko 
kuvaamistavassa tapahtunut ehkä jotain 
muutosta?  

(Esimerkiksi Dove-mainoksissa on pyritty 
kääntäämään kauneusihanne päälaelleen 
käyttämällä malleina normaalivartaloisia 
naisia. Myös Syömishäiriöliitto - SYLI ry on 
tuottanut yhteistyössä Doven kanssa 
yläasteikäisille suunnatun 
ryhmätyömateriaalin Body Talk – Ryhmätöitä 

itsetunnon ja kehonkuvan parantamiseksi. ) 

Kirstie Alleyn -sarja Fat Actress, käsittelee 
komedian keinoin Hollywoodia piinaavia 
ulkonäköpaineita. 

Elokuvien lihavista naisista voi lukea 
esimerkiksi Anna Johanssonin kirjasta Norsu 
Nailoneissa.) 

Kirjallisuutta: 
 
Bordo, Susan 1993. Unbearable Weight. Western 
Culture and the Body. Berkely: University of 
California Press.  
 
Friday, Nancy 1998. Kauneus ja valta. Helsinki: 
Otava. 
 
Johansson, Anna 2001: Norsu nailoneissa. 
Naiseudesta, ruumiista ja nälästä. Helsinki: 
Kääntöpiiri. 
 
Puuronen, Anne 2004: Rasvan tyttäret. 
Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon 
jäsentymisestä. Helsinki: 
Nuorisotutkimusverkosto. 
 
Rossi, Leena-Maija 2002: ”Esteettisten ideaalien 
sukupuolipolitiikkaa. Mainoskuvat halun, 
identiteettien ja ihanteiden tuottajina.” Teoksessa 
Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia feministiseen 
estetiikkaan. (Toim. Pauline von Bonsdorff & Anita 
Seppä) Helsinki: Gaudeamus. 
 
Rossi, Leena-Maija 2003: Heterotehdas. 
Televisiomainonta sukupuolituotantona. Helsinki: 
Gaudeamus. 
 
Utrio, Kaari 2001: Bella Donna. Kaunis nainen 
kautta aikojen. Helsinki: Tammi. 
 
Wolf, Naomi 1996. Kauneuden myytti. Kuinka 
mielikuvilla hallitaan naista. Helsinki: Kirjayhtymä 
Oy. 
 
Tietoa syömishäiriöistä: 
 

http://www.syomishairioliitto.fi/ 
 
Riihonen, Eeva 1998: Syömishäiriöitä. Helsinki: 
Kirjapaja Oy 

 
 
 
5. Kaunista kulutusjuhlaa – Muoti ja 
kulutus 
 
a) Mikä on mielestänne elokuvan suhde 
muotiin? Onko elokuvalla jokin sanoma? 
Miten siinä käsitellään kulutusta ja 
muotiteollisuutta? Miten kuvailisitte 
muotimaailmaa elokuvan perusteella? Miten 
kuvaisitte elokuvan asennetta materialismiin 

http://www.syomishairioliitto.fi/
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ja kulutukseen, keskustelkaa luokassa omista 
näkemyksistänne.  
 
(Elokuvassa kuullaan kriittinen kommentti 
muotiin liittyvää kulutushysteriaa kohtaan 
Fiksua, ajattelevaa ja ei-pinnallista naista 
edustavan Andrean suusta. Hän tilittää 
poikaystävälleen työnsä kurjuutta ja muodin 
turhuutta. Myös Nigelin kommentti ”sisäisestä 
kauneudesta multimiljoonabisneksessä onkin 
kysymys” tiivistää ajatuksen rahan 
hallitsemasta muotialasta. 
”Naisen tärkein tehtävä kauneuden 
tavoittelijoina on ostaa enemmän tuotteita 
itsensä hoitamiseen” sanoo Naomi Wolf. 
Muotikuvasta kirjoittanut Silvia Kolbowski 
taas puhuu ”toistotaloudesta”, jonka 
päämääränä on saada naiset ostamaan 
”naiseuden koodi”. Muoti siis kannustaa 
kulutukseen. ”Muodin ammattilaiset 
kiinnittävät loputtomasti huomiota mitättömiin 
yksityiskohtiin saadakseen ihmiset ostamaan 
lisää turhuutta”, kuten Andrea toteaa 
elokuvassa. Miranda Priestlyn suusta 
kuullaan myös muodin puolustuspuhe, jossa 
muistutetaan mm. muodin työllistävästä 
vaikutuksesta.) 
 
b) Muistelkaa miten monta tuotemerkkiä 
elokuvassa vilahti, mikä merkitys tässä 
elokuvassa luulette niillä olevan? 
(Product placement ja sponsorointi on 
nykyään osa Hollywood-elokuvan rahoitusta. 
Tässä elokuvassa tuotesijoittelulla on myös 
kerronnallista merkitystä. Chanelin ja Marc 
Jacobsin kaltaiset merkit viestivät 
tietynlaisesta maailmankuvasta ja 
elämäntyylistä. Se että Andy ei tiedä miten 
Gabbana kirjoitetaan, viestii hänen erilaisesta 
arvomaailmastaan. Myös hänen 
pukeutumisensa kertoo hänen kuuluvan eri 
maailmaan kuin muoti- ja merkkitietoiset 
muotilehden työntekijät.) 
 
 
c) Tehkää luokassa ”merkkikartoitus”. 
Selvittäkää mitä merkkituotteita oppilailta 
löytyy ja miten paljon. Tehkää kyselykierros 
merkkituotteista, oletteko merkkitietoisia ja 
merkkiuskollisia? Mitä merkkituotteiden käyttö 
teille merkitsee, halutaanko sillä viestittää 
jotain? 
 
d) Mitä mieltä olette väitteestä ”kuluttuja 
työstää identiteettiään erilaisten 

merkkituotteiden avulla.” Pitääkö se 
paikkansa omalla kohdallanne? Miettikää 
esimerkkejä merkkien avulla rakennetusta 
imagosta. Pohtikaa kysymystä myös 
elokuvan kautta: miten merkkejä käytetään 
esimerkiksi roolihahmojen rakentamisessa? 
 
(Esimerkiksi repliikissä “Tarvitset 
epätoivoisesti Chanelia” Chanel ei ole pelkkä 
merkki vaan tietynlaisen tyylin ja elämäntavan 
symboli. Myös seuraavassa repliikissä merkki 
viittaa tiettyyn arvomaailmaan ja 
elämäntapaan: “Myit sielusi paholaiselle kun 
laitoit ensimmäisen Jimmy Choo -kenkäparin 
jalkaasi!”. Tietynlainen pukeutuminen siis 
viestittää roolihahmon ajatusmaailmasta ja 
luonteesta. Andyn luopuminen pinnallisesta 
elämästä kuvataan luopumisella 
muotivaatteista.) 
 
Kirjallisuus:  
 
Quart, Alissa 2003: Brändätyt. Ostetaan ja 
myydään nuoria. Helsinki: Like.  
 
Kolbowski, Silvia 1995: ”Nukeilla leikkimisestä”. 
Teoksessa Kuva ja vastakuvat. Sukupuolen 
esittämisen ja katseen politiikkaa (toim.Leena-
Maija Rossi). Helsinki: Gaudeamus. 
 
Kuitunen, Arja-Liisa 1998: Länsimaisen muodin 
historia antiikista nykyaikaan. Mynämäki: Lounais-
Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. 
 
Seppänen, Janne 2001: Katseen voima. Kohti 
visuaalista lukutaitoa. Tampere: Vastapaino. 

 
 
 
6. Työelämä  
 
Paholainen pukeutuu Pradaan -elokuvan 
paholaismaisen pomon ja kireän työilmapiirin 
mielipuolisen tiukkoine aikatauluineen voisi 
nähdä kärjistettynä karikatyyrinä nykypäivän 
tiukkatahtisesta työelämästä. Elokuvan kautta 
voikin oppilaiden kanssa pohtia tulevaisuuden 
työelämää ja miettiä selviytymiskeinoja yhä 
nuorempia piinaavien pärjäämispaineiden 
puristuksessa. 
 
a) Millainen on hyvä työympäristö/ilmapiiri? 
Millainen on hyvä pomo? Listatkaa hyvän 
pomon ominaisuuksia pohtimalla teemaa 
elokuvan painajaispomon kautta. Mitä 
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huonon (tai ehkä hyvän) johtajan 
ominaisuuksia Miranda Priestly ruumiillistaa? 

(Hyvän pomon ominaisuuksia voisi kuvailla 
esimerkiksi seuraavasti: ”kyky irrottaa aikaa 
myös ihmisten ja työyhteisöjen johtamiseen ja 
työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Esimieheltä 
edellytetään riittäviä johtamisvalmiuksia, 
viestintä- ja yhteistyövalmiuksia, hyvää 
paineensietokykyä, oman ajankäytön 
hallintaa sekä kykyä omaksua ja sopeutua 
voimakkaisiin ja nopeisiin muutoksiin. 
Työmotivaation kannalta esimieheltä saatu 
kiittävä ja korjaava palaute on ensiarvoista. 
Henkilöstön pitää voida myös antaa 
palautetta esimiehelle.”  
http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/05_tiedott
eet/03_2003/2003-01-09-01/index.jsp) 

b) Pohtikaa mikä on työn asema elämässä, 
millaiset uhraukset ovat kohtuullisia jne. 
 
c) Kuvailkaa unelmatyöpaikkanne. 
Selvittäkää mitä koulutusta tms. unelman 
saavuttaminen vaatisi. Tutustukaa tarkemmin 
unelma-ammattiinne ja esitelkää se muillekin 
esiintymällä ammatin edustajana, jolta toiset 
voivat kysellä ammattiin liittyviä kysymyksiä. 
 
d) Mikä on ulkonäön merkitys työelämässä. 
Analysoikaa jaksoa, jossa Andrea 
ensimmäisen kerran tulee Runwayn 
toimitukseen, työelämän vaatimusten 
kannalta. Miettikää miten itse reagoisitte 
vastaavassa tilanteessa.  
Kirjoittakaa monologi, jossa samastutte 
Andyn tilanteeseen.  
Näytelkää kohtaus uudestaan pienissä 
ryhmissä. Miettikää miten eri tavoin kohtaus 
voisi edetä ja miten päättyä. 
 
e) Kuvitelkaa että Mirandan hahmo olisikin 
mies, miten tämä muuttaisi elokuvaa? 
 
f) Kartoittakaa oman koulunne ja luokkanne 
työilmapiiriä. Keksikää parannusehdotuksia. 
 
(Joissakin työyhteisöissä käytössä olevia 
kannustuspalavereita ja 
ongelmanratkomiskokouksia voisi soveltaa 
koulumaailmaankin. Terveen työyhteisön 
tekijöiksi on kirjattu mm. kasvun ja oppimisen 
mahdollisuudet, erilaisuus voimavarana, työn 
ja muun elämän näkeminen kokonaisuutena, 
työn ja ympäristön riskien hallinta, oman 

itsensä ja muiden ihmisten arvostaminen 
sekä yksilön ja ryhmän vapaus ajatella ja 
toimia.) 
 
g) Kuvailkaa Runwayn toimituksen 
työilmapiiriä. Muodostakaa sitten ryhmissä 
”konsulttitoimistoja”, joiden tehtävänä on 
luoda toimitukselle työilmapiiriä parantava 
suunnitelma. 

Kirjallisuus: 

 
http://www.palkkatyolainen.fi/pt99/p990907-
t5.html  (Artikkeli Huono työilmapiiri näkyy 
kasvavissa sairaslomaluvuissa) 

Pirnes, Unto 2000. Kehittyvä johtajuus. 
Johtamisen dynamiikka. Helsinki: Otava. 
Siltala, Juha 2004. Työelämän huonontumisen 
lyhyt historia. Helsinki: Otava. 
 
Työyhteisön terveys ja hyvinvointi 2002.  
Toim. Kari Lindström, Anneli Leppänen. Helsinki: 
Työterveyslaitos. 

 
 
7. Kirjan sivuilta visioksi valkokankaalle 
 
Paholainen pukeutuu Pradaan pohjautuu 
samannimiseen bestselleriin 
(Kustannusosakeyhtiö Nemo 2005, suom. 
Tiina Talvitie. Englanninkielinen alkuteos  
The Devil Wears Prada 2003.)  
Lauren Weisbergerin esikoisromaanin 
väitetään pohjautuvan tositapahtumiin ja 
kirjailija todellakin on työskennellyt 
muotilehden vaikutusvaltaisen päätoimittajan 
assistenttina. Ehkäpä juuri tästä syystä kirja 
aiheutti melkoisen kohun muotimaailmassa. 
 
a) Lukekaa kirja ennen elokuvan katsomista 
ja arvelkaa jo etukäteen millaisiin ratkaisuihin 
kirjan siirtämisessä valkokankaalle on ehkä 
päädytty. Miettikää elokuvan katsomisen 
jälkeen pitivätkö arvelunne paikkaansa. 
 
b) Kirja ja elokuva ovat omia, itsenäisiä 
taidemuotojaan, eikä kirjaa voi yksi yhteen 
siirtää elokuvalliseen muotoon. Miettikää 
elokuvaa tästä näkökulmasta. Mitä kirjasta on 
jouduttu muuttamaan ilmaisumuodon 
erilaisuuden vuoksi? 
(Elokuvassa joudutaan ajan puutteen vuoksi 
yleensä tiivistämään, tässä tapauksessa on 
jätetty pois mm. sivujuonia kuten Andrean 

http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/05_tiedotteet/03_2003/2003-01-09-01/index.jsp
http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/05_tiedotteet/03_2003/2003-01-09-01/index.jsp
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ystävän alkoholiongelma. Muutenkin elokuva 
keskittyy enemmän Andyn työhön, kun taas  
kirjassa seurataan enemmän hänen 
yksityiselämäänsä. Myös elokuvan 
kerronnallinen näkökulma poikkeaa kirjan 
ensimmäisessä persoonassa tapahtuvasta 
kerronnasta. Kirjan kerronta on paljon 
selkeämmin sidottu Andrean näkökulmaan.) 
 
c) Vertailkaa kirjan ja elokuvan 
henkilöhahmoja. Miten elokuvan 
henkilökuvaus eroaa kirjasta ja mistä se voisi 
johtua? Listatkaa keskeisten 
henkilöhahmojen piirteitä ja miettikää miten 
itse visualisoitte ne elokuvassa, olisiko 
esimerkiksi joku toinen näyttelijä sopivampi 
tuomaan esiin omasta mielestänne 
roolihahmon tärkeimmät piirteet? 
(esim. pirullisen päätoimittaja Mirandan 
hahmoa on elokuvassa pehmennetty ja 
inhimillistetty, elokuvan lopussa hän jopa 

auttaa Andreaa saamaan työpaikan ja 
hänestä löytyy myös inhimillisiä heikkouksia. 
Kirjan Miranda on kaikessa 
paholaismaisuudessaan karikatyyrimäisempi.  
Ohjaaja David Frankel on sanonut, ettei 
halunnut tehdä Mirandasta ilmeisen 
demonista hahmoa vaan halusi tarkastella 
hänen täydellisyyden tavoitteluaan ja 
tekemiään uhrauksia vakavammin. Frankel 
halusi tuoda esiin myös sen, miten naisia 
kritisoidaan miehiä helpommin uran 
asettamisesta etusijalle.) 
 
d) Valitkaa ryhmissä kirjasta jokin kohtaus, 
joka on myös elokuvassa. Suunnitelkaa 
kohtauksesta oma versionne, esimerkiksi 
tekemällä kuvakäsikirjoitus. Voitte ottaa 
kohtauksesta pelkät repliikit, teeman tms. ja 
vaikka siirtää sen toiseen miljööseen. 
Miettikää mikä kohtauksessa on olennaisinta 
ja mikä ratkaisu toimisi elokuvassa parhaiten. 

 
 

Oppimateriaalin on laatinut  
FM Marjo Kovanen. 

Oppimateriaalin on tuottanut  
Anna-Liisa Puura-Castrén 

Koulukinosta. 


