
Vaihtuva alaotsikko esim. esipuhe ja kiitokst�������������������������������������

��������
ANTTI RAIKE

ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA

�����������

Antti Raike����������������������������������
����

A 57

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������

ISBN 951-558-165-6 
ISSN 0782-1832
Taideteollinen korkeakoulu www.uiah.fi/julkaisut



2

 Antti Raike Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa 



3

Vaihtuva alaotsikko esim. esipuhe ja kiitokst



4

 Antti Raike Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa 



Löytäjät
ANTTI RAIKE

ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA





Taideteollinen korkeakoulu Medialaboratorio

[http://elokuvantaju.uiah.fi/]

[YHTEISÖLLINEN WWW-PALVELUN TUOTANTO]      

VÄITÖSKIRJA

Löytäjät
ANTTI RAIKE

ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA



Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 57
www.uiah.fi/julkaisut

© Antti Raike
Graafinen suunnittelu Karri Laitinen

ISBN 951-558-165-6 
ISSN 0782-1832
URL:www.uiah.fi/ISBN/951-558-172-9

GUMMERUS KIRJAPAINO OY

SAARIJÄRVI 2005



9

T
utkimus tehtiin vuosina 1999–2004 Taideteollisessa korkeakoulussa 

yhteistyössä Jyväskylän yliopiston viittomakielisen luokanopettajakoulu-

tuksen kanssa. Taideteollinen design-tutkimus sijoittuu elokuvataiteen, 

media- ja elokuvatutkimuksen sekä kasvatustieteen alueille. Yhdistämällä 

osallistuva toimintatutkimus ja WWW-tuotanto kehitettiin elokuvailmaisun 

yhteisöllisen verkko-opiskelun konsepti ja tuotettiin tutkimuksen teos 

Elokuvantaju–CinemaSense, joka on saatavilla WWW-muodossa  

[http://elokuvantaju.uiah.fi]. Joustavaa opiskelua tukevan WWW-palvelun 

ja verkko-oppimateriaalin käytettävyyttä ja saavutettavuutta havainnoitiin 

elokuvailmaisun verkkokurssilla vuonna 2001 käsitekartoituksen ja 

verkkoviestinnän avulla. 
Tavoite oli tuottaa elokuvan verkko-opiskeluun soveltuva, saavutettava tuote 

sekä selvittää tuotannon tueksi viittomakielisten opiskelijoiden elokuvailmai-

suun liittyvän tietämyksen syvenemistä ja käsitteellistymistä sekä yhteistoimintaa 

verkkokurssin aikana. Tavoite liittyy inkluusion yleistavoitteeseen, kaikille yhtei-

seen ja avoimeen korkeakouluun, joka muokkautuu joustavasti erilaisten opiske-

lijoiden tarpeisiin. 

Tutkimusongelma oli selvittää, miten tuotetaan saavutettava elokuvailmaisun 

WWW-palvelu, joka tukee sekä yhteisöllistä verkko-opiskelua että yksilöllistä 

elokuva-tietämyksen kehittymistä.

Metodologia perustui käyttäjäkeskeiseen ja yhteisölliseen osallistuvaan 

tuotekehittelyyn (participatory design), jossa design-tutkimuksen avulla 

kehitettiin palvelukonsepti joustavaan yhteisölliseen elokuvan verkko-

opiskeluun ja tuotettiin esteetön Elokuvantaju-sivusto. Viittomakielisten 

opiskelijoiden kanssa WWW-palvelua testattiin ja kehitettiin saavutettavaksi 

TIIVISTELMÄ

Tiivistelmä
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ja monikulttuuriseksi taideaineiden verkko-opiskeluformaatiksi. Kolmanneksi 

etsittiin design-tutkimuksen havainnoille ja kokemuksille teoreettista 

selitysvoimaa (consilience) konstruktivistisen ja yhteisöllisen oppimisteorian, 

kognitiotieteiden sekä kulttuurievoluutiotutkimuksen avulla. 

Tutkimusaineisto koostuu tutkimusryhmän osanottajien käsitekartoista, ky-

selyistä, sähköpostiviesteistä, päiväkirjoista ja dokumenttielokuvista sekä vertai-

luryhmän käsitekartoista ja alkukyselystä. Aineistoa täydentävät Elokuvantaju-

tuotantoryhmän sähköpostiviestintä sekä Elokuvantajun tuotantoprosessia 

käsittelevä MA-lopputyö (Laitinen & Viikari 2001).

Tulokset: 1) Teoreettinen tarkastelu ja design-tutkimusprosessin kuvaus 

siitä, miten elokuvailmaisun perusopintoihin tarkoitettu WWW-palvelu ja 

verkko-oppimateriaali tuotetaan. 2) Tutkimusryhmän osanottajien käsitekartat 

yhdenmukaistuivat ja käsitteistö muuttui ammattimaisemmaksi elokuvailmaisun 

verkko-opiskelun aikana. 3) Elokuvailmaisun verkkokurssin päättyessä 

osanottajien käsitekartat olivat kehittyneet elokuvankatsojien kartoista 

elokuvantekijöiden kartoiksi. 4) Tutkimusryhmä jäljitteli ammattituotantoa 

sekä ideoi ja kehitteli dokumenttielokuvan aiheen, organisoi tuotannon ja 

tuotti kolme dokumenttielokuvaa. 5) Tuotettiin saavutettava ja monikielinen 

Elokuvantaju 1.0 -palvelu ja verkkokurssikonsepti joustavia taideopintoja 

varten. Tutkimus lisäsi myös tietämystä monikielisten verkko-opintojen 

vuorovaikutteisuudesta. Tuloksia voidaan soveltaa multimodaalisten 

verkkokurssien, käyttöliittymien ja palveluiden tuotantoon, mikä vuorostaan 

edistää inkluusiota sekä monikulttuurista ja joustavaa korkeakouluopiskelua. 

Avainsanat: Computer Supported Collaborative Learning, CSCL, 
design-tutkimus, elokuva, multimodaalisuus, verkko-oppimateriaalit, 
toimintatutkimus, taideopetus, tietokoneavusteinen yhteisöllinen opiskelu, 
verkko-opiskelu, verkkopedagogiikka, WWW-palvelu. 
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Summary

T
he research was carried out between 1999-2004 at the University of Art 

and Design Helsinki in collaboration with the Classroom Teacher Training 

Programme for Finnish Sign Language Users of Jyväskylä University, 

Finland. The design research is positioned in the areas of film (art), media, 

cinematic research, as well as the field of pedagogy. By merging participatory 

action research and WWW production an Internet based collaborative 

study concept dealing with cinematic expression entitled, CinemaSense, was 

developed and produced as part of the research work. It can be accessed in web 

form at [http://elokuvantaju.uiah.fi/]. The usability and accessibility of the flexible 

learning WWW service was observed during web-based courses in cinematic 

expression during 2001, with the help of a concept survey and network-based 

communication. 

 The aim was to produce an accessible web-based study product, as well as 

to clarify, in support of the production, the sign language students’ deepening of 

knowledge and conceptualization related to the subject of cinematic expression, 

as well as their collaboration during the web-based course. The aim is connected 

to the general aim of inclusion, for a shared and open university, which adapts 

flexibly to the needs of different students.  

The research problem was to solve how to produce an accessible WWW 

service on cinematic expression, which supports both collaborative web-based 

learning as well as individual development of knowledge in the field of film.

The methodology was based on user-centric and participatory design 

methods in which, with the help of design research, a service concept for 

flexible collaborative web-based study of film was developed and the accessible 

CinemaSense portal was produced. The WWW service was tested and developed 

into an accessible and multi-cultural, art subject, web-based study format with 

Summary
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the help of sign language students. Thirdly, observations and experiences from 

the design research were sought for theoretical consilience with the help of 

constructive and collaborative learning theory, the cognitive sciences and 

research of cultural evolution.   

The data of the research is made up of the concept maps, questionnaires, e-

mail messages, dairies and documentary films of the research group participants 

as well as the concept maps and initial questions of the control group. The 

material is complemented with the e-mail communication of the CinemaSense 

production group members as well as the MA thesis project, dealing with the 

CinemaSense production process (Laitinen & Viikari 2001).   

Results: 1) Theoretical investigation and description of the design research 

process as to how to produce a web service and basic level, net-based 

learning material for the study of cinematic expression.  2) The research group 

participants’ concept maps became more conformed and their concepts became 

more professional whilst studying cinematic expression in the web-based course.  

3) By the end of the web-based course the concept maps of the participants 

had developed from film viewer maps to filmmaker maps.  4) The research 

group traced professional production, designed and developed the subject of a 

documentary film, organized the production and produced three documentary 

films.  5) The accessible and multi-language CinemaSense v1.0 service and a 

web-study course concept for flexible art subject studies was produced. The 

research also increased understanding in interactivity of multi-lingual, web-

based study. The results can be applied in the production of multi-modal web 

courses, interfaces and services that, for their own part, promote inclusion as 

well as multi-cultural and flexible university study. 

Key words: action research, art education, computer-aided collaborative 
learning, cinema, Computer Supported Collaborative Learning, CSCL, design 
research, film, multi-modality, net pedagogy, web-based learning material, web-
based study, WWW service.
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Vuosia myöhemmin, seistessään teloitusryhmän edessä, eversti Aureliano 
Buendía muisti kaukaisen illan jolloin hänen isänsä vei hänet tutustumaan 
jäähän.1 

(Gabriel García Márquez 1967, Sadan vuoden yksinäisyys. Suomennos Matti 
Rossi)

E
lokuvilla on voimallinen kyky herättää emootioiden kautta muistoja ja 
synnyttää uusia ajatuksia. Katsoin Fritz Langin elokuvan M – kaupunki 
etsii murhaajaa (M - Eine Stadt sucht einen Mörder, 1931) lapsena 
– luultavasti salaa, sillä 1960-luvulla vanhemmilla oli vielä tapana 

säännöstellä lastensa televisionkatselua. Peter Lorren näyttelemä lastenmurhaaja 
viheltelee epävireisesti pelottavaa teemaa juuri ennen murhia, joita ei koskaan 
näytetä. Teatterikoulun ohjaajalinjalla selvisi, että sävelmä on Edvard Griegin 
Vuorenkuninkaan luolassa Henrik Ibsenin Peer Gynt -näytelmään ja Peter 
von Baghin elokuvakirjoista viheltäjäksi paljastui ohjaaja Lang, ei näyttelijä 
Lorre. Paljon myöhemmin Elomedia-tutkijakoulussa opin Antonio R. Damasion 
kirjoista tieteellisen selityksen sille, mitä aivojeni hermoverkoissa oli tapahtunut 
kuullessani sävelmän ensi kertaa ja miksi vielä aikuisenakin ihoni nousi 
kananlihalle murhateeman kuullessani. Tieteelliset selitykset ja tuotannollinen 
tietämys eivät silti tuhoa eläytymistä elokuvaan, sillä kukapa ei haluaisi 
lumoutua Griegin, Lorren ja Langin taiteesta? 

Elokuvia katsoessamme voimme osallistua saavuttamattomiin tapahtumiin 
sekä oppia tarinoihin eläytymällä vieraiden yhteisöjen elämää ja kulttuurisia 
arvoja. Liikkuvin kuvin taidokkaasti kerrottu tarina saa katsojat sekä jakamaan 
saman kokemuksen että keskustelemaan näkemästään yhteisiä käsitteitä 

käyttäen ja niitä tarkentaen. Tämä 
kulttuuriseen oppimiseen liittyvä 
havainto on omalta osaltaan johtanut 
vuosina 1998–2004 tekemääni 
tutkimukseen ja tähän väitöskirjaan, 
jossa pyrin kirjoittamisen avulla 
”käsitteellistämään hermoverkkoihini 
kasautunutta hiljaista tietoa”. Olen 

Esipuhe ja kiitokset

1 Muchos años después, frente al pelotón 
de fusilamiento, el coronel Aureliano 
Buendía había de recordar aquella tarde 
remota en que su padre lo llevó a cono-
cer el hielo (Gabriel García Márquez 1967. 
Cien años de Soledad. La Habana: Casa 
de las Américas)

Esipuhe ja kiitokset
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onnekseni kokenut idean kehkeytymisen ryhmässä yhteistyön, harjoittelun ja 
osanottajien erilaisten taitojen kautta tuotteeksi tai esityksen ensi-illaksi. Minkä 
tahansa asian luominen yhdessä muiden kanssa on mystinen ja stimuloiva 
prosessi; se on myös antoisampaa kuin yksin tekeminen. Suunnitelmallisen 
yhteistyön lisäksi spontaanin yhteistoiminnan syntyminen aivan vieraidenkin 
ihmisten välille – esimerkiksi onnettomuuksien pelastustöissä – kertoo 
ihmisyydestä hyvin paljon: tarvittaessa olemme verkottuneita altruisteja ja 
välitämme toisistamme, vaikkemme John Fordin Etsijöiden (Searchers, 1956) 
Ethan Edwardsin tavoin haluaisikaan sitä avoimesti tunnustaa. Tämä työni on 
avoin tunnustus sille, että uskon meidän olevan parempia ihmisiä voidessamme 
tehdä yhteistyötä muiden kanssa. 

Tutkimukseni aikana sain tehdä yhteistyötä monien pätevien etsijöiden kanssa. 
Kiitos ohjaajani Kai Hakkarainen ja Kristiina Jokinen sekä työni alkuvaiheen 
suunnannäyttäjät Timo Honkela ja Ilpo Koskinen; esitarkastajat Sirkku 
Kotilainen ja Krista Lagus; tukijat Eeva Kurki, Lily Díaz-Kommonen ja Philip 
Dean; kanssaetsijät Markku Jokinen, Marjo Mäenpää, Jyrki Rissanen, Teemu 
Leinonen, Anne Lakanen, Aleksi Bardy, Samu Heikkilä, Harry Malmelin, Kati 
Rapia, Maarit Nissilä, Seppo Louhi, Alvaro Pardo, Kaisa Immonen, Andrea 
Botero Cabrera, Yukako Uemura ja Paola Cabrera Viancha; kannustajat Tuula 
Mehtonen, Yrjö Sotamaa, Leena Koskinen, Ilkka Huovio, Lauri Törhönen, 
Hilkka Nousiainen, Eva-Maria Hakola, Esa Vuorinen ja Antti Kytömäki; 
neuvonantajat Päivi Rainò, Kirsi Rinne, Katriina Ilmaranta-Pajunen, Jukka 
Vieno, Kimmo Kohtamäki, Anna Arsniva, Ellen Kotanen, Jon Nykänen, Jussi 
Etto, Kari-Hans Kommonen, Matti Kuortti, Mikko Tuori, Sami Konkonen, Katja 
Battarbee, Susanna Virtanen-Pascal ja Pia Sivenius; tutkimusryhmien opiskelijat 
Jyväskylässä ja Helsingissä; lukuisat avunantajat Taideteollisen korkeakoulun 
medialaboratoriossa, elokuva- ja lavastustaiteen osastolla, tutkimuskeskuksessa, 
tietohallintopalveluissa ja virtuaaliyliopistossa. Löydöistäni kiitän teitä 
kaikkia, mutta erityisen kiitollinen olen tuotantokumppaneilleni Karri 
Laitiselle ja Timo Viikarille, jotka toteuttivat Elokuvantaju-sivuston. 
Kiitän tutkimukseni ja Elokuvantajun rahoittajia: Vuosina 2000–2002 
tein tutkimusta opetusministeriön rahoittamassa audiovisuaalisen alan 
tutkijakoulu Elomediassa. Tutkimusta ovat lisäksi rahoittaneet Audiovisuaalisen 
kulttuurin edistämiskeskus AVEK, Taideteollinen korkeakoulu, Taideteollisen 
korkeakoulun virtuaaliyliopisto, Viestintätieteiden yliopistoverkosto, Kopiosto 
ry, Suomen Kulttuurirahasto, Kuurojen Liitto ry ja Ulkoasiainministeriön 
kehityspoliittinen osasto. Lopuksi osoitan suurimmat kiitokset elämäni 
arvokkaimmalle löydölle, vaimolleni Tarja Malmi-Raikelle, jota ilman tämä työ 
ei olisi koskaan valmistunut. 

Helsingissä helmikuussa 2005
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The power of the Web is in its 
universality. Access by everyone 
regardless of disability is an essential 
aspect. (Tim Berners-Lee) 

Jokaisessa vakavammassa 
filosofisessa ongelmassa epävarmuus 
ulottuu aina juuriin asti. Meidän 
täytyy olla aina valmiita oppimaan 
jotakin täysin uutta. (Wittgenstein 
1982, 16)

T
ässä väitöskirjassa kuvaan yhtei-
söllistä tutkimus- ja suunnitte-
luprosessia, jossa tuotettiin mo-
nikulttuuriseen ja joustavaan 

elokuvaopiskeluun soveltuva Elo-
kuvantaju-palvelu2 [http://elokuvan-
taju.uiah.fi/]. Tämän WWW-palvelun 
yhtenä tarkoituksena on tukea viit-
tomakielisten opiskelijoiden subjek-
tiivisen elokuvan tajun kehitystä yh-
teisölliseksi elokuvatietämykseksi, 
jonka turvin voi sekä aloittaa syväl-
lisen elokuva-alan asiantuntijuuteen 

johtavan opiskelun että osallistua 
erilaisiin elävän kuvan tuotantoihin. 
Elokuvantajua kehitettiin rinnakkain 
intervention (muutokseen tähtäävä vä-
liintulo) kanssa, jossa viittomakielinen 
opiskelijaryhmä (n = 7) kehitti eloku-
vatietämystään yhteisöllisesti opiskel-
len, aluksi Elokuvantajun kehitysver-
sioiden ja myöhemmin Elokuvantaju 
1.0:n tuella. Arvioin viittomakielis-
ten osanottajien elokuvatietämyk-
sen kehitystä ja luonnetta seuraa-
malla samanaikaisesti Taideteollisen 
korkeakoulun suomenkielisten elo-
kuvaopiskelijoiden ryhmää (n = 5) 
heidän omissa ensimmäisen vuo-
den opinnoissaan. Tutkimus- ja ver-
tailuryhmän sekä käyttämäni mene-
telmät esittelen toisessa luvussa sekä 
erittelen varsinaista suunnittelu- ja 
tuotantoprosessia design-tutkimuk-
sen näkökulmasta (design ’suunnit-
telu, muotoilu’) kolmannessa luvussa. 
Tutkimukseni taiteellinen päätulos on 
Elokuvantaju-teos, jonka kuvaan nel-
jännessä luvussa, ja lopuksi tarkaste-
len tuloksiani viidennessä luvussa.

Tutkimukseni on osa design-tut-
kimuksen (Brown 1992; Collins, 
Joseph & Bielaczyc 2004; Dreyfuss 
1955; Kyng & Mathiassen 1997; 
Papanek 1983; Wenger 1998, 223–
277) perinnettä, joka yhtenä toimin-

1.  KORKEAKOULU KAIKILLE

2 Kursivoitu yhdyssana ”Elokuvantaju” 
isolla alkukirjaimella on erisnimi ja viit-
taa tutkimukseni teokseen. Erikseen ja 
pienellä alkukirjaimella kirjoitettu ”elo-
kuvan taju” on yleisnimi ja viittaa opis-
kelijan subjektiiviseen elokuvailmaisun 
esiymmärrykseen.
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tatutkimuksen (Heikkinen, Huttunen 
& Moilanen 1999; Kemmis & 
McTaggart 2000; Lewin 1948; Noffke 
& Zeichner 1987; Stringer 1996) 
muotona soveltuu myös elokuva-alan 
oppimisteknologian kehittämiseen. 
Design kattaa tässä yhteydessä tuot-
teen tai artefaktin suunnittelun, muo-
toilun ja kehittämisprosessin sekä 
tuotetta käyttävän sosiaalisen järjes-
telmän kehittämisen. Design tarkoit-
taa siten järjestelmällistä, suunnitel-
tua ja refleksiivistä (omaa toimintaa 
tarkastelevaa) ajan ja tilan hallin-
taa jonkin hankkeen toteuttamiseksi 
(Wenger 1998, 228). Elokuvantajun 
tapaisten oppimiseen tarkoitettu-
jen WWW-palveluiden tuotannossa 
on vaikeahko edetä lineaarisesti ide-
asta toteutukseen, jos halutaan osal-
listuvan suunnittelun (Greenbaum & 
Kyng 1991; Engeström & Middleton 
1996) periaatteiden mukaisesti kehit-
tää tuotetta ja opiskelumenetelmiä 
yhdessä palvelun tulevien käyttäjien 
kanssa. Erityisen tärkeää tämä on ke-
hitettäessä inkluusiota (inclusion) tu-
kevia WWW-palveluita ja -tuotteita 
(Keates & Clarkson 2003; Papanek 
1983). 

Tämä johdanto jakautuu kah-
teen kokonaisuuteen, joista ensim-
mäisessä käsittelen inklusiivisen 
tuotekehittelyn perusteita otsikolla 
”Esteettömästä opetuksesta saavutet-
tavaan oppimiseen”. Johdannon toi-
sessa osassa keskityn Elokuvantaju-
tuotannon taustoittamiseen otsikolla 
”WWW-palvelun ja käyttöliittymän 
yhteisöllinen suunnittelu”, jossa poh-
din aluksi yhteisöllisyyden merkitystä 
taideopiskelussa sekä hiljaisen tiedon 
merkitystä Elokuvantajun suunnit-
telussa. Johdannon lopuksi käsitte-
len omissa alaluvuissaan käyttöliitty-
miä yleisesti sekä elokuvaan liittyvän 

ja oppiainekseksi jäsennellyn infor-
maation esittämistä WWW-sivus-
tolla. Selitän monet käyttämistäni 
termeistä jo tekstissä, mutta lukijaa 
auttanee myös lopussa oleva suppea 
sanasto. 

Tutkimusongelmani muotoilen toi-
sen luvun alussa. Tämän tutkimuk-
sen pääongelma on se, kuinka tuo-
tetaan kaikille opiskelijoille avoin 
ja joustava elokuvatietämystä kehit-
tävä sekä yhteisölliseen oppimiseen 
soveltuva Elokuvantaju-niminen 
WWW-palvelu. Tutkimustehtävän 
muotoilun jälkeen esittelen tutkimus-
menetelmät toisessa ja toimintatutki-
muksen sekä tuotannon etenemisen 
kolmannessa luvussa. Elokuvantajun 
tuotannossa (Laitinen, Raike & 
Viikari 2001) perehdyttiin käyttäjä-
keskeisen tuotekehittelyn (user cent-
red design) avulla siihen, miten yh-
teisöllinen elokuvailmaisun opiskelu 
verkossa tapahtuu ja pyrittiin siihen, 
että WWW-palvelun käyttö onnistuu 
ohjeitta lyhyen ja intuitiivisen pereh-
tymisen kautta.

Kolmannessa luvussa kuvaan de-
sign-tutkimuksen luonteen mukai-
sesti Elokuvantajun iteratiivista ke-
hitystä tekijäryhmän tuotekehittelyn 
ja intervention osanottajien yhtei-
söllisenä vuorovaikutuksessa oppi-
misena. Tutkimuksen toteuttaminen 
ei tapahtunut suoraviivaisesti: mo-
net ongelmien ratkaisut suhteutettiin 
toisiinsa rinnakkain toimivaksi ko-
konaisuudeksi. Seuraavissa luvuissa 
kuvaamaani iteratiivista kehityspro-
sessia olisi vaikea ilmaista perinteis-
ten tutkimusasetelmien muodossa. 
Design-tutkimuksessa tuotanto ja 
testaus etenevät rinnakkain, sykleit-
täin ja iteratiivisesti (Landauer 1995, 
277–300), joten on hankala erottaa 
toisistaan tutkimuksen kohteeseen 
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vaikuttavia tekijöitä tai määritellä 
yksiselitteisesti millaisia oppimisen 
tuloksia prosessin aikana on synty-
nyt. Juuri tämän vuoksi Allan Collins 
(1990, 1992) ja muut design-tutkijat 
ovat kehittäneet uutta oppimistekno-
logian tutkimusmetodologiaa. Tämän 
design-tutkimuksen aikana kehittyi 
käyttäjien toimintaa ohjaava ja jäsen-
tävä informaatioteknologinen tuote 
eli Elokuvantaju, jossa kaikki osate-
kijät vaikuttivat toisiinsa. Siten lop-
putulos syntyi pikemminkin lukuisien 
pienten osatekijöiden yhteisvaikutuk-
sen ja prosessin itseorganisoitumisen 
tuloksena kuin suoraviivaisesti joi-
takin tarkasti määriteltyjä lähtöole-
tuksia seuraten. Näitä osatekijöitä 
erittelen tarkemmin myös tämän joh-
dannon toisessa osassa (luku 1.2). 

Tutkimuksen tulokset esittelen 
kahdessa osassa: kolmannen luvun 
lopussa toimintatutkimuksen tulok-
set omassa alaluvussaan sekä tär-
keimmän tulokseni – Elokuvantajun 
1.0-palvelun – neljännessä luvussa. 
Rakenteellisen ratkaisuni syynä on 
painottaa sitä, että Elokuvantaju on 
väitöskirjaani kuuluva itsenäinen 
teos.

Elokuvantajun tuotantoa laajempi 
mielenkiintoni kohde on se, kuinka 
yleisesti tutkimuksessa kehitettyä 
inklusiivista ja yhteisöllistä tuotanto-
mallia voitaisiin soveltaa korkeakou-
luopiskelun tuotteissa. Tällöin tässä ja 
vastaavissa design-tutkimuksissa ka-
sautuva tietämys olisi yhdistettävä eri 
tieteenalojen – jopa biologian ja ant-
ropologian – tutkimustuloksiin teo-
reettisen selitysvoiman (consilience; 
Wilson 1998) löytämiseksi, vaikka jo 
tuotannossa olisi toimittu hyvin eri-
laisten alojen asiantuntijoiden ja am-
mattilaisten kanssa (Papanek 1971, 
134). Olennaista on myös tieteelli-

sen tiedon merkitys eri tavoille vi-
sualisoida lisääntyvää informaatiota 
(Ware 2000). Nähtävästi ihmisai-
vojen suorituskyvyn nopea kehitys 
ja kyky kielelliseen viestintään sekä 
työkalujen, korujen ja kuvien teke-
miseen liittyvät jollain tavalla yhteen 
(Arnaud 2001; Clottes 2003; Dunbar, 
Knight & Power 1999; Johanson & 
Marable 2001). Tämän vuoksi pohdin 
myöhemmin tämän johdannon en-
simmäisessä osassa ihmislajille omi-
naista ja evoluutiossa kehittynyttä 
yhteistoimintakykyä (Axelrod 1984), 
jota kielellinen viestintä ja taiteelli-
nen toiminta tukevat. Pyrin kuitenkin 
tasapainoiseen taiteentutkimukseen, 
joka ”sijoittuu jonnekin tiukkapipoi-
sen strukturalismin ja lepsun herme-
neutiikan väliin” (Bacon 2000, 11), 
koska jokaisen analyysin tulisi ker-
toa jotakin taidemuodon mahdolli-
suuksista yleensä eikä vain kyseisestä 
tuotteesta (ibid). 

Monitieteisyys, poikkitieteellisyys 
ja tieteidenvälisyys ovat design-tut-
kimuksessa perusteltuja lähestymis-
tapoja, sillä eri alojen asiantuntijuus 
yhdistyy jo varhain teollisen muotoi-
lun historiassa ja alan pioneerit tuli-
vat viime vuosisadalla eri tieteen ja 
taiteen aloilta. Esimerkiksi Henry 
Dreyfuss (1955, 12–23) oli taustal-
taan teatterilavastaja, jonka tärkein 
ammatillinen esikuva oli Leonardo 
da Vinci. Tässä tutkimuksessa olin 
kiinnostunut elokuvataiteen ilmai-
sukeinojen soveltamisesta hyperme-
diapalveluiden ja -tuotteiden suun-
nittelussa, sillä WWW:n kaltaisesta 
hypermediasta on kehittynyt nopeasti 
yksi luovan audiovisuaalisen ilmai-
sun välineistä (Manovich 2001), jol-
loin hyper-etuliite ilmaisee aineiston 
lisätoiminnallisuutta (Crichlow 2001, 
7). Elokuvan kehittäminen toimi-
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vaksi ilmaisuvälineeksi yli sata vuotta 
sitten oli tieteiden ja taiteiden välinen 
yhteisöllinen hanke. Elokuvailmaisu 
kehittyi teatteritaiteen ja valoku-
vauksen pohjalta sen jälkeen, kun 
oli opittu teknisesti tallentamaan 
liike (Cook 1990, 14–32). Uusi tek-
niikka ohjasi elokuva-alalle Georges 
Mélièsin kaltaisia pioneereja, jotka 
sovelsivat kemiaa ja fysiikkaa tai-
teelliseen ilmaisuun elokuvateknolo-
gian kehittämiseksi (von Bagh 1998, 
25–26; Laaksonen 2000 & 2004). 
Nykyaikainen hypermedia ja tieto-
koneet ohjaavat luontevasti sovelta-
maan esimerkiksi taiteita, ohjelmoin-
tia, biologiaa ja kognitiotieteitä, mutta 
perusasetelma on sama kuin ennen-
kin: taidetta tehdään tieteen avulla ja 
taide auttaa soveltamaan tieteellisiä 
keksintöjä arkipäivän elämään.

Design-tutkimuksen inklusiivisessa 
tuotantomallissa pyritään jo tuotteen 
ideointivaiheessa löytämään ja tun-
nistamaan ne ajatusrakenteet, jotka 
ylläpitävät ekskluusiota teknologian 
kehittymisestä huolimatta. Tuotannon 
suunnitteluvaiheessa nämä ajatusra-
kenteet käsitteellistetään ja pyritään 
näkemään alan tuotantoperinne uu-
sin silmin. Tutkimukseni taustalla 
on kirjallisuuteen perustuva vakau-
mus, että kaikki oppiminen perus-
tuu yhteisön tukemaan, synnynnäi-
seen sekä kulttuurissa kehittyvään ja 
kasautuvaan kykyyn oppia (Berger 
& Luckmann 1966; Cavalli-Sforza 
2001; Diamond 1997; Ridley 2000, 
109; Tomasello 1999; Wilson 1998), 
eikä esimerkiksi kuulovamma si-
nänsä tuhoa oppimiskykyä (Ahlgren 
& Hyltenstam 1994; Jankowski 1997; 
Martin 1985a). Tieto- ja viestintätek-
nologian yhteisöllinen käyttö tarkoit-
taa sitä, että tekniikka toimii yhtei-
sön toiminnan tukena ja opiskellaan 

tekniikan ympärille rakennetussa ti-
lanteessa, jollaisia ovat esimerkiksi 
yhteisöllinen oppiminen (collabo-
rative learning) tai ongelmien rat-
kaiseminen yhdessä (Dillenbourg 
1999; Dillenbourg, Baker, Blaye, & 
O’Malley 1995; Hakkarainen 1997; 
Hakkarainen, Lipponen, Muukkonen 
& Seitamaa-Hakkarainen 2001; 
Hakkarainen, Lonka & Lipponen 
2004; Hakkarainen, Palonen, Paavola 
& Lehtinen 2004; Tella, Vahtivuori, 
Vuorento, Wager & Oksanen 2001, 
184). Tätä yhteisöllisyyden teemaa 
kehittelen läpi väitöskirjani.

Seuraavilla sivuilla kehittelen 
aluksi design-tutkimukseen poh-
jautuvan inklusiivisen tuotantomal-
lin teoriaa saavutettavuus-käsitteen 
avulla, jonka yhdistän sekä jousta-
van opiskelun käsitteeseen että yhtei-
söllisyyteen ja kulttuuriseen taitoon 
kehittää teknologiaa. Tarkoitukseni 
on hahmottaa WWW-palveluiden 
tuotantoa niin saavutettavuuden ja 
joustavan opiskelun yleisemmästä 
näkökulmasta kuin opiskelijoiden 
vahvuuksien ja yhteisöllisyyden käy-
tännöllisemmästä näkökulmasta. 
Taustoitan niitä osatekijöitä, jotka 
vaikuttivat eri tavoilla koko proses-
sin eli design-tutkimuksen ja siihen 
liittyvän Elokuvantaju-tuotannon 
ajan, ja yritän lopuksi kääntää näkö-
kulman opiskelijoista oppimisympä-
ristöjen yhteisölliseen kehittämiseen. 
Kyseessä ei missään nimessä ole tyh-
jentävä esitys monimutkaisesta ai-
heesta, mutta toivon lukijan tämän 
katsauksen avulla saavan käsityksen 
siitä, millaisia haasteita ja problema-
tiikkaa piilee ”saavutettavan WWW-
opiskelupalvelun” tuottamisen taus-
talla. 
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1.1 Esteettömästä opetuksesta 
saavutettavaan oppimiseen

Viimeinkin alamme Lurijan 
kannustamana ymmärtää kuuroja, 
sokeita, aivohalvauksen uhreja ja 
amputoituja. Ymmärrämme heidät 
ihmisinä, jotka yrittävät selviytyä 
elämän haasteista, emmekä pidä 
heitä pelkkinä ”lääketieteellisistä 
ongelmista” kärsivinä henkilöinä 
(Lurija 1996, 8; Jerome Brunerin 
esipuhe 1987).

Tutkimukseni taustalla on ajatus, että 
informaatioajan korkeakouluissa on 
mahdollisuus purkaa mediateknolo-
gian avulla oppimisen esteitä ja etsiä 
parhaat sekä motivoituneimmat osaa-
jat vaativiin tehtäviin niin kulttuuri-
sista vähemmistöistä kuin erityisope-
tusta saavien opiskelijoiden joukosta. 
Tilastokeskuksen (2004) mukaan 
vuonna 2002 runsaasta 597000 pe-
ruskoululaisesta yli 34000 oli erityis-
opetuksessa. Joka viides koululainen 
eli lähes 120000 oppilasta sai osa-ai-
kaista erityisopetusta puhehäiriön, 
luku- ja kirjoitushäiriön, matematii-
kan oppimivaikeuksien, vieraan kie-
len oppimisvaikeuksien ja sopeu-
tumisvaikeuksien tai tunne-elämän 
häiriön sekä muiden oppimisvaikeuk-
sien tai syiden vuoksi (Tilastokeskus 
2004). Kuulovammaiset ovat tässä 
joukossa pieni vähemmistö: heitä oli 
erityisopetuksessa yhteensä 418 op-
pilasta, esiopetuksesta lisäopetukseen 
saakka. Lähes 32000 koululaista kävi 
ruotsinkielistä peruskoulua, 565 op-
pilaan opetuskielenä oli englanti ja 
820 koululaisella jokin muu kieli (ku-
ten ranska tai saksa; ibid.). EU:n laa-
jenemisen ja vaihto-opiskelun kasvun 
sekä maahanmuuttajien määrän li-
sääntymisen vuoksi monikielisen ope-

tuksen tarve korkeakouluissa tulee to-
dennäköisesti jatkuvasti kasvamaan. 
Siten korkeakouluihin pyrkinee tule-
vaisuudessa yhä enemmän opiskeli-
joita, jotka puhuvat – tai viittovat – äi-
dinkielenään muuta kuin suomea tai 
joiden oppimisvaikeudet on peruskou-
lussa tunnistettu tai joiden kulttuuri-
nen tausta poikkeaa valtaväestöstä. 
Näiden kaikkien tulevien opiskelijoi-
den opiskelu on turvattava tutkintoon 
asti (Laaksonen 2005, 35-37).

Ilmaisjakelulehti uutisoi Esa Ka-
lelan, Heidi Koiviston, Anneli 
Köysten ja Sami Virtasen (2003) 
tutkimusta: ”Huonokuuloisuus 
usein esteenä jatko-opinnoille: 
Kommunikaatiotaitoja korosta-
vassa yhteiskunnassa huonokuuloi-
silla nuorilla on korkea kynnys jat-
kaa opintoja haluamallaan alalla.” 
(Metro-lehti 21.10.2002). Vuoden 
2002 pikku-uutinen on yllättävä, 
sillä viestintätekniikan yleinen kehi-
tys on vuosina 1997–2004 johtanut 
moniin viittomakielisiinkin sovellu-
tuksiin (Heeter & al. 1997; Keating 
2002; Raike 1997; Laitinen ym. 2001; 
Hellström 2003; SUVI 2003; Proctor 
2004). Internetin lisäksi kuulovam-
maiset ovat hyötyneet niin elokuvien 
DVD-formaatista, digitaalitelevisiosta 
kuin matkapuhelinten kehityksestä, 
vaikkei tuotteita olekaan erityisesti 
heille suunniteltu. Digitaalista tek-
nologiaa hyväksi käyttävät tuotteet 
on usein tarkoitettu mahdollisim-
man laajalle asiakaskunnalle. Design 
for All (inclusive design) tarkoittaa 
strategioita, joilla ympäristöt, tuot-
teet ja palvelut suunnitellaan kaikille 
käyttäjille (DfA-Suomi 2004; Keates 
& Clarkson 2003; Papanek 1983). 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät vä-
hemmistöt hyödy viestintätekniikan 
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yleisestä kehityksestä niin hyvin kuin 
voisi olettaa.

Kuurot ovat esimerkki vähemmis-
töstä, jonka syrjäytymistä sekä pu-
helin että elokuva lisäsivät. Puhelin 
syrjäytti kuurot tehokkaasti, sillä 
sen takia ei tarvitse tavata keskuste-
lua varten. Esimerkiksi vuonna 1964 
USA:n ja Kanadan 85 miljoonasta 
puhelimesta vajaa prosentti oli apu-
välineteknologian kautta jollain ta-
valla kuulovammaisten käytettävissä 
(Lang 2002). Kasvotusten keskus-
teltaessa voi käyttää viestintämene-
telmien yhdistelmiä, mutta puhelin 
siirsi viestinnän pelkkään auditiivi-
seen moodiin. Toimiva kuvapuhelin – 
multimodaalisen viestinnän (MIAMI 
1995) prototyyppi ja tieteiseloku-
vien perusväline – esiteltiin jo 1964 
New Yorkin maailmannäyttelyssä 
(Jääskeläinen 1998, 21). Silti kuva-
puhelin ei vielä ole arkipäivää, koska 
sitä ei koettane välttämättömäksi. 
Tähän lienee tulossa muutos, johon 
vaikuttaa ainakin kaksi asiaa: Eija-
Liisa Kasesniemi, Ari Ahonen, Tiina 
Kymäläinen ja Tytti Virtanen (2003, 
71) havaitsivat visuaalisen matka-
viestinnän tutkimuksessaan viittoma-
kielisen käyttäjäryhmän videoviestien 
sisällön vastaavan tekstiviestien infor-
maatiota, joten käyttäjät kokevat tek-
niikan hyödylliseksi omassa elämäs-
sään. Toisaalta UMTS:n (Universal 
Mobile Telecommunications System) 
kaltaisissa langattomissa verkoissa 
on mahdollista lähettää hyvätasoista 
ja luonnollisemman viittomakielisen 
vuorovaikutuksen sallivaa videoku-
vaa.

Tutkimuksen alkuvaiheessa eritte-
lin, milloin korkeakouluopiskelussa 
voi esiintyä yksilöllisiä oppimisvaike-
uksia, jolloin tarvitaan apuvälinetek-
nologiaa (assistive technology) ku-

ten kuulolaitteita, ja milloin taas 
rakenteellisia esteitä (Lane 1992; 
McDonnell 2001; Takala 1995, 69–
73), joiden purkamisen jälkeen kai-
kille soveltuvaa teknologiaa voidaan 
kehittää tehokkaasti. Edellisessä 
on kyse jatkumosta esteettömän 
opetuksen ja saavutettavan oppi-
misen välillä, missä koko ajan et-
sitään yhteisöllisesti toimivinta rat-
kaisujen yhdistelmää. Esimerkiksi 
vuorovaikutukseen liittyviä ongel-
mia on tutkimuksissa havaittu kai-
kissa kuulovammaisten ikäryhmissä: 
1) alle kouluikäisten kuurojen lasten 
viittomakielen oppimisen viivästyessä 
(Ahlgren & Hyltenstam 1994, Preisler 
1983, 213), 2) huonokuuloisten kou-
lulaisten integraatiossa yleisopetuk-
seen (Keski-Levijoki 1996) ja viitto-
makielisten koululaisten opetuksessa 
(Martin 1985a), 3) kuulovammais-
ten peruskoulun jälkeisissä koulutus-
valinnoissa (Lane 1992; Lehtoranta 
1999) ja 4) huonokuuloisten korkea-
kouluopiskelussa (Kalela ym. 2003) 
ja viittomakielisten kuurojen oppi-
velvollisuuden jälkeisissä opinnoissa 
(Jankowski 1997; Taylor & Bishop 
1991). Nämä ja lukuisat muut tutki-
mukset kertonevat ehkä enemmän 
oppimisympäristön ongelmista sekä 
mahdollisesti myös yhteisöllisestä ha-
luttomuudesta, kyvyttömyydestä tai 
osaamattomuudesta viestinnän jous-
tavaan järjestämiseen kuin varsi-
naisista yksilöön liittyvistä oppimis-
ongelmista, jotka voitaisiin korjata 
yksittäisellä apuvälineellä. Tähän liit-
tyen käsittelen myöhemmin viittoma-
kieliä, jotka ovat puhekielten tavoin 
luonnollisia kieliä (Malm & Östman 
2000; Kotus 2003).

Apuvälineillä voidaan poistaa tai 
vähentää opiskelun esteitä, mutta 
saavutettavassa opiskelussa käyte-
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tään hyväksi innovaatioita, joista on 
kaikille hyötyä. Design-tutkimuksen 
avulla voidaan kehittää joustavia op-
pimisympäristöjä alueilla, joissa käyt-
täjien mahdollisuudet yhteisön luo-
miseen ovat eri syistä rajoitettuja. 
Tällöin opiskelijoiden näkemys op-
pimisestaan ja panos opiskelun ke-
hittämiseksi on luontevaa ottaa huo-
mioon, jotta rajoitukset saadaan 
näkyviksi. Osallistuvan suunnittelun 
merkitys korostuu vaativassa kult-
tuuriin osallistumisen ja kasvami-
sen oppimisprosessissa (Sfard 1998; 
Brown, Collins & Duguid 1989; Lave 
& Wenger 1991), johon sisältyy myös 
osanottajien identiteetin kehitystä 
(Hakkarainen ym. 2004). Elokuvaan 
liittyvän asiantuntijuuden kehittymi-
nen ei merkitse ainoastaan uusien 
käsitteiden oppimista, vaan myös 
verkostoitumista alan asiantuntija-
kulttuuriin, oman käytäntöyhteisön 
muodostumista ja tässä yhteisössä ta-
pahtuvaa asiantuntijaroolissa (Mieg 
2001) toimimista (Hakkarainen, 
Palonen & Paavola 2002). 

Yhteisöllinen oppiminen verkos-
topohjaisessa oppimisympäristössä 
on suhteellisen pitkä prosessi, joka 
sallii osanottajille oman virtuaali-
sen yhteisön rakentamisen. Tällaisen 
yhteisön synty vaatii sekä opetta-
jan tai tutorin tukea ja lähitapaami-
sia että osanottajien sitoutumista 
työskentelyyn jonkun yhteisen koh-
teen kanssa (Paavola & Hakkarainen 
2003). Tässä tutkimuksessa kohteena 
olivat Elokuvantaju, jonka kehit-
tämisestä kaikki osanottajat ottivat 
vastuuta sekä osanottajien omat do-
kumenttielokuvat. Tämän tutkimuk-
sen design-prosessissa toimin sekä 
Elokuvantajun tuottajana että elo-
kuva-alan asiantuntijakulttuurin por-
tinaukaisijana (Moreland 1999) ja 

tuin viittomakielistä opiskelijaryh-
mää heidän muodostaessaan oman 
elokuva-alan virtuaalisen yhteisönsä 
elokuvatuotantoa varten. Tässä yh-
teisössä opiskelijat omaksuivat asteit-
tain asiantuntijan roolin, joka antoi 
heille legitiimin (Berger & Luckmann 
1966) mahdollisuuden osallistua elo-
kuvan tekemiseen: he käsikirjoittivat, 
kuvasivat, leikkasivat ja tuottivat lo-
pulta kolme omaa dokumenttieloku-
vaa saman kuvatun aineiston poh-
jalta – kolme taiteellista näkemystä 
annetusta aiheesta. 

1.1.1 Elokuvantajun 
kehittämisen peruskäsitteitä

Tässä design-tutkimuksessa pyrin 
inklusiiviseen tuotekehittelyyn, jonka 
avulla korkeakoulun oppimisympä-
ristöissä voidaan toteuttaa inkluu-
sion periaatteita eli kaikille soveltu-
vaa, joustavaa ja avointa opiskelua. 
Selvitin, kuinka elokuvatietämyk-
sen kehitystä tukeva Elokuvantaju-
palvelu tulisi suunnitella tarjoa-
maan kaikille opiskelijoille – myös 
kuulovammaisille ja viittomakieli-
sille opiskelijoille – yhtäläiset tai-
deopiskelun mahdollisuudet ilman 
apuvälineteknologiaa tai tukihenki-
löstöä. Tätä varten Elokuvantajua 
kehitettiin iteratiivisesti interven-
tion kanssa, jossa viittomakielinen 
opiskelijaryhmä opiskeli elokuvail-
maisua ja -tuotantoa yhteisöllisesti 
verkostopohjaisen Future Learning 
Environment (FLE) -oppimisym-
päristön tuella (Leinonen, Raami, 
Mielonen, Seitamaa-Hakkarainen, 
Muukkonen & Hakkarainen 1999). 
Tutkimusjärjestelyn avulla oli mah-
dollista saada välitöntä tuotanto-
palautetta Elokuvantajun kehitys-
versioiden toimivuudesta ja käyttää 
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tietämystä hyväksi lopullisen jous-
tavaan opiskeluun tarkoitetun 
Elokuvantaju 1.0:n toteuttamisessa.

Joustava opiskelu tarkoittaa vaih-
toehtoisia tai rinnakkaisia opintojen 
suoritustapoja sekä menetelmiä ja vä-
lineitä, jotka mahdollistavat opetuk-
sen ja opiskelun sitomatta opiskelijaa 
tiettyyn kurssijaksoon, luentotilan-
teeseen tai tarkasti määriteltyyn suo-
ritusmuotoon. Virtuaalinenkin opis-
kelu sitoo opiskelijan tietysti aina 
johonkin aikaan ja paikkaan, joten 
joustavuudessa on lähinnä kyse mah-
dollisuudesta eriaikaiseen eli asynk-
roniseen opiskeluun samanaikaisen 
eli synkronisen ohella. Joustava ope-
tus voi olla verkko-opetusta tai yh-
distelmä etä- ja lähiopetusta. Usein 
verkko-opetuksella tai virtuaali-
opetuksella tarkoitetaan opetusta 
Internetissä, mutta se voi olla myös 
opetusta yrityksen tai oppilaitoksen 
omassa sisäisessä informaatiover-
kossa eli intranetissä. Periaatteessa 
verkko-opiskeluun soveltuvat kaikki 
lähiopetuksen tutut työtavat, ku-
ten itsenäinen työskentely, opettaja-
johtoinen opiskelu, projektiopiskelu 
ja perinteinen yhteistoiminnallinen 
opiskelu (Tella ym. 2001, 131). 

Etäopiskelu ja -opetus ovat osa 
monimuoto-opiskelua, jossa opis-
kellaan oppilaitoksen ohjeiden mu-
kaan esimerkiksi kotona tai työpai-
kalla yksin tai ryhmässä. Tarvittaessa 
opiskelija saa neuvoja opettajalta tai 
ohjaajalta eli tutorilta esimerkiksi 
sähköpostin tai verkko-oppimisym-
päristön kautta. Virtuaaliyliopistossa 
(SVY 2004) on mahdollisuus opis-
kella verkon kautta myös muissa 
kuin omassa korkeakoulussa. 
Parhaimmillaan joustava opinto-oi-
keus (JOO) laajentaa oman korkea-
koulun opintotarjontaa, lisää opis-

kelijan valinnanmahdollisuuksia ja 
tukee opintojen etenemistä (Suomen 
virtuaaliyliopisto 2004). Tällöin jous-
tava opiskelu koostuu hallinnolli-
sesta, pedagogisesta ja didaktisesta 
yhteistyöstä eri henkilöstöryhmien 
välillä. 

Internet (the Internet, the Net) voi-
daan määritellä useammalla tavalla.  
Teknisesti Internet on reitittimiä yh-
distävä fyysinen infrastruktuuri, 
jossa protokollien avulla käytetään 
eri palveluita (Barabási 2002, 147). 
Teknologisesti Internet on TCP/IP-
protokollaa (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) noudat-
tavien verkkojen yhteenliittymän ja 
tietokoneiden avulla vuorovaikutuk-
sessa olevien miljoonien ihmisten 
globaali yhteisö. Esimerkiksi loka-
kuun 1. päivänä vuonna 2002 yli 600 
miljoonaa ihmistä – noin kymme-
nesosa maapallon väestöstä – oli sa-
maan aikaan kytkeytynyt Internetiin 
(Nua.com 2002b). Hallinnollisesti 
Internet on määriteltyä verkkojen yh-
teenliittymää löyhästi hallinnoiva or-
ganisaatio (Internet Society 2004). 
Lisäksi Internet voidaan määritellä 
osoitemääritelmän (koneet ja ihmiset, 
joilla on Internet-muotoinen sähkö-
postiosoite) tai palvelumääritelmän 
(joukko palveluita, kuten sähköposti, 
tiedostonsiirto, informaatiojärjestel-
mät ja ”newsit”) avulla. Internet on 
tarkka yksilökäsite, mutta arkityylissä 
”internet” tai ”netti” voidaan kirjoit-
taa yleisnimien tapaan pienellä alku-
kirjaimella (Tekniikan sanastokeskus 
2003).

Verkko-oppimateriaali jaetaan 
Internetin tai muun informaatiover-
kon avulla ja se on kaikkien niiden 
käyttäjien vapaasti luettavissa, kuun-
neltavissa tai katseltavissa, joilla 
on pääsy ko. informaatioverkkoon. 
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Tässä tutkimuksessa “oppimateriaali” 
viittaa toimitettuun aineistoon, joka 
on asetettu saataville HTML-sivuna 
ja luettavissa WWW-selaimen avulla. 
Oppimateriaalin saatavuus ei vielä 
takaa sen saavutettavuutta.

Verkko-oppimisympäristö ‘verk-
koperustainen oppimisympäristö, 
verkkopohjainen oppimisympäristö, 
virtuaalinen oppimisympäristö’ on 
Internet- tai intranetverkon sivusto, 
joka tarjoaa opiskelijoille ja opetta-
jille yhteisöllisessä opiskelussa tar-
vittavan yhteisen työskentelytilan 
(Hakkarainen 1997; Hakkarainen 
ym. 2001; Muukkonen, Lakkala & 
Hakkarainen 2003). Verkko-oppimis-
ympäristö voi muodostua esimerkiksi 
erilaisista hypertekstin ominaisuuksia 
hyödyntävistä oppimateriaaleista, hy-
permediasta ja eri- tai samanaikaisen 
vuorovaikutuksen mahdollistavista 
välineistä (ibid). Tässä tutkimuk-
sessa käytettiin FLE-oppimisympä-
ristöä (Leinonen, Kligyte, Toikkanen, 
Pietarila & Dean 2003a), jonka toi-
mintaa selvitän tarkemmin tuonnem-
pana eri luvuissa.

Elokuvantajun kehittämisen haas-
teena oli tuottaa kaikille avoin, saa-
vutettava ja esteetöntä korkeakou-
luopiskelua tukeva WWW-palvelu, 
joka soveltuu myös viittomakielisille 
opiskelijoille. Elokuvantajun oppi-
materiaali on WWW-palvelun ydin, 
jonka avulla voidaan järjestää verk-
kokursseja FLE-oppimisympäristössä 
ja tukea lähiopetusta. WWW-palve-
luun kuuluu aineiston jatkuva päivit-
täminen, reagointi käyttäjäpalauttee-
seen, käyttäjätilastointi ja käyttäjien 
saavutettavissa olevan oppimateriaa-
lin ylläpito. 

Esteettömyys (barrier-free) tarkoitti 
alun perin sen varmistamista, että 
julkisiin tiloihin ja rakennuksiin on 

helppo päästä pyörätuolilla (Keates 
& Clarkson 2003, 203). Lisäksi ti-
lojen ja niiden toimintojen tuli olla 
loogisia ja helppoja käyttää. Inva-
lidiliiton (2004) määritelmän mu-
kaan ympäristö tai yksittäinen ra-
kennus on esteetön silloin, kun se 
on kaikkien käyttäjien kannalta toi-
miva, turvallinen ja miellyttävä käyt-
tää. Esteettömyys painottuu siten 
rakennetun ympäristön esteettömyy-
teen, mutta on kehittynyt laajem-
maksi kokonaisuudeksi: esteettömyys 
tarkoittaa myös kaikkien kansalais-
ten sujuvaa osallistumista työnte-
koon, harrastuksiin, kulttuuriin ja 
opiskeluun. Esteettömyydessä yh-
distyy palvelujen saatavuus, väli-
neiden käytettävyys, tiedon ymmär-
rettävyys ja mahdollisuus osallistua 
itseään koskevaan päätöksentekoon 
(Invalidiliitto 2004). Tässä tutkimuk-
sessa laajennan esteettömän ope-
tuksen saavutettavaksi opiskeluksi, 
jolloin ei vain tyydytä havaittujen es-
teiden poistamiseen ja rakenteiden 
korjailuun, vaan pyritään myös toi-
mintatapojen syvällisempään muu-
tokseen sekä uusien tuotteiden luo-
vaan ja jatkuvaan kehittämiseen.  

Saavutettavuus (accessibility) kat-
taa käsitteenä laajemman alan kuin 
esteettömyys ja kuvaa sitä, kuinka 
helposti informaation, järjestelmän, 
laitteen, ohjelman tai palvelun voi 
saada käyttöönsä. Saatavuus on siten 
eri asia kuin saavutettavuus. Valtion 
taidemuseo jaottelee saavutettavuu-
den seuraaviin osa-alueisiin, joiden 
avulla esimerkiksi museotyötä voi 
kehittää: asenteellinen saavutetta-
vuus, fyysinen saavutettavuus, saa-
vutettavuus eri aistien avulla, tiedol-
linen saavutettavuus, tiedotuksen 
saavutettavuus, kulttuurinen saavu-
tettavuus, taloudellinen saavutetta-
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vuus ja päätöksenteon saavutetta-
vuus (Salovaara, Liukkonen, Piippo 
& Viikari 2004). Saavutettavuus voi 
virtuaaliopiskelun kontekstissa tar-
koittaa myös eri selain- ja laiteyhdis-
telmien huomioon ottamista WWW-
suunnittelussa, jolloin WWW-palvelut 
kehitetään helpoimmaksi ja varmim-
maksi tavaksi etsiä opinnoissa tar-
vittavaa informaatiota (information 
seeking; Marchionini 1995, 5–6). 

Internetin World Wide Web 
(WWW, Web) on alun perin tutkijoi-
den hyötykäyttöön Tim Berners-Leen 
suunnittelema yhteisöllinen Internet-
palvelu (Conner-Sax & Krol 1999, 
107). WWW on hypermedia, toi-
siinsa linkitettyjen tiedostojen laajen-
nettu hyperteksti, jossa voidaan lin-
kitysten avulla siirtyä mistä tahansa 
tiedostotyypistä mihin tahansa tie-
dostotyyppiin kuten tekstiin, grafiik-
kaan, videoon, kuvaan tai ääneen 
(W3C 1999b). WWW on luultavasti 
yleisin informaationlähde ja pääsy-
keino Internetiin ja sen avulla voi-
daan vierailla eri sivustoilla eli na-
vigoida (navigate) ja valita aineistoa 
lukemista varten eli selata (browse). 
Tämän jälkeen käyttäjä voi päättää 
imuroiko (download) aineiston vai 
ei. WWW:n navigointia ja selaamista 
voidaan kutsua arkikielessä myös 
”surffaamiseksi” (Crichlow 2001, 7).

Chun Wei Choo, Brian Detlor ja 
Don Turnbull (2000) referoivat tut-
kimuksia (Gerstberger & Allen 1968; 
Allen 1977, 182; Culnan 1985; Zipf 
1949), joiden mukaan informaation 
helppo saavutettavuus on tärkein yk-
sittäinen tekijä informaationhaussa 
(information retrieval; Marchionini 
1995, 5–6). Ihmiset käyttävät tut-
tuja ja helposti saavutettavia lähteitä, 
jotka löytyvät varmasti ja joita osa-
taan käyttää. Työntekijät käyttävät 

esimerkiksi oman huoneensa käsikir-
jastoa mieluummin kuin työpaikan 
laajempaa kirjastoa, mikäli vain jo-
kin tiedontarvetta tyydyttävä teos on 
saatavilla (Choo & al. 2000, 12–13). 
Kiinteiden ja langattomien Internet-
yhteyksien sekä hakukoneiden (kuten 
AltaVista, Excite, Google, Yahoo ja 
Lycos) yleistyminen ja kehittyminen 
siirtävät informaationhakua ja -etsin-
tää käsikirjastoista Internetin kautta 
saavutettavissa oleviin tietokantoihin 
ja WWW-palveluihin. Tällöin saavu-
tettavuus on hyvä, jos palvelun hyö-
dyntämiseen tarvittavat tiedot ja vä-
lineet kuten tietokoneen, tarvittavan 
ohjelman sekä tietoliikenneyhteyden 
saa helposti käyttöönsä (Tekniikan 
sanastokeskus 2003). 

Hajautettujen järjestelmien avulla 
voidaan tukea informaation saavu-
tettavuutta. Hajautettu järjestelmä 
on ”joukko toisiinsa kytkettyjä, it-
senäisiä tietokoneita, jotka yhdessä 
toimien ratkaisevat suuria yksittäi-
siä ongelmia tai helpottavat erillis-
ten, mutta todennäköisesti toisiinsa 
liittyvien tehtävien rinnakkaisen suo-
rittamisen. Lisäksi hajautetun järjes-
telmän tulisi näkyä käyttäjälle yhtenä 
tietokoneena ja järjestelmän käyttö-
liittymän tulisi säilyä samana merkit-
täviltä osiltaan huolimatta siitä, millä 
tietokoneella käyttäjä työskentelee” 
(Crichlow 2001, 1). Tämä määritelmä 
korostaa kolmea seikkaa: Ensiksi in-
formaatioverkko tekee mahdolliseksi 
ajantasaisen viestinnän tietokonei-
den välillä sekä samojen prosessitoi-
mintojen jakamisen. Toiseksi infor-
maatioverkko piilotetaan käyttäjältä. 
Kolmanneksi järjestelmä näyttää aina 
samalta riippumatta siitä, missä käyt-
täjä työskentelee (ibid).

Tässä tutkimuksessa yksi tavoit-
teistani on yhdistää hajautettujen jär-
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jestelmien saavutettavuuteen liitty-
vät näkökulmat joustavan opiskelun 
periaatteisiin ja yhteisöllisen oppi-
misen muotoihin. Tarkastelen saavu-
tettavuutta aistien, informaation et-
simisen, yhteisöllisen oppimisen ja 
kulttuurin näkökulmista, jolloin saa-
vutettava opiskelupalvelu kattaa tek-
nologian ja opetuksen sekä näihin 
liittyvän hallinnon ja tietokantojen 
saavutettavuuden. Saavutettavassa 
korkeakouluopiskelussa on mahdolli-
suus joustaviin, vaihteleviin tarpeisiin 
mukautuviin opintoihin: opiskelijat 
osaavat käyttää esimerkiksi yhteisöl-
lisiä verkko-oppimisympäristöjä sekä 
hallitsevat tehokkaan informaation 
etsimisen perusteet. Saavutettavuus 
ja esteettömyys eivät ole ”vain vam-
maisille”, sillä ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittamisen kesto on vii-
tisen vuotta – pitkä ajanjakso yksilön 
elämässä. Tänä aikana tavallisen pe-
rusopiskelijan elämäntilanne voi eri 
syistä muuttua niin paljon, ettei hän 
esimerkiksi kykene käymään luen-
noilla, mutta pystyisi suorittamaan 
vastaavat opinnot joustavasti verkko-
opiskelun avulla. 

Teknologia on tekniikkaa laajempi 
käsite. Elokuvantajun tuotanto ei ol-
lut vain tekninen kehityshaaste, vaan 
sisälsi syvemmän tavoitteen kehittää 
teknologiaa, joka rohkaisee eloku-
vatietämykseen liittyvien yhteisöjen 
muodostumista ja katsojakokemuk-
sen yhdistymistä elokuvan tekijän nä-
kökulmaan. Seppo Kuivakari, Erkki 
Huhtamo, Sonja Kangas ja Eveliina 
Olsson (1999, 5) määrittelevät tek-
niikaksi erilaiset laitteet, koneet ja 
menetelmät, joissa tavallisesti sovel-
letaan fysiikan ja kemian lainalai-
suuksia. Teknologia tarkoittaa käyt-
tösovellusten ja käyttöliittymien 
kaltaisia järjestelmiä sekä niihin liit-

tyvää taitotietoa ja niiden ympärille 
kehittyneitä kulttuurisia käytäntöjä. 
Tekniikka vastaa kysymykseen, mi-
ten palvelut toimivat. Teknologia vas-
taa kysymykseen, mitä palveluilla 
tehdään ja kulttuuri on vastaus ky-
symykseen, mihin tarkoitukseen pal-
veluita tehdään (Kuivakari ym. 1999, 
5). Teknologia yhdistää tekniikan yk-
silöiden kognitioon ja yhteisöllisiin 
kulttuureihin. Teknologian avulla 
teknisistä tuotteista tehdään ihmisille 
sopivia: sellaisia, että lapsetkin osaa-
vat niitä käyttää. Elokuvantajun ta-
voite on lisätä elokuvakulttuurin saa-
vutettavuutta antamalla mahdollisuus 
joustavaan elokuvaopiskeluun. 

Käytettävyys (usability) on mene-
telmä- ja teoriakenttä, jonka kautta 
käyttäjän ja laitteen yhteistoimintaa 
pyritään saamaan tehokkaammaksi ja 
käyttäjän kannalta miellyttävämmäksi 
(Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & 
Vastamäki 2002, 19). Käytettävyys il-
mentää sitä, miten järjestelmä, laite, 
ohjelma tai palvelu soveltuu suun-
niteltuun tarkoitukseen kuten esi-
merkiksi opiskeluun (Nielsen 1993; 
Norman 1988; Keinonen 2000). 
Helppokäyttöisyys, käyttökelpoisuus, 
käyttäjäystävällisyys, käyttöön sovel-
tuvuus, ymmärrettävyys ja selkeys 
ovat myös käytettävyyttä (Tekniikan 
sanastokeskus 2003). Käytettävyys 
korostaa hyvää toimivuutta tyypilli-
sissä käyttötilanteissa, saavutettavuus 
ja esteettömyys taas tähtäävät toimi-
vuuden varmistamiseen myös epätyy-
pillisissä käyttötilanteissa (Korpela 
2003). Esimerkiksi kannettavan tie-
tokoneen käytettävyys on usein hyvä 
tyypilliselle kaksikätiselle ja kym-
mensormiselle käyttäjälle, mutta 
akuutin murtuman tai jännetuppitu-
lehduksen aiheuttama epätyypillinen 
yksikätisyys paljastaa samalla käytet-
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tävyysongelmia. Elokuvantajun käy-
tettävyys korostuu tilanteissa, jolloin 
koko kurssin aloittanut ryhmä opis-
kelee saman aikajakson sisällä tuto-
rin ohjatessa työskentelyä ja ryhmä 
voi käyttää korkeakoulun tietoko-
neita. Saavutettavuus puolestaan ko-
rostuu tapauksissa, joissa opiskelija 
esimerkiksi äitiysloman vuoksi kes-
keyttää kurssin, mutta haluaa suorit-
taa sen silti loppuun vaikkapa kotoa 
käsin ilman kiinteää Internet-yh-
teyttä. Tällöin on sekä korkeakoulun 
että opiskelijan kannalta järkevää an-
taa saavutettava ja joustava mahdol-
lisuus kurssin suorittamiseksi.

Usein oppimateriaalin tai palvelun 
suunnittelu käytettäväksi on vasta 
ensimmäinen askel esteettömyydessä 
(Tieke 2003). Käytettävyys voidaan 
edelleen jakaa fyysiseen (toiminnal-
liseen), pedagogiseen ja kognitiivi-
seen käytettävyyteen. Mikko Horila, 
Antti Syvänen ja Jan Överlund 
(2002) tarkoittavat pedagogisella 
käytettävyydellä digitaalisen oppi-
materiaalin käytettävyyttä oppimi-
sen näkökulmasta. Tällöin painote-
taan joustavuutta eli oppimateriaalin 
soveltuvuutta eri oppimistilanteisiin, 
tehokkuutta, tavoitteellisuutta sekä 
lisäarvoa oppimiselle verrattuna op-
pikirjan kaltaisiin formaaleihin ma-
teriaaleihin. Oppikirjan aineistoa ei 
juuri kannata siirtää verkko-oppima-
teriaaliksi sellaisenaan, jollei samalla 
käytetä hyödyksi informaatiotekno-
logian suomia mahdollisuuksia lisätä 
aineiston käyttäjäkuntaa. 

Kognitiivinen käytettävyys viit-
taa tässä tutkimuksessa semanttiseen 
ja holistiseen lähestymistapaan, jol-
loin opiskelija pystyy hahmottamaan 
käyttöliittymän ja sen kautta saata-
villa olevan aineiston rakenteen kog-
nitiivisten skeemojensa eli sisäisten 

malliensa (schema; Anderson 1980, 
154–155), käytettävissä olevien ais-
tiensa ja oppimishistoriansa avulla. 
Olennaista on huomata se, että tähän 
liittyy viestintäteknologian suoma 
mahdollisuus hajautettuun kogni-
tioon, jonka avulla yhteisöön kuu-
luvat yksilöt pystyvät tehokkaasti 
käsitteellisen ymmärryksen ja osaa-
misen kehittämiseen (Hakkarainen 
ym. 2001, 152–153; Hakkarainen, 
Paavola & Lipponen 2003). Tämä 
on yksi tärkeimmistä syistä kehittää 
Elokuvantajun kaltaista palveluko-
konaisuutta korkeakouluopiskeluun.  

WWW-opiskelupalvelu on tar-
koitettu korkeakoulun opiskelijoi-
den oppimistyökaluksi, joka koostuu 
verkko-oppimateriaalista, verkko-op-
pimisympäristöstä, teknisestä ylläpi-
dosta ja opetuksesta. Elokuvantajun 
kaltaisessa käytettävässä ja saavutet-
tavassa WWW-opiskelupalvelussa 
yhdistetään korkeakoulun omat tieto-
kannat (kuten kirjasto), verkko-opis-
keluympäristö, lähiverkon työpisteet, 
opintoneuvonta, oppimateriaalin päi-
vitys ja opintojen tutorointi Internetin 
avulla muiden yhteisöjen, organisaa-
tioiden ja instituutioiden palveluihin 
esimerkiksi joustavan opinto-oikeu-
den avulla sekä käytetään hyväksi 
viestintäteknologiaa ja Internet-pro-
tokollia. Verkkoarkkitehtuurissa 
on useita protokollakerroksia, ku-
ten ISO:n (2004) seitsenkerroksinen 
OSI-protokollamalli (2004). Hyvä 
toimivuus saavutetaan myös käyt-
tämällä kevyempää ja laajasti hy-
väksyttyä nelikerroksista Internetin 
TCP/IP-protokollaa (Crichlow 2001, 
73), jota käyttämällä saavutettavuus 
ja yhteensopivuus voidaan helposti 
varmistaa noudattamalla tietoliiken-
nestandardeja sekä yleisiä laitteisto-
asetuksia (Hanelius 2003; Hellström 



31

1. Korkeakoulu kaikille 

1996; Nielsen 2000a). W3C-stan-
dardien ja WAI (Web Accessibility 
Iniative) ohjeiden (Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0; W3C 
2004) avulla otetaan huomioon eri-
laisten käyttäjäryhmien tarpeet in-
formaatioarkkitehtuuria, sisältöä ja 
toteutusta suunniteltaessa sekä var-
mistetaan WWW-oppimateriaalien 
esteetön jakelu informaatioverkossa 
(W3C 1999a). Näin luodaan hajau-
tettua kognitiota ja yksilöllisen tietä-
myksen kehittymistä tukeva teknolo-
ginen ratkaisu, joka ei vielä yksin riitä 
(Lehtinen 1997, 15): seuraava askel 
esteettömän opetuksen laajentami-
sessa saavutettavaksi oppimiseksi on 
opiskelijoiden ja opettajien muodos-
tamien käytäntöyhteisöjen ymmärtä-
minen. 

Edellisten perusvaatimusten vuoksi 
Elokuvantajun tuotannossa sovellet-
tiin Jakob Nielsenin (2000a, 2000b, 
2003) sekä W3C:n ohjeita WWW-
palvelujen saavutettavuudesta. World 
Wide Web Consortium (W3C) on 
perustettu vuonna 1994 ja se kehittää 
yhteisiä ja yhteensopivia WWW:n 
pelisääntöjä ja teknologioita, kuten 
spesifikaatioita, ohjeita, ohjelmis-
toja sekä työkaluja (Nykänen 2003). 
W3C:n työn keskeinen muoto on suo-
situsten (recommendation) asettami-
nen. Suurin osa W3C:n suosituksista 
on luonteeltaan teknisiä eli ne ohjaa-
vat jonkin välineen toteuttamista tai 
käyttöä. Välineitä ovat esimerkiksi 
WWW-selain, tekstinkäsittelyohjelma 
tai vektorigrafiikkaa esittävä kuvan-
käsittelyohjelma tai jokin näiden osa. 
W3C-teknologioissa pyritään toteu-
tusten modulaarisuuteen eli siihen, 
että kerran toteutettu ohjelmiston 
osa voidaan monistettuna ottaa lä-
hes sellaisenaan käyttöön myös mui-
den ohjelmistojen osana. Suosituksen 

noudattaminen takaa, että eri toimi-
joiden työ on yhteensopivaa ja esi-
merkiksi WWW-sivut näkyvät eri 
selaimissa oikein, hajautettujen oh-
jelmien välinen viestiliikenne toi-
mii ja dokumenttien koneellinen lu-
keminen onnistuu ongelmitta (ibid). 
Elokuvantaju-palvelua testattiin tuo-
tannon aikana osallistuvan toimin-
tatutkimuksen menetelmien avulla, 
joten tutkimusmenetelmää voidaan 
kutsua design-tutkimukseksi (design 
research; Collins & al. 2004).

1.1.2 Yhteisöllinen oppiminen

Pelkän W3C:n teknisten ohjeiden 
noudattamisen lisäksi halusimme 
Elokuvantajun suunnittelijoina ym-
märtää tekniikkaa ja teknologiaa 
sekä palvelun tulevien käyttäjien 
ajattelua, toimintatapoja ja kulttuuria 
(Theofanos & Redish 2003). Tällaisen 
ymmärryksen saavuttamisen yksi 
edellytys on yhteisöllinen toiminta, 
jossa tuotteen kehittäjät oppivat tule-
vilta käyttäjiltä ja päinvastoin. Tässä 
tutkimuksessa yhteisö tarkoittaa pie-
nehköä tavoitteellisesti toimivaa ih-
misryhmää, joka kasaa tietämystä 
toiminnan aikana. Yhteisön koko voi 
tietysti vaihdella koko ihmiskunnasta 
muutaman ihmisen muodostamaan 
ryhmään (Niskavaara, Nurminoro & 
Vänttinen 2000). Yhteisö koostuu yk-
silöistä, joilla on yhteinen päämäärä 
ja he toimivat vapaaehtoisesti keske-
nään. Tällöin yksilöt rakentavat toi-
silleen käsitteellisiä ja toiminnalli-
sia telineitä (scaffolding; Tomasello 
1999, 80), joiden avulla ryhmä pys-
tyy parempiin suorituksiin kuin yk-
silö (Hakkarainen 2003). Siten sat-
tumalta esimerkiksi korkeakoulun 
aulaan kerääntyvä ihmisjoukko ei ole 
ryhmä tai yhteisö, ellei se aloita vuo-
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rovaikutusta ja suunnittele toimin-
taansa jollakin tavalla. Olennaista on 
myös ryhmän vuorovaikutus ja toi-
minta tavoitteiden saavuttamiseksi 
työnjakoa ja toimintanormeja nou-
dattaen (Koppinen & Pollari 1993, 
28). 

Etienne Wenger (1998, 125–126) 
erottaa seuraavassa luettelossa jou-
kon arkielämän yhteisöille ominai-
sia tunnusmerkkejä. Luettelon nu-
merointi 1–14 on alkuperäinen 
ja sen käännös suomeksi on Kai 
Hakkaraisen (2000):
1) Yhteisön jäsenten väliset pitkäai-

kaiset ja vastavuoroiset suhteet, 
jotka voivat olla joko harmonisia 
tai ristiriitaisia

2) Yhteisten toimintatapojen muo-
dostuminen, joiden varassa yh-
teisö tekee asioita yhdessä

3) Tiedon nopea virtaaminen ja in-
novaatioiden leviäminen yhtei-
sön sisällä

4) Yhteisö ei tarvitse johdantoja ja 
selittelyjä, koska keskustelut ja 
vuorovaikutus seuraavan suoraan 
toinen toisiaan

5) Tyypillisesti käytännön yhteisön 
on helppoa hyvin nopeasti aset-
taa ratkaistavana olevat ongel-
mat

6) Osanottajilla on yhteinen käsitys 
yhteisön jäsenistä, vaikka jäse-
nyys ei olisikaan muodollista

7) Yhteisön jäsenet tietävät mitä ku-
kin yhteisön jäsen tietää, mitkä 
ovat hänen vahvuutensa ja heik-
koutensa (heillä on nk. metatie-
toa yhteisön jäsenten tiedosta)

8) Yhteisön jäsenet määrittelevät 
vastavuoroisesti omia identiteet-
tejään

9) Osanottajien on helppo arvioida 
suoritettujen toimintojen ja saa-
vutettujen tulosten hyväksyttä-

vyyttä suhteessa yhteiseen yrityk-
seen

10) Yhteisö nojautuu toiminnassaan 
erilaisiin esineellistymisprosessin 
tuotoksiin, kuten erityiset työvä-
lineet, tietoesitykset ja muut arte-
faktit

11) Yhteisö kehittää omaa paikallista 
tietämystään jaettujen tarinoiden 
ja sisäpiirin juttujen muodossa

12) Yhteisön omien kielenkäyttö-
tapojen kehittyminen ja uusien 
vuorovaikutusta palvelevien il-
mausten käyttäminen ja luonteva 
keksimisen

13) Yhteisön oman keskustelun ja 
vuorovaikutuksen tyylin kehitty-
minen, joka voi palvella jäsenyy-
den tunnusmerkkinä

14) Maailmaa jostakin tietystä näkö-
kulmasta tarkastelevan yhteisen 
keskustelun tai diskurssin synty-
minen.

Wengerin (1998) mukaan käytän-
töyhteisöt (community of practice 
’käytännön yhteisö’) edustavat pie-
nissä tiiviisti toimivissa yhteisöissä 
syntyviä paikallisia tapoja sopeutua 
toimintaympäristön asettamiin vaa-
timuksiin ja yrittää selviytyä niistä 
mielekkäiden tai kohtuullisten pon-
nistusten välityksellä. Esimerkiksi 
korkeakoulun opetussuunnitelma tai 
opinto-ohjelma ei koskaan suoraan 
määrää sitä mitä organisaation ope-
tuksessa todellisuudessa tapahtuu. 
Opettajakunnan kaltaisten käytän-
töyhteisöjen välityksellä syntyy eri-
laisia epävirallisia toimintakulttuu-
reja, joiden avulla opetus toteutetaan. 
Muodostuvat opetuskäytännöt ovat 
eräänlaisia yhdessä etsittyjä innova-
tiivisia ratkaisuja toimintaympäris-
töstä tai tehtävistä esiin nousseisiin 
ongelmiin, jotka auttavat säätelemään 
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älyllisiä resursseja ja välttämään toi-
minnan ulkoista kontrollia. Tällöin 
voi huomaamatta kehittyä eräänlai-
nen piilo-opetussuunnitelma (Broady 
1986), jonka toteutus ja tavoitteet 
ovat lähemmässä tarkastelussa jopa 
ristiriidassa virallisen opetussuunni-
telman kanssa. Esimerkiksi toimin-
tatutkimus on yksi tapa, jonka avulla 
piilo-opetussuunnitelma (hidden cur-
riculum) pyritään tekemään näky-
väksi (Stringer 1996, xvi).

Elokuvantaju-palvelua testattiin 
laajan kokonaisuuden hallitsemiseksi 
yhteisöllisen tuotannon aikana osal-
listuvan toimintatutkimuksen mene-
telmien avulla (Collins & al. 2004; 
Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 
1994, 25–55). Tavoitteena oli luoda 
tulevien käyttäjien eli opiskelijoiden 
ja tuotteen kehittäjien verkostomai-
nen käytäntöyhteisö. Yhteisöllisissä 
menetelmissä sinänsä ei ole mitään 
uutta, sillä yhteisökasvatusta on ke-
hitelty aina yhteiskunnallisissa mur-
rosvaiheissa (Kaipio 1977, 21–23). 
Hyvin toimiva yhteisö on enemmän 
kuin sen jäsenet olisivat erikseen, 
koska yhteisön yhdistäessä resurs-
sit syntyy vuorovaikutusta, joka sa-
malla muuttaa yksilöllisiä resursseja. 
Yhteisöllisyyden perustana voivat olla 
taloudelliset, aatteelliset ja alueelliset 
syyt, mutta yhtä hyvin myös mielty-
mysten, harrastusten, sukulaisuuden 
ja maailmankatsomuksen tapaiset 
syyt. Tässä tutkimuksessa yhteisön 
syntymisen edellytys oli kiinnostus 
elokuvakulttuuria kohtaan. 

Kasvatuspsykologisessa keskuste-
lussa käytetään Hakkaraisen (2000) 
mukaan oppimisen yhteydessä sekä 
tiedonhankintavertauskuvaa että 
osallistumisvertauskuvaa (Sfard 
1998; Lave & Wenger 1991; Wenger, 
1998). Edellisen taustalla on ajatus, 

että oppimisprosessissa tieto varas-
toituu tai rakentuu oppijan mieleen. 
Osallistumisvertauskuva puolestaan 
tarkastelee oppimista johonkin yh-
teisöön sosiaalistumisen ja kasvami-
sen prosessina, jonka aikana yksilö 
vähitellen omaksuu sen ajattelu- ja 
toimintakäytäntöjä, uskomuksia ja 
arvoja sekä luo samalla uudestaan 
omaa identiteettiään (Hakkarainen 
2000). Tässä tutkimuksessa tarkaste-
len sekä osanottajien oppimista että 
Elokuvantajun yhteisöllistä tuotan-
toa oppimisen osallistumisvertausku-
van avulla.

Eri tavoin ilmenevä ja kulttuurisi-
donnainen älykkyys (intelligence) on 
tässä kontekstissa apukäsite, ominai-
suuksien yhdistelmä, jolla voidaan 
selittää älylliseksi luokiteltavaa käyt-
täytymistä, joka voi koostua hyvin 
erilaisista kyvyistä. Älykästä voi olla 
esimerkiksi kyky ratkoa ongelmia tai 
muotoilla verkko-opiskeluun tarkoi-
tettuja tuotteita, jotka ovat hyödyllisiä 
tai joita yhteisö arvostaa. Älykkyys ei 
ole yksilön tarkasti mitattavissa oleva 
ominaisuus, vaan kyky käyttää ole-
massa olevia ominaisuuksia yhteisön 
jäsenenä. Ilkka Tuomen (1999, 121) 
mukaan älykkyys ja tietämys liittyvät 
vahvasti toisiinsa. Älykkyys voidaan 
nähdä kykynä tuottaa uutta tietä-
mystä eli uusia tietorakenteita, joiden 
avulla voidaan toimia tehokkaasti 
(ibid, 290).

Yhteisössä verkko-opiskelun ai-
kana kehittyvä kollektiivinen älyk-
kyys (Hakkarainen 2003) on holisti-
nen selitys, johon liittyy emergenssin 
käsite eli systeemin korkeammalla ta-
solla syntyy ominaisuuksia, joita ei 
voi ennustaa alempien komponent-
tien ominaisuuksista (Mayr 1999, 
41–44). Siten aidossa oppimistilan-
teessa ja tuotekehittelyssä syntyvän 
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verkostomaisen ja hajautetun toimin-
nan vuoksi on hankalaa osoittaa kau-
saliteettia tai tilastollista korrelaa-
tiota yksittäisten muuttujien välillä. 
Kollektiivinen äly kehittyy vuorovai-
kutuksessa artefaktien kanssa, mihin 
Michael Tomasello (1999, 1–12) viit-
taa termillä yhteiskehitys (coevolu-
tion, koevoluutio), Frans de Waal 
(2001, 266) puolestaan puhuu kult-
tuurin ja perimän vuorovaikutuksesta 
ja Steven Pinker (2002, 65–69) ku-
mulatiivisesta kulttuurievoluutiosta. 
Artefakti (artifact, artefact) tarkoittaa 
ihmisen tekemää fyysistä esinettä tai 
immateriaalista tuotetta kuten jokin 
symbolijärjestelmä (Díaz-Kommonen 
2002, 58–59). Artefaktit ja sosiaali-
set käytännöt ovat kollektiivista tie-
tämystä, joka kumuloituu läpi yh-
teisön historian (Dreyfuss 1955, 17). 
Tomasellon (1999, 6-7) mukaan ku-
mulatiivinen kulttuurinen evoluutio 
takaa kognitiivisen yksilönkehityksen 
uudistuvassa ympäristössä. Design-
tutkimuksen yksi tavoite on selvittää, 
miten artefaktit käyttäytyvät eri tilan-
teissa tai miten ne soveltuvat eri tilan-
teisiin (Collins & al. 2004) sekä miten 
käyttäjät ja ympäristöt sopivat yhteen 
(Dreyfuss 1955, 25). Vain kokemuk-
sen kautta voidaan oppia mikä tek-
nologinen innovaatio toimii ja mikä 
ei (Nelson 2000). Tässä tutkimuk-
sessa selvitetään, miten oppimisym-
päristöjä kehitetään yhdessä opiskeli-
joiden kanssa sekä miten julkaistuja 
WWW-tuotteita kuten Elokuvantaju 
ja FLE käytetään verkko-opetuksessa 
ja joustavassa opiskelussa. 

Howard Gardner (1993) yritti rat-
kaista älykkyyteen liittyvän proble-
matiikan erottelemalla kahdeksan 
älykkyyden lajia, jotka voivat koros-
tua eri ihmisissä eri tavoin ja voidaan 
yhdistää vuorovaikutuksen avulla 

kollektiiviseksi älyksi hypoteetti-
sessa ”optimaalisessa” yhteisöllisessä 
elokuvaopiskelussa: Kielellinen äly 
(linguistic intelligence) on esimer-
kiksi käsikirjoittajan herkkyyttä sa-
nojen merkitykselle ja järjestykselle. 
Loogis-matemaattinen äly (logical-
mathematical intelligence) on tuot-
tajalta ja tuotantosihteeriltä vaadit-
tavaa kyvykkyyttä matematiikassa ja 
muissa monimutkaisissa loogisissa 
järjestelmissä. Musikaalinen äly (mu-
sical intelligence) on muusikoiden, 
säveltäjien, tanssijoiden ja äänisuun-
nittelijoiden kyky ymmärtää ja luoda 
musiikkia. Avaruudellinen äly (spa-
tial intelligence) on kyky ajatella ku-
vin, havaita visuaalinen maailma tar-
kasti ja mukauttaa se mielessä tai 
paperille taiteilijoiden, arkkitehtien, 
muotoilijoiden, kuvanveistäjien, la-
vastajien, ohjaajien ja kuvaajien 
lailla. Kehollis-kineettinen äly (bo-
dily-kinesthetic intelligence) on kyky 
käyttää ruumista taitavasti itseilmai-
sussa tai tavoitteen saavuttamisessa, 
kuten miimikot, tanssijat, urheilijat ja 
näyttelijät pystyvät tekemään. Omien 
tilojen tunnistamisen äly (intraperso-
nal intelligence) on tunteiden ja ko-
kemusten tulkintaa, jota käsikirjoit-
tajat, ohjaajat ja näyttelijät soveltavat 
työssään. Ihmissuhdeäly (interper-
sonal intelligence) on kyky havaita 
ja ymmärtää toisten ihmisten mieli-
aloja, haluja ja motiiveja kuten po-
liitikot, papit, taitavat vanhemmat ja 
opettajat sekä ohjaajat ja terapeutit 
tekevät. Luonnontieteellinen äly (na-
turalist intelligence) viittaa kykyyn 
tutkia luonnon esineitä ja kiinnos-
tua niistä (esimerkiksi skenografi ja 
rekvisitööri). Tämän kahdeksannen 
Gardner on lisännyt viittaamani kir-
jan julkaisemisen jälkeen alkuperäi-
sen seitsemän jatkoksi. Lukumäärää 
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olennaisempi on teoria älykkyyden 
ilmenemistavoista. (Gardner 1993, 
17–34)

Tuomi (1999, 109) huomauttaa, 
että musikaalinen äly on mahdol-
lista vain, jos henkilö voi kuulla mu-
siikkia. Musikaalisuuden ja siihen 
liittyvän älyn käsite ei ole mielekäs, 
jos kukaan ei soita tai kuule musiik-
kia tai kommunikoi musiikin avulla. 
Ilmiönä musiikki liittyy aina sosiaali-
siin tilanteisiin, joten musiikkiin liit-
tyvä älykään ei voi kehittyä ilman yh-
teisöä. Tuomi päätyykin siihen, että 
Gardnerin luettelo älykkyyden la-
jeista on vain luettelo sivistykseen 
liittyvistä ominaisuuksista (Tuomi 
1999, 109). 

Ottamatta sinänsä kantaa älykkyy-
teen voitaneen hyväksyä eräänlainen 
kompromissi: älykkääksi tulkittavissa 
oleva käyttäytyminen ei pääse ke-
hittymään, mikäli yksilö ei voi osal-
listua käytäntöyhteisön toimintaan. 
Gardnerin (1993) luettelo on siten 
yksi hyödyllinen lähestymistapa suun-
niteltaessa verkko-opiskelua, sillä se 
ohjaa etsimään oppijoiden vahvuuk-
sia suunnaten opetuksen järjestäjän 
mielenkiinnon kohti parempia tu-
loksia ja innovaatioita. Hakkarainen 
(2000) pitää mahdollisena, että tois-
tuvien epäonnistumisen kokemusten 
seurauksena oppilas sisäistää opet-
tajan tai oppimisympäristön hänestä 
tekemän arvion ja menettää uskon 
omaan itseensä. Epäonnistumisen 
tulkinta sisäisistä ominaisuuksista – 
kuten ”älykkyydestä” – johtuvaksi ja 
onnistumisen tulkinta hyvistä olosuh-
teista johtuvaksi heikentää yksilön 
mahdollisuuksia hallita omaa oppi-
mistaan. Siten älyyn ja kykyyn liitty-
vistä ominaisuusselityksistä saattaa 
muodostua itsensä toteuttavia ennus-
teita, jotka ohjaavat ihmisen toimin-

taa vaikuttaen siihen millaisia haas-
teita hän asettaa itselleen. Samalla ne 
mystifioivat ihmisen älyllisiä saavu-
tuksia ja vaikeuttavat niiden selittä-
mistä ja ymmärtämistä (Hakkarainen 
2000).

Kasvatustieteessä on kehitetty lu-
kuisia työntekoon, havainnointiin ja 
päättelemiseen sekä yhteistoimintaan 
perustuvia pedagogisia menetelmiä. 
Esimerkiksi Charles Peirceltä (1991) 
vaikutteensa saaneet John Dewey 
(1997) ja Célestin Freinet (1987) yh-
distivät pedagogiikoissaan teorian 
käytäntöön tutkimisen ja tekemisen 
avulla. Paolo Freire (1970) kehitti 
toimintatutkimuksen luonteista sor-
rettujen pedagogiikkaa, joka tarjoaa 
lähtökohdan yhteisöllisen ja eman-
sipatorisen oppimisen tukemiselle. 
Freiren havainnot oppijan kulttuuri-
kontekstin huomioon ottamisesta lu-
kutaitokampanjoissa ovat sovelletta-
vissa yhteisölliseen opiskeluun, sillä 
asioiden merkitykselliseksi kokemi-
nen ja mahdollisuus omien merki-
tysten antamiseen edistävät aikuisten 
oppimista (Freire 1970). Toimintaan 
ja tekemiseen perustuvassa opetuk-
sessa ohjataan oppilaat löytämään ja 
ymmärtämään uutta tietoa työsken-
telyä jäsentämällä. Tavoitteena on 
oppia siinä asiayhteydessä, jossa tie-
toa myöhemmin käytetään (situated 
cognition; Brown & al. 1989). Tällä 
vältetään se, ettei tiedosta muodostu 
ulkoisia ja rituaalinomaisia tietora-
kenteita, joiden soveltaminen käytän-
töön on vaikeaa. Yhteisöllisessä oppi-
misessa tilanne tarjoaa vihjeitä siitä, 
miten tietoa voidaan käyttää. Siksi 
Elokuvantajua kehitettiin siten, että 
viittomakieliset kasvatustieteen opis-
kelijat saivat mahdollisuuden osallis-
tua elokuvatuotantoon asiantuntijan 
ja tekijän rooleissa. 
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Tomasellon (1999, 34) mukaan 
kaikkien tutkittujen yhteisöjen ai-
kuiset opastavat aktiivisesti ja sään-
nöllisesti lapsiaan tavalla tai toisella. 
Tällöin on kyseessä vertikaalinen 
oppiminen, joka on hidasta, tarkkaa 
ja turvallista, koska kaikki opittavan 
aiheen variaatiot on satojen suku-
polvien aikana testattu. Esimerkiksi 
keräilijäyhteisöt tietävät alueensa 
kaikki ravintokasvit, joten yksilön ei 
tarvitse pelätä myrkyllisiä sieniä tai 
kasveja (Diamond 1997, 143–144). 
Horisontaalinen oppiminen tapah-
tuu pääasiassa ei-sukulaisten kesken 
ja ryhmien välillä. Pygmien kaltai-
set pienet ja eristetyt ryhmät oppi-
vat vertikaalisesti suurimman osan 
taidoistaan pääasiassa saman suku-
puolen vanhemmiltaan, mutta inno-
vaatiot opitaan enimmäkseen hori-
sontaalisesti ryhmän ulkopuolisilta 
maanviljelijöiltä, sillä vertikaalinen 
informaation siirto on usein hyvin 
konservatiivista (Cavalli-Sforza 2001, 
179–178, 190–191). Siksi lapset oppi-
vat informaatioteknologian perusteet 
suurimmaksi osaksi horisontaalisesti 
toisiltaan ja opettavat usein vanhem-
piaan. 

Yhteistoiminnallinen oppimi-
nen liittyy käsitteellisesti ryhmään 
ja yhteisöön. Olennaista on se, että 
yhteistoiminnan aloittava ihmis-
joukko ymmärtää kuuluvansa ja 
haluaa kuulua samaan ryhmään. 
Yhteistoiminnallisessa oppimisessa 
ollaan kiinnostuneita tiedollisten ja 
taidollisten tavoitteiden lisäksi myös 
opiskelijan yhteistyötaitojen kehit-
tymisestä. Yhteisöllinen oppimi-
nen (collaborative learning) viittaa 
opiskelijoiden ja opettajien yhtei-
söön, jossa ymmärtämiseen tähtäävä 
konstruktiivinen tiedon rakentelu ja 
kehittely (knowledge building) on 

kaikkien osanottajien toiminnan en-
sisijainen päämäärä matkalla jousta-
vaan asiantuntijuuteen (Hakkarainen 
1997, 65). Yhteisöllisessä oppimisessa 
opiskelijat yhteistyön lisäksi jakavat 
kognitiivisia resursseja, kommunikoi-
vat aktiivisesti, väittelevät ja asettavat 
oppimiselle tavoitteita. 

Tutkimukseni alussa olin kiin-
nostunut siitä, miten resurssit voi-
taisiin yhdistää viittomakielisten 
kuurojen opiskelijoiden kanssa yh-
teisöllisen verkko-opiskelun kehittä-
miseksi. Samalla aloitin monikielisen 
Elokuvantaju-palvelun tuottamisen 
taustoiltaan erilaisten taideopiske-
lijoiden kanssa. Nämä projektit su-
lautuivat vähitellen yhdeksi laajaksi 
hankkeeksi, johon osallistui vuosina 
1999–2004 elokuvataiteesta kiinnos-
tuneita suomalaisia, kolumbialaisia ja 
japanilaisia, niin kuuroja kuin kuu-
levia, opiskelijoita ja ammattilaisia. 
Elokuvantajun tuotannon ja siihen 
liittyneen elokuvaopiskelun taustalla 
oli kulttuurisen oppimisen malli: ih-
misen hyvinvointi lisääntyy, jos hän 
voi kehittää uuttaa teknologiaa myös 
luovuutensa ilmaisemiseen. 

De Waal (2001, 238) väittää, ettei 
kulttuurisessa oppimisessa ole kyse 
välittömistä palkinnoista (kuten ra-
vinto tai sukupuolinen nautinto) vaan 
siitä, miten yksilö sopii ryhmän jäse-
neksi tekemällä niin kuin muut teke-
vät. Michael C. Corballis (2002, 93–
96), Pinker (2002, 58) ja Matt Ridley 
(1996; 2000, 44) painottavat, että ih-
mislajin evoluutiossa kehittynyt sel-
viytymisstrategia ei perustu yksilöiden 
väliseen kilpailuun, vaan kognitiivi-
siin ja emotionaalisiin yhteistyötaitoi-
hin. Sosiaaliset vaistomme ovat me-
nestyksemme taustalla (Ridley 1996, 
249) ja ihmiset osaavat tarvittaessa 
yhdistää kognitiiviset resurssinsa ai-



37

1. Korkeakoulu kaikille 

nutlaatuisella tavalla (Tomasello 
1999, 4-5). Yhteistyötaidon juuret 
ovat syvällä perimässämme ja kult-
tuurin, sosiaalisen oppimisen sekä 
viestinnän avulla vahvistamme luon-
nollista taipumustamme yhteistyö-
hön. Sosiaalinen kognitio (social cog-
nition) on ihmiselle tyypillistä (ibid, 
204–205), ja pelkkä ryhmäkoheesion 
ylläpito on ryhmän kannalta hyödyl-
listä (Leakey & Lewin 1994, 338). 
Ryhmässä ihminen tuntee olonsa tur-
valliseksi ja parhaimmillaan myös ar-
vostetuksi. 

Konstruktivistinen oppiminen 
(Lehtinen 1997, 14) on tehokkainta 
ryhmässä, sillä hierarkkinen ja sosi-
aalinen ryhmä (band) on kädellisten 
toimintayksikkö eikä laumasta syr-
jäytetty yksilö yksinkertaisesti selviä 
yksin (Diamond 1997, 270; de Waal 
2001, 29, 269). Ryhmien muodostu-
minen perustuu vaistoon, sillä kaikki 
kädelliset turvaavat ryhmien ja yh-
teistoiminnan avulla selviytymisen 
ja ravinnonsaannin (Brown-Hovelt 
1999; Diamond 1997, 144; Tomasello 
1999, 39), mutta vain ihmisillä yh-
teistoiminta ja työn organisoimi-
nen ilmenee kielellisessä muodossa 
(Corballis 2002, 3–5; Tomasello 
1999, 95). Ryhmän merkitystä selviy-
tymiselle käsitellään lukuisissa eloku-
vissa, joista muutamien avulla konk-
retisoin yhteistyön ja yhteisöllisyyden 
teemaa eri näkökulmista. Esimerkiksi 
Howard Hawks kuvaa elokuvassa 
Rio Bravo (1959) sekä yhteisön mer-
kityksen yksilölle että siitä syrjäy-
tymisen vaikutuksen yksilöön lähes 
sosiologisia ja antropologisia tutki-
mustuloksia vastaavalla tarkkuudella 
(Wood 1995). 

Jared Diamondin (1997, 271) yh-
teenvedon pohjalta ”muutama sata” 
on toimivan yhteisön yläraja, jolloin 

yhteisön jäsenillä on vielä mahdolli-
suus tuntea toisensa. Ihmisyhteisöjen 
ja -verkostojen evoluutiossa kehit-
tynyt peruskoko on suurin piirtein 
150 yksilöä (Ridley 1996, 69). James 
R. Hurford (1999, 181–182) esittää, 
että kieli on kehittynyt ison sosiaa-
lisen ryhmän tarpeisiin, sillä yli 150 
yksilön muodostama ryhmä ei so-
siaalisesti toimi pelkän fyysisen su-
kimisen (grooming) avulla. Tällöin 
kielen avulla hoidetaaan monimut-
kaisen verkoston sosiaalisia suhteita. 
Kielellisten viestien kulun varmista-
miseksi suuret yksiköt jakaantuvat 
yleisesti pienempiin osiin eli noodei-
hin kuten luokkiin, asteisiin, vuosi-
kursseihin, tiedekuntiin, yksiköihin ja 
osastoihin. Verkosto syntyy, kun noo-
dien välille luodaan linkkejä, joiden 
kautta informaation levitys ja vuoro-
vaikutus tapahtuu. Esimerkiksi opet-
tajainkokous on yksi tapa varmistaa 
informaationsiirto hallinnosta vuo-
sikursseille ja luokille tai toisinpäin, 
jolloin kokouksen puheenjohtaja on 
linkki hallintoon ja vuosikurssien 
opettajat linkkejä luokkiin. Lisäksi 
käytetään erilaisia kulttuurisia arte-
fakteja kuten lukujärjestyksiä, ilmoi-
tustauluja, tiedotuksia ja työtapoja 
ihmissuhteiden, viestinnän ja infor-
maation levittämiseksi. 

Yhteisön kasvaessa vuorovaikutus 
monimutkaistuu kaikkien viestiessä 
keskenään sekä luodessa uusia link-
kejä ohi organisatoristen linkkien. 
Tällöin kahdenkeskisten suhteiden 
eli dyadien suuri määrä kasvattaa 
myös väärinkäsitysten ja ristiriitojen 
määrää, jotka voivat ilman yhteistoi-
mintataitoja kärjistyä konflikteiksi. 
Kahdenkymmenen ihmisen muodos-
tamassa ryhmässä on yhteensä 190 
dyadia (20 kertaa 19 jaettuna kah-
della). Ryhmän koon satakertaistu-
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essa kahteentuhanteen dyadit lisään-
tyvät jo 1999000:een eli lähes kahteen 
miljoonaan. Jokainen dyadi on mah-
dollinen este, joka voi hidastaa yhtei-
sön toimintaa (Diamond 1997, 286). 
Tämän voi helposti havaita minkä ta-
hansa sähköpostikeskustelun osan-
ottajien ja viestien määrän kasvaessa 
tai luokkakoon kasvaessa: pienen 
ryhmän viestintä on helpompi hah-
mottaa kuin suuren. 

Ryhmäkoon kasvaessa teatterin-
johtajan tai elokuvatuottajan kaltai-
set edushenkilöt tehostavat toimintaa, 
mutta järjestelmä voi synnyttää myös 
esteitä. Evoluutiossa kehittyneessä 
nokkimisjärjestyksessä ryhmän joh-
tajat sukulaisineen ovat yleensä etu-
oikeutettuja alempiarvoisiin nähden 
(de Waal 2001, 297–302). Tällainen 
malli vaikuttaa myös paikallisissa tai 
muuten kiinteissä ihmisyhteisöissä, 
joissa vuorovaikutus perustuu sään-
nöllisiin suhteita vahvistaviin tapaa-
misiin.

Ongelma ei usein ole yhteistoi-
minta saman ryhmän jäsenten, vaan 
kahteen eri ryhmään kuuluvien jäsen-
ten välillä, sillä altruismi on tehok-
kainta saman yhteisön jäsenten kes-
ken. Silti yhteistoiminnan ei tarvitse 
rajoittua vain oman ryhmän jäseniin, 
sillä Axelrod (1984, 63–69) osoittaa 
yhteistyöhalukkaiden vähemmistön 
voittavan lopulta itsekkäiden enem-
mistön, mikäli tulevaisuudessa hää-
möttää jokin saavutettavissa oleva 
hyöty. Fritz Langin elokuva M – kau-
punki etsii murhaajaa (1931) on esi-
merkki tavoitteiltaan eroavien ryh-
mien yhteistoiminnasta (kuvio 1). 

Elokuvassa nimetön lastenmur-
haaja on este ja uhka kaupungin yh-
teisöille, jolloin poliisit ja rikolliset 
yhdistyvät ilman sopimusta esteen 
poistamiseksi. Elokuvan pelko ja epä-

varmuus loppuu, kun sokea kerjäläi-
nen tunnistaa murhaajan viheltämän 
sävelmän ja nokkela nuori taskuva-
ras merkitsee murhaajan etsintää ja 
ajojahtia varten isolla M-kirjaimella 
(von Bagh 1989, 103–115). Ongelma 
on näin tunnistettu, tehty näkyväksi 
ja merkitty yhteisöllistä ratkaisemista 
varten. 

KUVIO 1. Fritz Lang: M – kaupunki 
etsii murhaajaa (1931). Suomen elo-
kuva-arkisto 2005.

Monimutkainen viestintä edellyt-
tää altruismia ja keskinäistä yhteis-
toimintaa (Axelrod 1984; Hurford 
1999, 181). Noel Bucknerin ja Rob 
Whittleseyn dokumenttielokuvassa 
Apollo 13: To the Edge and Back 
(1994) ja dokumenttielokuvaan poh-
jautuvassa Ron Howardin (1995) elo-
kuvassa Apollo 13 kuvataan, kuinka 
kognitiiviset resurssit yhdistämällä 
ja tehokkaan informaation etsin-
nän avulla pelastettiin vaurioituneen 
kuualuksen miehistö takaisin maa-
han. Pelastusoperaation ja Apollo-
ohjelman yleistä menestystä olisi tus-
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kin voinut arvioida sen osatekijöiden 
pohjalta. Tärkein ominaisuus oli näh-
tävästi yhteisön vakaumus siitä, että 
projekti tulee onnistumaan sekä kyky 
ratkaista ilmenevät ongelmat luo-
vasti ja kollektiivisesti, sillä 1960- ja 
1970-luvuilla Apollo-alukset kävi-
vät kuussa lähes pelkän yhteistyö- ja 
insinööritaidon sekä laskutikkujen 
avulla: Apollo-alusten ohjaustietoko-
neiden (AGC) laskentateho vastasi 
suunnilleen ohjelmoitavia laskimia, 
joita abiturientit saavat nykyisin käyt-
tää ylioppilaskirjoituksissa (Hamilton 
& Mindell 2002). Freeman J. Dyson 
(1999, 85–87) huomauttaa, että kes-
tävien tulosten ja jatkuvuuden kan-
nalta Apollo-ohjelma toteutettiin 
liian nopeasti kymmenen vuoden ai-
kataulussa, sillä sadan vuoden aika-
taulu olisi ollut kustannusten jakau-
tumisen ja tieteen sekä teknologian 
luontevan kehittymisen kannalta jär-
kevämpi ratkaisu: hitaasti kiiruhta-
malla pääsee lopulta varmemmin pi-
temmälle.

Sivilisaatioiden, kulttuurin ja tek-
nologian kehityksestä huolimatta ei 
korkeakoulututkintojen myöntämi-
nen juuri poikkea siitä, miten esi-
isämme valitsivat ryhmästään saa-
liin jäljittäjät ja tappajat: noviisin 
on yhä osoitettava yhteisölleen, että 
hän pärjää valitsemallaan alalla ja 
osaa käyttää yhteisöllisesti kehitet-
tyjä välineitä tehokkaasti ja oikein. 
Osallistumisvertauskuvan avulla 
opiskelijalle luodaan mahdollisuus 
osallistua asiantuntijayhteisöön mah-
dollisimman varhaisesta vaiheessa 
(Hakkarainen 2000). Asteittain syve-
nevässä osallistumisessa noviisit vä-
hitellen omaksuvat asiantuntijoiden 
hiljaista tietoa, toimintakulttuuria ja 
kasvavat asiantuntijayhteisön jäse-
niksi (Lave & Wenger 1991). Hubert 

L. Dreyfus ja Stuart E. Dreyfus (1987, 
22–30) jakavat aikuisten oppimis-
prosessin viiteen tasoon sen mu-
kaan, kuinka opiskelijat etenevät uu-
sien taitojen oppimisessa noviiseista 
asiantuntijoiksi: 1) noviisin taso (no-
vice), 2) edistyneen aloittelijan taso 
(advanced beginner), 3) kelvollinen 
taso (competence), 4) pätevä taso 
(proficiency) ja 5) asiantuntijuus (ex-
pertise). Taidon kehittyessä kogni-
tiiviselta tasolta (cognitive stage) as-
sosiatiivisen tason (associative stage) 
kautta autonomiselle tasolle (autono-
mous stage) opiskelija siirtyy rajoi-
tetusta osallistumisesta kohti täyttä 
osallistumista (Anderson 1980, 273–
275). Hakkaraisen (2000) mukaan 
kaikki korkeammat älylliset taidot 
opitaan kognitiivisen oppipoika-mes-
tari (cognitive apprenticeship) oppi-
misen välityksellä oli sitten kysymys 
käytännöllisistä, taiteellisista, liikun-
nallisista tai tieteellisistä taidoista. 
Tähän prosessiin osallistuminen saat-
taa edellyttää monivuotista muo-
dollista koulutusta, mutta koulutus 
ei sinänsä voi tuottaa minkään alan 
asiantuntijuutta: asiantuntijaksi oppi-
minen tapahtuu asiantuntijayhteisön 
toimintaan osallistumalla. 

Elokuva-alan asiantuntijuus ke-
hittyy toimimalla asiantuntijoiden 
verkostossa, jossa yksilö oppii suh-
teuttamaan oman osaamisensa hori-
sontaalisesti muiden asiantuntijoi-
den osaamiseen sekä vertikaalisesti 
elokuva-alan perinteeseen, mestarien 
työskentelyyn ja elokuvahistoriaan. 
Verkosto tai ryhmä toimii sitä tehok-
kaammin, mitä paremmin sen jäsenet 
integroituvat tehtävän suorittamista 
varten: asiantuntijat ja ammattilaiset 
tehostavat toistensa osaamista ja toi-
mintaa (Cagan & Vogel 2002, 166). 
Korkeakouluyhteisön tuella opis-
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kelija voi oman toimintansa kautta 
kehittyä monipuoliseksi ja luovaksi 
elokuva-ammattilaiseksi, mutta in-
formaatioteknologian nopean kehi-
tyksen vuoksi uusien vuorovaiku-
tustapojen ja opiskelumenetelmien 
vaikutus oppimisessa on selvitettävä 
(Lehtinen 1997, 30–32): niin WWW-
palveluiden tuottajien kuin niitä käyt-
tävien opiskelijoiden ja opettajien on 
ymmärrettävä tekniikan, teknologian 
ja kulttuurin vuorovaikutus. 

Ohjelmakoodi,  influenssavi-
rus, geenit, kielet, sanat ja meemit 
– jopa saksassa lyödyt eurokolikot 
EU-alueella – leviävät vääjäämättä 
”tartunnansaaneiden” eli käyttäjä-
määrän kasvaessa (Barabási 2002). 
Monikielinen Internet vahvis-
taa horisontaalista oppimista kaik-
kialla maailmassa. Lokakuussa 2002 
maailmassa oli noin 620 miljoonaa 
Internetin käyttäjää, joista noin 220 
miljoonaa ihmistä puhui ensikiele-
nään englantia ja noin 400 miljoo-
nan ihmisen ensikieli oli jokin muu 
kuin englanti. Eurooppalaisten kiel-
ten (englanti poisluettuna) puhujia 
oli runsas 35 prosenttia ja aasialais-
ten kielten puhujia vajaa 26 prosent-
tia käyttäjistä. Englannin jälkeen eni-
ten käytettiin kiinaa (10,8 %), japania 
(9,3 %), espanjaa (7,2 %), saksaa (6,6 
%), koreaa (4,4 %), italiaa (3,8 %), 
ranskaa (3,5 %) ja portugalia kolme 
prosenttia (Nua.com 2002a). Tästä 
valtavasta joukosta ihmisiä voi syntyä 
yli neljä miljoonaa kansallisen rajat 
ylittävää noin 150 hengen yhteistoi-
minnallista ryhmää, joissa vammai-
suuden, ulkonäön, iän, sukupuolen, 
kielen tai uskonnon ei tarvitse olla 
vuorovaikutuksen tai teknologian ke-
hittämisen este. 

Yhteisö on perusyksikkö myös 
informaatioverkoissa, mutta ver-

tikaalinen varmuus voi vaihtua 
horisontaaliseksi epävarmuudeksi 
emotionaalisen tuen puuttumisen 
seurauksena. Miten informaatiotek-
nologiaa tehokkaasti käyttävät ryh-
män jäsenet oppivat luottamaan toi-
siinsa ja muodostavat yhteisön? 
Opiskelijat saattavat kyseenalais-
taa evoluutiossa kehittyneet taidot 
sekä kulttuurisen tiedon ja vähek-
syä yhteistoimintaa, koska sitoutu-
minen ryhmään ja sen päämääriin 
ei ole enää fyysiselle selviytymiselle 
välttämätöntä. Äärimmäisen traa-
ginen esimerkki tästä on vantaalai-
sessa Myyrmanni-ostoskeskuksessa 
vuonna 2002 pommin räjäyttänyt 
kemianopiskelija, joka osallistui vuo-
sien ajan aktiivisesti Internetin kes-
kusteluryhmiin (YLE24, 11.10.2002), 
muttei luultavasti kuulunut emotio-
naalisesti yhteenkään niistä. 

Toimintatutkimuksen menetelmiä 
käyttävässä design-tutkimuksessa 
opiskelijoiden emotionaalinen sitou-
tuminen ja oman toimintaroolin löy-
tyminen on lopputuloksen kannalta 
tärkeää. Lifländer (1999, 20–22) suo-
sittelee seuraavien yhteistoiminnalli-
sen oppimisen periaatteiden sisällyt-
tämistä projektin kaikkiin vaiheisiin:
• Yhteisen ja yksilöllisen vastuun 

kautta tehtävistä sovitaan selvästi 
välttäen tiukkaa työnjakoa. 
Opiskelija ottaa vetäjän roolin ja 
organisoi ryhmän eri tehtäviin.  

• Positiivisen keskinäisen riippu-
vuuden syntyessä kaikilla on 
rooli, jota ilman projektissa ei 
saada tuloksia.

• Sisältöä ja yhteistoimintaa oh-
jaa useampi opettaja oppiainei-
den vuorovaikutuksen toteutta-
miseksi. Ristiriidat käsitellään 
nopeasti. Opiskelijoiden rooleja 
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vaihdellaan joustavasti tehtävien 
tarkentuessa ja vaatimusten sel-
ventyessä.

• Projektin eri vaiheissa pysähdy-
tään tallentamaan ja arvioimaan 
kokemuksia sekä arvioimaan 
omaa oppimista ja työskentelyä. 
Reflektoimalla muutetaan työta-
poja välittömästi eikä vasta seu-
raavissa projekteissa. 

• Tutustuminen muiden projektien 
työhön ja tuloksiin edistää jaettua 
osaamista. Projektisuunnitelma 
ja prototyypin esittely ovat sopi-
via kohtia tutustua muiden työ-
hön ja vaikuttaa muiden työhön. 
Muiden ideoihin tutustutaan, 
vaikkei niitä kopioida omaan 
työhön. 

• Verkko-opiskelu auttaa lisää-
mään oppimisen ulottuvuuksia. 
Verkkokeskustelut ja tutustumi-
nen vastaaviin projekteihin muu-
alla maailmassa laajentaa näke-
mystä opiskeltavasta aiheesta. 
(Lifländer 1999, 20–22)

Elokuva-alan verkko-opiskelija 
on hypermediassa kuin metsästäjä 
erämaassa, joka ei voi hakea val-
mista syötävää varastosta. Gary 
Marchionini (1995, 5–6) määritte-
lee informaation etsinnän (informa-
tion seeking) ja informaation haun 
(information retrieval) seuraavasti: 
Informaation etsinnässä yksilöt tie-
toisesti sitoutuvat tietämyksensä 
muuttamiseen. Tässä yhteydessä et-
simisen metafora liittyy inhimilliseen 
käyttäytymiseen ja etsintä on loppu-
tuloksen suhteen avoin. Siten ”etsi-
minen” viittaa tiedon rakentamiseen 
ja ongelmakeskeiseen lähtökohtaan. 
Informaation haku puolestaan viittaa 
siihen, että jokin informaatio-objekti 
on jonkun toisen ihmisen johonkin 

tietokantaan tai varastoon tallentama 
ja tämän objektin voi milloin tahansa 
käydä noutamassa uutta käyttöä var-
ten (Marchionini 1995, 5–6).

Metsästäjän toiminnan määrittelee 
tarve saada ravintoa. Hän toimii tä-
män tarpeen pohjalta ja määrittelee 
pienistä vihjeistä mahdollisen saaliin 
sekä päättelee sen sijainnin (missä on 
tarvitsemani informaatio, millaista se 
on?), syötävyyden (tyydyttääkö tämä 
informaatiotarpeeni?), saalistusalu-
een vaihtamisen (vaihdanko infor-
maatiolähdettä?) ja parhaan pyydyk-
sen (minkä käyttöliittymän, selaimen, 
hakuohjelman ja oppimisympäristön 
tarvitsen?). Kaikkia erätaitoja ja ny-
kyaikaisia informaation etsinnässä 
ja tiedon rakentamisessa vaadittavia 
taitoja ei ehdi eikä voi kehittää yksin. 
Opiskelijan tukena voisi siten olla 
sekä yhteisön horisontaalista vuoro-
vaikutusta tukeva FLE:n kaltainen 
verkko-oppimisympäristö että verti-
kaalisesti kumuloitunut opettajakun-
nan hiljainen tieto ja akateemisen 
yhteisön keräämä kulttuurinen tieto 
esimerkiksi tutkimusten, tarinoiden 
ja tietokantojen muodossa (Pinker 
2002, 63). Seitsemän veljeksen kas-
vutarinaa mukaillen suunnitellaan 
ja kehitetään eräänlaisia virtuaali-
sia opiskelijan parasta ymmärtäviä 
”lukkareita ja nimismiehiä”, mutta 
myös Taula-Matti bittiavaruuden 
Impivaaraan, informaationlähteeksi 
nykyajan veljeksille. 

Elokuvantajusta pyrittiin kehittä-
mään ”tutkimuksia ja tarinoita yhdis-
tävä” ja saavutettava WWW-palvelu, 
joka tukee nimenomaan elokuvaan 
liittyvän informaation etsintää sekä 
yhteisöllistä oppimista ja tiedon ra-
kentamista matkalla kohti elokuva-
alan asiantuntijuutta. W3C:n ohjeis-
tuksia noudattamalla varmistetaan 
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WWW-sivuston tekninen esteettö-
myys, mutta tällä ei ole merkitystä mi-
käli sivuston sisältö on opiskelijoiden 
saavuttamattomissa.  Yhteisöllisen 
oppimisen ymmärtäminen auttoi te-
kijöitä saavutettavan WWW-palve-
lun toteuttamisessa. Tämän jälkeen 
oli myös ymmärrettävä kuuroutta ja 
viittomakieltä, jotta toimintatutkimus 
voitaisiin toteuttaa tasavertaisesti tut-
kimusryhmän osanottajien kanssa 
(Syrjälä ym. 1994, 33–35).

1.1.3 Yhteisen kielitajun 
modaliteetit ja 
viestintäteknologian kehitys

Tähän tutkimukseen osallistui viitto-
makielisiä korkeakouluopiskelijoita, 
jotka edustivat sekä kuulovammais-
ten opiskelijoiden laajempaa ryhmää 
että pientä kielellistä vähemmistöä ja 
edellisten ryhmien lisäksi kulttuurista 
opiskelijayhteisöä. Tämän luvun tar-
koitus on perustella sekä sitä, miksi 
Elokuvantajussa on käytetty useita 
kieliä ja viittomakielisiä videoleik-
keitä että sitä, mitä hyötyä viittoma-
kielen tutkimuksesta voisi olla käyt-
töliittymien kehittämiselle. Käsittelen 
ihmisen kykyä käyttää sekä viitot-
tuja että puhuttuja kieliä viestinnän 
ja ajattelun välineinä kognitiivisen 
kielentutkimuksen (Langacker 1991) 
valossa. Tarkastelun tavoitteena on 
taustoittaa multimodaalisten verkko-
opiskeluun tarkoitettujen käyttö-
liittymien kehitystyötä yleisellä ta-
solla (Jokinen & Raike 2003; MIAMI 
1995). 

Puhutut, kirjoitetut ja viitotut kie-
let yhdistävien multimodaalisten 
tuotteiden kehittämistä puoltaa kie-
litaidon oraalis-auditiivinen (audi-
tiivis-vokaalinen) ja gesturaalis-visu-
aalinen moodi, sillä aivot käsittelevät 

joustavasti eri aistien kautta saatuja 
kielellisiä signaaleja (Peperkamp & 
Mehler 1999) ja koordinoivat kä-
sien sekä kurkunpään liikkeitä kie-
lellisten ilmaisujen tuottamiseksi 
(Corballis 2002, 43–48, 98–101, 109; 
Lieberman 2000, 124–125, 195–205). 
Evoluution tuloksena ihmisaivot 
joustavat aistivammoissa ja jäljelle 
jääneet aistit ottavat käyttöön puut-
tuvan aistin aivoalueita. Esimerkiksi 
Braillen kirjoitusta eli pistekirjoitusta 
(Arlainstituutti 2004) lukevat sokeat 
käyttävät visuaalista aivokuorta sor-
menpäiden tuntoaistin saaman in-
formaation käsittelyssä (Pinker 2002, 
83, 94–95). Braillen kirjoitus siihen 
liittyvine välineineen on teknologiaa, 
jossa monen eri alan osaaminen yh-
distyy mahdollisuudeksi viestiä tun-
toaistin avulla. 

Ronald W. Langacker (1991, 2) rin-
nastaa merkityksen väljästi tulkittuun 
käsitteellistämiseen, jolloin käsitteel-
listäminen (conceptualization) kattaa 
muun muassa uudet ja vakiintuneet 
käsitteet, aistimukselliset, kinesteetti-
set ja tunnekokemukset sekä välittö-
män sosiaalisen, fyysisen ja kielellisen 
kontekstin tunnistamisen. Suomen 
kielen ”käsittäminen” viittaa ajatuk-
seen, että asian ymmärtää, jos sen 
saa käsiinsä. Viestintäteknologia tar-
joaa paljon vaihtoehtoja jopa konk-
reettiseen käsittämiseen, käsillä op-
pimiseen (Miesenberger & al. 2004; 
Milekic 2002). 

Kulttuurin salliessa ihminen kos-
kettelee tai kuvailee asioita käsin. 
Tämän havaitsee vaikkapa vertaile-
malla Harri Nykäsen ja Tapio Piiraisen 
Raid-televisiosarjaa (2000) ja -elo-
kuvaa (2003) Andrea Camillerin ja 
Alberto Sironin Montalbano-sarjaan 
(1998–2002). Kulttuurin vaikutuksen 
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vuoksi suomalaiset roolihahmot ovat 
puhuessaan lähes kivettyneitä, sisilia-
laiset eloisia. 

Viittomakielisten osanottajien ti-
lalla olisi voinut periaatteessa olla jo-
kin toinen kulttuurinen tai kielelli-
nen opiskelijaryhmä, sillä tärkeintä 
oli toteuttaa Elokuvantajun tuo-
tanto yhteistyössä jonkin kielellisen 
ja kulttuurisen vähemmistöryhmän 
kanssa. Viittomakielisten osanotta-
jien arvo tutkimukselle korostui eri-
tyisesti sen kautta, että he kuuroina 
olivat oppineet ensikielekseen visu-
aaliseen moodiin perustuvan suo-
malaisen viittomakielen. Kuuro 
tarkoittaa tässä tutkimuksessa viitto-
makielisen kielivähemmistön jäsentä 
(Ladd 2003), vaikka arkipuheessa 
termillä viitataan usein kuulon puut-
teeseen (Jokinen 2000a, 79). Kuurot 
käyttävät viittomakieltä siksi, että sen 
oppiminen on yksinkertaisesti hel-
pompaa kuin puhekielen oppiminen. 
Sekaannusta aiheuttanee se, että mo-
net ”kuurot” kuulevat ääniä, mutta 
eivät saa selvää puhealueen taajuuk-
sista. 

Paddy Ladd (2001 & 2003, 14–
17) erittelee kuuro- ja kuurous-
termejä kolmesta näkökulmasta: 
Ensimmäinen ja yleisin tapa on yh-
distää kuurous (deafness) tervey-
denhoitoon ja sosiaalipalveluihin. 
Tällöin kuurous on pelkästään hoi-
dettava vamma. Toisena kategori-
ana Ladd näkee kuurouden vahvan, 
mutta samalla epäselvän liittämisen 
opetukseen ja kasvatukseen (varsin-
kin Iso-Britanniassa), missä asiassa 
kuurous poikkeaa muusta vammais-
kentästä (disability field in general). 
Kolmantena tulee kuurouden liitty-
minen viittomakieleen, omaan his-
toriaan ja kulttuuriin. Tässä Ladd 
(2003, 2–4) käyttää uutta termiä 

Deafhood, joka kääntyy suomeksi 
luontevalla sanalla kuurous (vrt. vel-
jeys, ystävyys). Tällöin viittomakie-
linen yhteisö pyrkii määrittelemään 
kuuro-nimitykselle yleisestä kielen-
käytöstä poikkeavan uuden sisällön. 
(Ladd 2001 & 2003, 14–17)  

Tässä tutkimuksessa kallistun kuu-
rouden (Deafhood) yhteisöllisen ja 
kielellisen käsitteellistämisen kan-
nalle. Käytän silti myös termiä kuulo-
vammaiset, joka viittaa mittaamalla 
todettuun kuulovammaan ja siihen, 
missä iässä kuulovamma on tapah-
tunut. Esimerkiksi lääketieteen ja in-
formaatioteknologian yhteistyöllä 
1980-luvulta alkaen kehitetty sisä-
korvaproteesi soveltuu monissa tapa-
uksissa kuulovammaisten – varsinkin 
aikuisten – apuvälineeksi (Cochlear 
2003; Schauwers, Govaerts & Gillis 
2002). Audiologia käsittelee ihmi-
sen kuuloon sekä sen suojelemi-
seen ja kuntouttamiseen liittyvää tie-
toa (Marttila, Karikoski & Rasimus 
1995; Suomen audiologian yhdis-
tys 2004). Diagnosoinnin tuloksena 
syntyy esimerkiksi luokittelu kuuroi-
hin (deaf), kuuroutuneisiin (late dea-
fened, adult deaf) ja huonokuuloisiin 
(hard of hearing), mutta tämä luokit-
telu on karkea ja tässä tutkimuksessa 
epärelevantti (Ladd 2003, 14–15). 

Viittomakieli tarkoittaa tässä tut-
kimuksessa suomalaista viittoma-
kieltä (SVK tai FinSL = Finnish Sign 
Language). Viittomakielet (sign lan-
guages) tarkoittavat kansallisia ja 
dokumentoituja viittomakieliä, joita 
käytetään jossain päin maailmaa. 
Mainitsen tekstissä erikseen, jos tar-
koitan jotain toista kansallista viitto-
makieltä (kuten BSL = British Sign 
Language, ASL = American Sign 
Language). ”Viittomakieli” ei siis ole 
kansainvälistä, sillä kielet kehittyvät 
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yhteisön kulttuurisessa vuorovaiku-
tuksessa. Siten viittomakielten viitto-
mistot (sanastot) vaihtelevat, mutta 
viittomakielten syntaksi on likimain 
sama kaikkialla ja tiivis vuorovai-
kutus yhdenmukaistaa viittomistoja. 
Termi viitotut kielet (signed langu-
ages) kattaa yleisesti kaikki – myös 
dokumentoimattomat – kuvitelta-
vissa olevat viitotut kielet (Poizner, 
Klima & Bellugi 1987, 3–10), jotka 
ovat puhuttujen kielten tavoin luon-
nollisia kieliä (Karlsson 2001). 

Ensimmäiset tieteelliset tutkimuk-
set viittomakielistä julkaistiin 1950-
luvulla Alankomaissa (Tervoort 
1953), Yhdysvalloissa 1970-luvulla 
(Stokoe 1978; Klima & Bellugi 1979) 
ja Suomessa 1980-luvulla (Rissanen 
1985; Pimiä & Rissanen 1987). 
Viittomakielten tutkimuksen avulla on 
ymmärretty, ettei kielen tarvitse olla 
oraalis-auditiivinen ollakseen luon-
nollinen ajattelun ja viestinnän vä-
line (Ahlgren 1994, 60; Anhava 1998, 
207–208; Preisler 1983, 213–222; 
Sinkkonen 1994, 137–138; Wilbur 
1987, 245–246). Steven Spielbergin 
Jaws-elokuvasta (1975) tutulla 
Yhdysvaltain itärannikon Martha’s 
Vineyard-saarella kaikki viittoivat yli 
kolmensadan vuoden ajan, koska pe-
rimän vuoksi lähes prosentti saarelai-
sista oli kuuroja. Jokaisella kuulevalla 
oli ainakin yksi kuuro tuttava, joten 
kaikki asukkaat viittoivat ja pitivät 
sitä normaalina (Groce 1988). Yutaka 
Osugi (1999) on tutkinut samanlaista 
yhteisöä Japaniin kuuluvalla Amami-
saarella Okinawan ja Kyushun välillä 
(Osugi, Supalla & Webb 1999). 

Viittomakielisten opiskelijoiden 
suostuminen tutkimukseen palveli 
hyvin pyrkimyksiä tuottaa saavutet-
tava WWW-palvelu, sillä visuaalinen 
viittomakieli toimii täysin eri moo-

dissa kuin auditiivinen puhekieli. 
Tämä toi tutkimukselle merkittävän 
lisäarvon, sillä ihmisen kielikyky on 
kehittynyt kuulon ja puheäänteiden 
erottelukyvyn ohella värinäön, liik-
keen hahmottamisen sekä käsien ja 
kurkunpään koordinaation perustalle 
(ihmisen näköaistin merkitys ilmenee 
käänteisesti kyvyttömyytenä suun-
nata korvalehtiä äänen suuntaan). 
Käsien käytön koordinoinnin kehitty-
minen on ollut erittäin tärkeä osa ai-
vojen ja kielen kehittymistä (Corballis 
2002). Ihmiskieli on voinut kehittyä 
ensin visuaalis-manuaalisena ja ke-
hittyä myöhemmin auditiivis-oraali-
seksi, vaikka ihmisen ääntöväylä on 
kehittynyt nimenomaan ihmisääntei-
den tuottamista varten (Lieberman 
2000, 200–201). 

Corballis (2002, 11, 30), Philip 
Lieberman (1998, 124–125, 185), 
Sharon Peperkamp ja Jacques 
Mehler (1999) sekä Pinker (2002, 
95) väittävät, että lapset kykenevät 
konstruoimaan kielen sekä visuaali-
sen että auditiivisen kanavan kautta. 
Virikkeellisessä lajityypillisessä ym-
päristössä sekä kuurojen että kuule-
vien lasten aivot konstruoivat kielen 
samalla tavalla altistuttuaan kriit-
tisessä iässä luonnolliselle kielelle, 
kulttuurille ja vuorovaikutukselle 
(Poizner & al. 1987, 23; Ridley 2000, 
46). Eristyneinä kasvaneilla lapsilla 
on peruuttamattomia vaurioita, koska 
aivojen hermoverkot eivät ole voineet 
kehittyä. Werner Herzogin elokuva 
Kaspar Hauserin tapaus (Jeder für 
sich und Gott gegen alle, 1974) ker-
too vuonna 1828 Nürnbergissä ka-
dulta noin kuustoistavuotiaana löy-
detyn ja Kaspar Hauseriksi nimetyn 
nuorukaisen tarinan. Kaspar ei ollut 
elänyt koko lapsuuttaan eristettynä, 
sillä hän ilmaisi saksaksi toiveen: 
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”Ein Reiter will ich werden, wie mein 
Vater einer war” (Ward 2005). Kaspar 
ei silti koskaan oppinut kunnolla pu-
humaan. Varhaislapsuudessa on tär-
keintä oppia kieli kunnolla, tätä op-
pimisvaihetta ei voi myöhemmin 
korvata (Martin 1985b, Yoshinaga-
Itano 2002). 

Kieli ja ajattelu kehittyvät lap-
sen tehdessä havaintoja ihmis-
ten intentioista ja toistuvista 
teoista (Tomasello 1999, 109–111). 
Käytettävissä olevat aistit ja ympä-
ristö vaikuttavat siihen, millainen 
kieli ja kulttuuri opitaan ja miten ne 
kehittyvät. Lapset oppivat ensikielek-
seen minkä tahansa kielen – viitotun 
tai puhutun – riippumatta siitä, mi-
hin kulttuuriseen, etniseen tai kan-
salliseen ryhmään heidän biologiset 
vanhempansa kuuluvat (Lieberman 
2000, 57; Pinker 2002, 391). Peter L. 
Berger ja Thomas Luckmann (2000, 
81–82) esittävät, että yhteisen merk-
kijärjestelmän avulla kokemuksista 
tulee helposti välitettäviä ja tähän tar-
koitukseen kelpaa periaatteessa mikä 
tahansa merkkijärjestelmä, mutta 
kieli on tärkein käytetyistä järjestel-
mistä. Kieli objektivoi yhteiset koke-
mukset ja tekee niistä ymmärrettäviä 
jokaiselle kieliyhteisöön kuuluvalle. 
Tällöin kieli muodostaa sekä kollek-
tiivisen muistin perustan että vuoro-
vaikutuksen välineen (ibid).

Lapsi alkaa yleensä puhua tai viit-
toa ennen kolmatta ikävuottaan, 
mutta sitä ennen vauvat jokeltele-
vat sujuvasti äänellä ja viittomalla 
(Petitto & al. 2001). Kaikki maailman 
lapset pyytävät esimerkiksi syliin sa-
malla tavalla: nostamalla kädet pään 
yläpuolelle, sillä alle kaksivuotiaiden 
ääntöväylä ei sovellu kaikkien puhe-
äänteiden tuottamiseen. Käsien nos-
ton kehittyminen signaaliksi perus-

tunee yrityksiin kiivetä syliin, mutta 
vuorovaikutuksen tuloksena lapsi 
oppii pelkän signaalin merkityksen 
(Tomasello 1999, 31). Viittominen on 
motorisesti helpompaa kuin puhumi-
nen, aivot oppivat koordinoimaan kä-
siä vähän ennen kurkunpäätä. Käsillä 
ilmaisua kannattaa opetella lapsena 
kuten viulunsoittoa, sillä viulisteja 
tutkimalla on havaittu vasemman kä-
den motoriikkaan liittyvän aktiivisen 
aivojen alueen olevan huomattavasti 
suurempi varhain aloittaneilla kuin 
ei-viulisteilla tai myöhemmin aloitta-
neilla (Lieberman 2000, 177; Pinker 
2002, 84).

Viittomakielisessä ympäristössä kas-
vaneet kuurot ja kuulevat lapset viit-
tovat hiukan ennen kuin puhutussa 
ympäristössä kasvaneet kuulevat lap-
set. Jerome D. Schein ja David A. 
Stewart (1995, 94) referoivat tutki-
musta, jossa havainnoitiin normaali-
kuuloista tyttöä, jonka vanhemmista 
toinen oli kuuro ja toinen kuuleva. 
Tavallisesti kuulevat lapset lausu-
vat ensimmäiset sanansa kymme-
nestä neljääntoista kuukauden ikäi-
sinä, mutta viittomista nähnyt tyttö 
viittoi ensimmäisen sanansa jo seit-
senkuisena – hän siis valitsi helpoim-
man tavan ensisanansa tuottamiseksi. 
Puolitoistavuotiaasta viisivuotiaaksi 
ihminen oppii noin 10000–15000 sa-
naa ilmaistakseen käsitteitä, mikä 
tarkoittaa noin yhden sanan op-
pimista joka valveillaolon tuntina 
(Corballis 2002, 30). Kolmivuotiaan 
tuntemia sanoja tai viittomia on jo 
vaikea laskea ”nimistöräjähdyksen” 
vuoksi ja viisivuotiaan lapsen kielelli-
siä suorituksia ei voi enää taulukoida 
(Lieberman 2000, 69). Lapset saatta-
vat silti sanoa vaikkapa ”kauha-auto” 
tarkoittaessaan kauhakuormaajaa: 
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silti ilmiötä kuvaava käsite on jo hah-
mottunut lapsen mielessä.

Viimeistään 11–15-vuotiaana 
lapsi kykenee jo tekemään yleistyk-
siä ja laatimaan systeemejä oppimis-
taan asioista (Piaget 1987; Taipale & 
Valanne 1977, 65). Siten kenelläkään 
korkeakouluopiskelijalla ei ole vai-
keuksia kuvata jollain järjestelmälli-
sellä tavalla alansa perusterminolo-
giaa (Karlsson 2001, 194–196), joka 
on eräänlainen kyseisen alan kä-
sitejärjestelmän (kielen) käyttöliit-
tymä. Toisaalta tämä käsitteitä ku-
vaava opittu sanasto eli leksikko voi 
kulttuuristen syiden vuoksi poiketa 
muiden opiskelijoiden sanastoista. 
Uuden kielen opiskelu on aina vaa-
tiva urakka eikä elokuvaopiskelu var-
sinaisesti ole toisen kielen opiskelua, 
vaan opiskelijan tulisi vaivattomasti 
tunnistaa tiettyä ilmiöjoukkoa kuvaa-
vien käsitteiden nimiavaruus ja lin-
kittää uudet sanat jo tuntemiinsa kä-
sitteisiin. 

Yksi Elokuvantajun kehittämisen 
haasteista oli rakentaa oppimateriaa-
lille käyttökelpoinen leksikko eli oli 
seulottava käsitteitä kuvaavien ni-
mitysten joukosta juuri olennaisim-
mat, joiden avulla eri kieltä käyttävät 
opiskelijat voivat aloittaa yhteisöl-
lisen opiskelun. Kielenkäyttäjät an-
tavat sanoille jonkin verran eri 
merkityksiä sen mukaan, millaiset 
tiedot ja käsitykset heillä on maa-
ilmasta (Kangasniemi 1997, 21). 
Merkitsevätkö esimerkiksi sanat elo-
kuva, en film, a movie, il cinema, el 
cine tai [ELOKUVA]3 samaa käsi-
tettä? Entä mikä on leffa? Tässä on 
tärkeä huomata käsitteen ja sanan 

ero (vrt. merkityksen käsiteteoria; 
ibid, 10): myöhemmin esittelen käsi-
tekartan, jossa useamman sanan yh-
distelmällä voidaan viitata yhteen kä-
sitteeseen tai yhdellä sanalla useisiin 
käsitteisiin. Sanoja voidaan tilanteit-
tain käyttää myös luovasti antamalla 
niille poikkeuksellisia merkityksiä 
(ibid, 21). Esimerkiksi puhekielessä 
”paha jätkä” voi tilanteesta riippuen 
tarkoittaa vaikkapa ’hyvää naista’ tai 
’kunnon kaveria’. 

Varsinainen toimintatutkimuksen 
opiskelujakso tapahtui suomeksi eli 
kirjoitetun puhekielen avulla, koska 
viittomakieliset opiskelijat olivat kak-
sikielisiä. Kaksikielisyys on kyky käyt-
tää kahta joko saman tai eri modali-
teetin kieltä, kuten suomea ja ruotsia 
tai viittomakieltä ja kirjoitettua puhe-
kieltä (Lewis, Kjær-Sørensen, Ravn, 
Lutz & Madsen 1995; Skutnabb-
Kangas 1994). Puhumisen ja viittomi-
sen voi oppia automaattisesti, mutta 
kirjoittaminen ja lukeminen sen si-
jaan ovat kulttuurievoluutiossa kehit-
tyneitä taitoja (Cavalli-Sforza 2001, 
175–176). Geeneihimme ei ole koo-
dattu luku- eikä kirjoitustaitoa, joten 
perimän on oltava vuorovaikutuk-
sessa kulttuurin kanssa oppiaksemme 
kirjoitetun kielen (Ridley 2000, 101). 
Kirjoittamisella on verkko-opiske-
lua kehittävässä toimintatutkimuk-
sessa erityismerkitys, sillä kirjoitta-
minen on merkittävin ajattelemisen 
väline (Hakkarainen ym. 2001, 162). 
Manuel Castells (1998, 163) huo-
mauttaa toiminnallisen lukutaidotto-
muuden (functional illiteracy) lisää-
vän sosiaalista syrjäytymistä, koska 
nyky-yhteiskunnissa tarvitaan aina-
kin jonkinlaiset taidot ymmärtää kir-
joitettua kieltä.

Saavutettavuuden, tutkimuksen ja 
tuotekehittelyn kannalta oli haasta-

3Merkitsen viittomat suuraakkosilla ha-
kasulkeissa.
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vampaa toteuttaa toimintatutkimus 
kirjoitettua suomea käyttävien viitto-
makielisten opiskelijoiden kuin samaa 
modaliteettia (modality ’aistijärjes-
telmä, aistipiiri’) käyttävien kuule-
vien opiskelijoiden kanssa, vaikka 
heillä olisikin eri ensikieli. Kuuleva 
ja puhuttuja kieliä käyttävä opiskelija 
käyttää kaikissa osaamissaan puhu-
tuissa kielissä samaa moodia, mutta 
kuuro opiskelija vaihtaa kielen li-
säksi toiseen moodiin osallistuessaan 
lähiopetukseen ja verkko-opiske-
luun. Elokuvantajun suunnittelu oli 
haasteellista myös järjestelmän käy-
tettävyyden kannalta, sillä oli toimit-
tava peruskäyttöliittymien kuten näp-
päimistön ja hiiren ehdoilla. 

Uskon, että multimodaalinen tek-
nologia voisi edistää kaikkien ihmis-
ten oppimista. Multimodaalisuuden 
avulla voitaisiin yhteisöllisessä oppi-
misessa lähestyä ideaalista puhetilan-
netta, jossa on mahdollisuus vaihtaa 
vaivattomasti moodista toiseen il-
man kognitiivisia ja ergonomisia es-
teitä. Ideaalinen puhetilanne (Hilpelä 
1986, 186) voisi olla virtuaalisen yh-
teisöllisyyden ja joustavan opiske-
lun perustavoite, sillä hierarkkinen 
yhteisö ei välttämättä toimi verkko-
opiskelussa. Vapaaehtoisuuteen ja 
pakottomuuteen perustuva luonteva 
puhetilanne on mahdollista avoi-
messa yhteiskunnassa, joka sallii ku-
muloituvan kulttuurisen evoluution 
teknologian avulla. 

1.1.4 Citizen Deaf 
– viittomakielten 
mediahistoriaa 

Ensimmäinen mahdollisuus multimo-
daalisen viestintäteknologian kehit-
tämiseksi alkoi valistuksen, teollisten 
vallankumousten ja elokuvatekno-

logian ansiosta, sillä elokuva on toi-
miva teknologia viittomakielen tal-
lentamiseen. Elokuvan avulla saa 
valokuvaa paremmin näkyviin viitto-
makielen foneemin merkitykselle tär-
keän liikkeen, sen suunnan, paikan ja 
keston. Esimerkiksi Elokuvantajussa 
ja vuonna 2003 julkaistussa SUVI – 
viittomakielen verkkosanakirjassa 
viittomat esitetään videoleikkeinä 
(SUVI 2003). Hahmottelen tässä lu-
vussa teollisten vallankumousten 
ja elokuvateknologian esimerkkien 
sekä valistuksen ajan kasvatusihan-
teiden avulla historiallista perspek-
tiiviä inklusiivisen tuotekehittelyn ta-
voitteelleni. 

Kuurot katsojat ovat oletettavasti in-
nostuneet ensimmäisistä julkisista 
elokuvaesityksistä. Salmi (1993, 76) 
mainitsee esimerkin tekniikan ja 
kulttuurin vuorovaikutuksesta vuo-
delta 1907, jolloin Helsingin kuurojen 
yhdistys palkittiin Maailman Ympäri 
-elokuvateatterin julistamassa kä-
sikirjoituskilpailussa. “Hephata” 
Nordstedtin Kuuromykkien laulu 
ei päässyt tuotantoon asti ja voit-
toisa käsikirjoituskin on kateissa. 
Yhdysvaltain kansallinen kuurojen 
liitto (National Association of the 
Deaf, NAD) tuotti vuosina 1910–
1921 yli kaksitoista elokuvaa, joissa 
oli viittomakielisiä runoja, tarinoita 
ja luentoja (Schuchman 1988, 21). 
Kuurot työskentelivät myös eloku-
vateollisuudessa yhdessä kuulevien 
kanssa. John S. Schuchman (1988, 
23) luettelee viisi kuuroa näyttelijää, 
jotka työskentelivät Hollywoodin elo-
kuvateollisuudessa ennen äänieloku-
van läpimurtoa. Heistä tunnetuin on 
Charles Chaplinin elokuvissa näytel-
lyt kuvataiteilija Granville Redmond 
(Stern 2003). 
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KUVIO 2. Maria Hirn: ”Orkan 
– Hirmumyrsky”, valokuva n. 
1907–1910 teoksessa ”De dövs-
tummas åtbördsspråk i Finland 
– Kuuromykkäin viittomakieli 
Suomessa” (Hirn 1910–16, kuva 28). 
Alkuperäinen kuva: Kuurojen Liitto 
ry / Kuurojen museo, kuva-arkisto.

Suomen viittomakielinen yhteisö 
syntyi 1800-luvulla, jolloin Ruotsissa 
kuurojen koulua käynyt Carl Oscar 
Malm (1826–63) perusti Suomen 
ensimmäisen kuurojenkoulun 1846 
Porvooseen tukijanaan mm. J.L. 
Runeberg (1804–77). Malm käytti 
ruotsalaista viittomakieltä, joka oppi-
laiden kautta levisi ja kehittyi suoma-
laiseksi viittomakieleksi. Suomalainen 
kuuro valokuvaaja Maria Hirn 
(1840–1923) oivalsi viittomakieli-
sen yhteisön jäsenenä valokuvauksen 
hyödyllisyyden kuuroille ja viittoma-
kielelle (kuvio 2). Hirn aloitti valoku-
vaamisen 1860-luvun lopulla ja otti 
vuosina 1907–1910 yli tuhat henkilö-

kuvaa viittomakielen kuvasanakirjaa 
varten (Suomen valokuvataiteen mu-
seo 2003). Viittomien esittäminen va-
lokuvina on vaikeaa ja Hirn (1910–
16) käytti liikettä ilmaisevia graafisia 
elementtejä, sillä vasta sormenpäiden 
liike auttaa ymmärtämään viittoman 
merkityksen (Poizner & al. 1987, 25). 
Samoin esimerkiksi kirjan muodossa 
julkaistuissa teoksissa Dictionary 
of British Sign Language (1992) ja 
Suomalaisen viittomakielen perussa-
nakirja (1998) käytetään nuolia liik-
keen ilmaisemiseksi. 

Edellisen perusteella voisi perus-
tellusti olettaa, että viittomakielinen 
yhteisö olisi osallistunut tehokkaasti 
elokuvailmaisun kehittämiseen. 
Miksei siis elokuvateknologiaa otettu 
laajamittaisesti kuurojen opetuksen 
käyttöön jo sata vuotta sitten, kun 
se Ranskassa keksittiin (Cook 1990, 
14–19)? Olihan samassa maassa or-
ganisoitu viittomakielinen kuurojen 
opetus jo sata vuotta ennen elokuvan 
keksimistä (Lane 1984, 228). Laddin 
(2003, 53) lailla voi ihmetellä sitä, 
miksei ole olemassa laajaa viittoma-
kielistä elokuvakulttuuria ja tunnet-
tuja kuuroja elokuva- ja mediataitei-
lijoita? 

Ensimmäinen syy lienee ajoituk-
sessa, sillä kuurot ja kuulevat eivät 
nähtävästi kohdanneet oikeaan ai-
kaan oikeassa paikassa. Vuonna 1878 
Palo Altossa – noin sata vuotta en-
nen Xerox PARCin käyttöliittymäin-
novaatioita – Eadweard Muybridge 
(Edward James Muggeridge, 1830–
1904) vangitsi laukkaavan hevosen 
liikkeen 12 kameralla. Seuraavana 
vuonna Muybridge käytti 24 ka-
meraa ja liikkeen vaiheet tallentui-
vat vielä paremmin. Kuvia nopeassa 
tahdissa kronofotografioina esittä-
mällä ne näyttivät liikkuvan (Kurki 
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1995). Muybridge sovelsi uutta tek-
nologiaa, mutta aluksi hänen kuvi-
aan ei uskottu ja niitä pidettiin es-
teettisesti rumina (Burch 1990, 11). 
Katsojien lienee ollut vaikea luopua 
mielensä myyttisistä hevoskuvista ja 
sovittaa uusi näköhavainto osaksi 
opittuja tietorakenteita oppimisessa 
esiintyvän psykologisen vastuksen 
vuoksi (Honkela, Leinonen, Lonka 
& Raike 2000). Viihdyttäjä ja kek-
sijä Muybridge kohtasi saman minkä 
moni uuden havainnon tehnyt tut-
kija. Aivot eivät hevin luovu tutusta 
todellisuuden representaatiosta. 

Jäänee silti arvoitukseksi, miten 
viittomakieliset valokuvaajat, taiteili-
jat ja opettajat olisivat ehkä kokeneet 
Muybridgen esitykset. Sen sijaan vain 
sattuma lienee estänyt, ettei eloku-
van keksijä ole Louis Aimé Augustin 
Le Prince (National Museum of 
Photography, Film & Television 
2004), joka oli oikeaan aikaan oi-
keassa paikassa. Russell Naughton 
(2004) on julkaissut Kilburn Scottin 
esseen The Pioneer Work of Le Prince 
in Kinematography WWW-muodossa. 
Scott (1923) esittelee Le Princen vuo-
den 1886 patenttihakemuksen kame-
ralle, jolla pystyi sekä onnistuneesti 
valottamaan monta kuvaa samasta 
liikkuvasta kohteesta tai kohteista 
että toistamaan liikkeen oikeassa 
järjestyksessä. Ranskalaissyntyisen 
Le Princen vaimo oli taideopetta-
jana New Yorkin kuurojen oppilai-
toksessa (The Institute for the Deaf) 
ja Le Prince sai käyttää oppilaitok-
sen työpajaa. Perheen tyttären muis-
tiinpanojen mukaan Le Prince esitti 
kameralla kuvattuja liikkuvia ku-
via ensimmäisen kerran juuri kuuro-
jen oppilaitoksessa. Scott (1923) ei 
mainitse, olivatko kuvat viittomista. 
Emme myöskään tiedä, avustiko ku-

kaan oppilaitoksen kuuroista opiske-
lijoista tai henkilökunnan jäsenistä 
Le Princeä.

Toinen selitys on äänielokuvan 
keksiminen, mikä vähensi kuurojen 
kontakteja kuulevaan valtaväestöön 
myös elokuvateattereissa (Schuchman 
1988, 37). Kömpelön äänitysteknii-
kan vuoksi elokuvissa siirryttiin tar-
koissa asemissa puhumiseen entisen 
visuaalisen ja toiminnallisen ilmai-
sun sijasta, mikä oletettavasti vähensi 
kuurojen katsojien mielenkiintoa 
elokuvia kohtaan. Elokuvien saavu-
tettavuus kuurojen kannalta katosi 
muutaman vuoden aikana (Padden 
& Humphries 1988, 63; Schuchman 
1988, 23–24, 42–52). Samalla hävisi 
mahdollisuus osallistua tuotantoon ja 
oppia elokuvailmaisua työn kautta. 

Ajoitus ja äänielokuva eivät kui-
tenkaan vielä riitä selitykseksi siihen, 
miksei meillä ole arkistoittain viitto-
makielisiä elokuvia tai miksei myk-
käelokuvan historia tunne sadoittain 
kuuroja näyttelijöitä ja elokuvaa-
jia. Pierre Bourdieun (1984) kenttä-
teoria sekä Laddin (2003) etnografi-
nen tutkimus Deaf Culture: In Search 
of Deafhood ja Lanen (1984) histo-
riallinen tutkimus When the Mind 
Hears – A History of the Deaf autta-
vat jonkin verran ymmärtämään va-
listuksen aikana alkanutta prosessia, 
joka lopulta loi esteitä kuurojen osal-
listumiselle niin elokuvatuotantoon 
kuin koulutukseen. Koulutus- ja tut-
kimusresurssien kasvu 1800-luvulla 
loi kuurojen opetuksen sosiaalisen ja 
tieteellisen kentän, jonka hallinnasta 
syntyi kamppailu, ja kentän valtasi-
vat audiologisen paradigman tuella 
kuulevat ammattilaiset. Visuaalinen 
viittomakieleen perustuva paradigma 
määriteltiin arvottomaksi, joten kuu-
roilta opettajilta ja muilta ammattilai-
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silta vietiin mahdollisuus toimia niin 
kuurojen opetuksessa kuin elokuva-
tuotannossa (Bourdieu 1985, 105–
110; Ladd 2003; Lane 1984). 

Kuurojen opetuskokeiluja on do-
kumentoitu 1500-luvulla Espanjassa, 
mutta sitä aiemmasta opetuskäytöstä 
ei ole löydetty dokumentteja (Anhava 
1998, 208; Schein & Stewart 1995, 
10–11). Kuuroista on toki mainin-
toja raamatussa ja muissa teksteissä 
(Ladd 2003, 75–95) mutta kuuro-
jen opetuksesta kiinnostuttiin vasta 
1700-luvun valistuksen aikana, jol-
loin älyllinen mielenkiinto kohdis-
tui kaikkeen eksoottiseen ja poikke-
avaan (Allin 1999). Ennen valistusta 
eurooppalaiset kuurojen yhteisöt toi-
mivat yhteiskunnan ulkopuolella 
(Schein & Stewart 1995, 14). Valistus 
ja 1700- ja 1800-lukujen teolliset val-
lankumoukset edistivät huomatta-
vasti kuurojen koulutusta ja asemaa 
yhteiskunnassa Ladd 2003, 102–
113). Esimerkiksi sähkövalo mahdol-
listi kuurojen kokoontumisen ja työn-
teon vuorokaudenajasta riippumatta. 
Sivistyneistö huomasi nopeasti viitto-
makielen edut, ja tutkimishalu yhtyi 
käytännöllisiin tavoitteisiin kouluttaa 
työvoimaa teollisuuteen. Työnantajia 
lienee innoittanut myytti ”hiljaisista 
kuuromykistä”, jotka eivät lörpöttele 
kuulevien lailla. Kouluissa ja tuotan-
tolaitoksissa kuurot saivat mahdol-
lisuuden ajatustenvaihtoon, joka on 
edellytys kollektiivisen älyn kehit-
tymiselle. Työstä ansaitulla palkalla 
pystyi puolestaan osallistumaan muu-
hun yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
vuorovaikutukseen. 

Viittomakielisen opetuksen synty 
valistuksen aikana on esimerkki 
siitä, miten innovaation tulee tapah-
tua otolliseen aikaan. Organisoituun 
viestintään ja hajautettuun kogni-

tioon kykenevät kuurojen yhteisöt 
ja verkostot syntyivät vasta 1700-lu-
vun loppupuolen jälkeen ranska-
laisen vuosina 1712–1789 eläneen 
Charles-Michel de l’Epéen työn poh-
jalta. Epée huomasi pystyvänsä opet-
tamaan kirjoitettua ranskaa viitto-
makielen avulla kahdelle kuurolle 
tytölle, samalla periaatteella kuin 
hän itse oli oppinut latinaa rans-
kan avulla. Tästä havainnosta al-
koi ura kuurojen opettajana ja koulu 
aloitti toimintansa 1755. Epéen kuo-
linvuonna 1789 Ranskan kansalli-
nen vallankumousneuvosto otti kuu-
rojen koulun valvontaansa turvaten 
näin viittomakielisen metodin jatku-
misen (Lane & Philip 1984, 49–50). 
Epéen oppilaat perustivat tusinan 
verran kuurojen kouluja eri puolille 
Eurooppaa. Schein ja Stewart (1995, 
14) huomauttavat, että Epée loi kuu-
rojen jo olemassa olleille pienyhtei-
söille mahdollisuuden laajentumi-
seen. Koulujärjestelmä loi verkoston, 
jonka kautta kuurojen kollektiivi-
nen älykkyys levisi kaikkialle yhteis-
kuntaan, yksittäisten kuurojen kou-
lujen toimiessa verkoston solmuina. 
Vastaava yhteisöllinen prosessi, kyky 
luoda toimiva kieli vain yhden suku-
polven aikana, dokumentoitiin lähes 
kaksisataa vuotta myöhemmin 1980-
luvulla Nicaraguassa (Kegl 1994; 
Shepard-Kegl 2003).

Liikkuvan kuvan tekniikka oli 
1800-luvun lopulla valmis ja kuuro-
jen saatavilla, mutta paradoksaali-
sesti valistuksesta alkaneen suotuisan 
prosessin – viittomakielisten kuuro-
jen osallistumisen liikkuvan kuvan 
teknologian kehittämiseen – katkaisi 
kuurojen opettajien organisoitumi-
nen, kansainvälistyminen ja yhteistyö 
kuulevien opettajien kanssa. Kuurojen 
koulujen lisääntyminen toi uusia työ-
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paikkoja myös kuuleville opettajille 
sekä teknologiasta kiinnostuneille ih-
misille, mutta kuurojen yhteisöt ei-
vät silti ehtineet perehtyä elokuva-
teknologiaan ajoissa. Mahdollisuus 
luovaan horisontaaliseen vuorovai-
kutukseen hankaloitui vuonna 1880 
Milanon konferenssissa, jossa hyväk-
syttiin oralismi kuurojen opetuksen 
ensisijaiseksi menetelmäksi (oralismi 
tarkoittaa huuliltaluvun ja puheen 
käyttöä viestintään; Ladd 2003, 
7). Tutkimusten mukaan oralismin 
tiukka soveltaminen vaikeuttaa esi-
merkiksi oppivelvollisuuden jälkeisiä 
jatko-opintoja (Jankowski 1997; Lane 
1992; Takala 1995; Taylor & Bishop 
1991). Jo Milanon konferenssia en-
nen paine viittomakieltä vastaan oli 
Päivi Rainòn (2002) mukaan nous-
sut tasaisesti 1800-luvun loppupuo-
lella; myös pohjoismaissa keskustel-
tiin apuvälinein tuetusta oralismista 
kuurojen opettajien tapaamisissa. 
Viittomametodin vaihtamisesta pu-
hemetodiin laadittiin julkilausu-
mia sekä pohjoismaisten kuurojen-
opettajien Tukholman-kokouksessa 
1876 että Helsingissä 1877 pidetyssä 
Suomen kuuromykkäinkoulujen joh-
tajien kokouksessa (Rainò 2002, 110; 
P. Rainò, henkilökohtaiset tiedonan-
not 18.–23.9.2002). 

Milanon konferenssin päätökset ja 
niiden vaikutus viittomakielen käyt-
töön kuurojen koulutuksessa on kui-
tenkin toisarvoista. Olennaisinta on 
se, että Milanon konferenssi oli va-
listuksesta alkaneen suotuisan kehi-
tyskulun päätepiste, joka antaa koor-
dinaatit vaikeasti hahmotettavalle 
historialliselle tapahtumasarjalle 
(Ladd 2003, 4). Milano 1880 on ke-
hittynyt viittomakielisten vastamyy-
tiksi, joka sisältämä tarina muistut-
taa luostarilaitoksen romahtamista ja 

yliopistolaitoksen syntyä, jolloin nai-
set syrjäytettiin tieteellisestä työstä. 
Dysonin (1999) mukaan tekninen 
kehitys usein ”puree takaisin” (bites 
back) jossain muodossa, sillä yleiset 
teknologiset edistysaskelet aiheutta-
vat taka-askeleita jollain toisella kult-
tuurin alueella. Yhden ihmisryhmän 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
vaurauden lisääntyminen johtaa hel-
posti vähentymiseen toisen kohdalla. 
Esimerkiksi uskonpuhdistuksen takia 
Euroopan katolinen luostarijärjes-
telmä romahti, mutta nunnat kärsivät 
enemmän kuin munkit (Dyson 1999, 
53). Nunnaluostarit olivat olleet lah-
jakkaiden naisten lähes ainoa mah-
dollisuus opiskella, ja esimerkiksi en-
simmäinen saksalainen naislääkäri, 
abbedissa Hildegard Bingeniläinen 
(1098–1179) loi Saksassa tutkijan-
uran luostarilaitoksessa (Forsius 
1998). Uskonpuhdistuksen jälkeinen 
sekularisaatio taas vahvisti yliopisto-
laitosta, joka tarjosi toki suojan lah-
jakkaille miehille, muttei enää nai-
sille (Dyson 1999, 53). Samoin monet 
kuurot viittomakielisen opetuksen 
uranuurtajat ajautuivat vaikeuksiin 
ja syrjäytettiin 1800-luvun vaihtuessa 
1900-luvuksi (Lane 1984, 338–376; 
Rainò 2000).

Kuuro kansalainen (”Citizen 
Deaf”) syntyi käsitteellisesti 1800-
luvulla ja olisi viittomakielen avulla 
voinut verkottua osaksi elokuvatuo-
tannon kulttuurisia ja taloudellisia 
rakenteita, mutta audiologisen tek-
niikan soveltamisen nopeus voitti 
hitaasti kehittyvän visuaalisen tek-
niikan ja multimodaalisen yhteistoi-
minnan: viittomakielisen teknologian 
kehittymiselle syntyi ylipääsemätön 
este vuosikymmenien ajaksi. Kuurot 
opettajat syrjäytettiin opetuksesta 
(Lane 1984, 376–414), mutta viitto-
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makielet kehittyivät kuurojen yhdis-
tyksissä (Schein & Stewart 1995, 21; 
Wallvik 2000), koulujen asuntoloissa 
(Padden & Humphries 1988, 6) ja 
seurakunnissa (Honkkila 2000).

Dyson (1999) huomauttaa, että osa 
tieteellisistä vallankumouksista nou-
see uusien työkalujen keksimisestä, 
joilla tarkkaillaan luontoa. Toiset 
vallankumoukset alkavat uusien kä-
sitteiden avulla, joilla ymmärretään 
luontoa. Tieteelliset vallankumoukset 
ovat pääasiassa olleet välinevetoisia, 
kuten DNA:n kaksoiskierteen keksi-
minen tai alkuräjähdys-teoria. Myös 
käsitevetoisia vallankumouksia ta-
pahtuu: 1960-luvulla muutettiin käsi-
tys maapallon liikkumattomista man-
nerlaatoista kelluviksi ja liikkuviksi 
kivilaatoiksi. 1600-luvun tieteellinen 
vallankumous johti muutospaineen 
kautta uuteen käsitejärjestelmään ja 
yhteiskunnallisiin muutoksiin (Dyson 
1999, 13–15). 

Valistus ja teolliset vallankumouk-
set olivat kuuroille eräänlainen käsi-
tevetoinen informaatiovallankumous, 
joka on dokumentoitu kaksikielis-
ten kuurojen muistiinpanoina esi-
merkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa 
(Lane 1984, xvi) ja Suomessa (Rainò 
2000). Tämä käsitevetoinen val-
lankumous jatkui pienimuotoisena 
1970-luvulla amerikkalaisten kuu-
rojen tutkijoiden alkaessa käyttää 
Deaf-sanassa isoa alkukirjainta tar-
koittaessaan kulttuurista kuuroutta 
(Padden & Humphries 1988, 2). 
Ladd (2003) painottaa kulttuurista 
näkökulmaa termin Deafhood avulla. 
Viittomakielisen opetuksen laajentu-
minen tarjosi mahdollisuuden oppia 
elokuvateknologian vaatimaa asian-
tuntijuutta, mutta samalla opetuk-
sen onnistuminen mullisti käsityk-
set ”oppimattomista kuuromykistä”. 

Viittomakielisen yhteisöllä olisi siten 
ollut mahdollisuus osallistua kult-
tuuriseen elokuvateknologian ke-
hittämiseen ja käyttämiseen, mutta 
audiologisen tekniikan opetukselli-
nen painottaminen esti osallistumi-
sen. 

1.1.5 Saavutettava teknologia 
– linkkejä yhteisöjen välille

Internet ja digitaaliteknologia ovat 
tehneet mahdolliseksi kuurojen ja 
kuulevien uuden käsitevallanku-
mouksen sekä yhteistoiminnan liik-
kuvan kuvan ja multimodaalis-
ten palveluiden kehittämisessä.  
Kuurojen kansalaisten tilanne infor-
maatioyhteiskunnassa on samankal-
tainen kuin valistuksen ajan jälkeen 
elokuvateknologian kehittyessä: tek-
nisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti 
on mahdollista lisätä viestintää ja yh-
teistoimintaa muiden kansalaisryh-
mien kanssa (Leeson 2001). Pohdin 
tässä luvussa edellisen luvun perus-
teella suljetun teknologian vaikutusta 
mahdollisten digitaalisten kuilujen 
syntymiseen ja avoimen teknologian 
merkitystä käyttäjäkeskeiselle tuote-
kehitykselle, informaation saavutet-
tavuudelle ja luovuuden tukemiselle. 
Tarkastelun tavoitteena on määritellä 
taideteollisen design-tutkimuksen yh-
deksi tehtäväksi erilaisia opiskelijoita 
ja oppimistyylejä tukevien yhteisöllis-
ten opiskelumenetelmien ja -tuottei-
den kehittäminen siten, ettei mitään 
käyttäjäryhmää suljeta pois tuoteke-
hittelystä jonkin vallitsevan tieteelli-
sen paradigman tai yhteiskunnallis-
taloudellisten valtasuhteiden vuoksi.

Tämän tutkimuksen yleisenä ta-
voitteena oli edistää käyttäjäkes-
keisen tuotekehittelyn keinoin kor-
keakouluopiskelun inkluusiota 
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(inclusion ’sisältyminen, mukaan 
kuuluminen’), joka perustuu ihmis-
oikeuksiin, tasa-arvoon, yhtäläisiin 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä 
lainsäädäntöön. Suomen perustus-
lain mukaan kansalaisten perusoi-
keuksiin kuuluu yhdenvertaisuus 
(6. §) ja erilliskohtelu (segregation) 
ilman hyväksyttävää syytä on syrjin-
tää. Yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) 
kielletään ikään, etniseen ja kansalli-
seen alkuperään, kieleen, uskontoon, 
vakaumukseen, mielipiteeseen, ter-
veydentilaan, vammaisuuteen sekä 
sukupuoliseen suuntautumiseen pe-
rustuva syrjintä. Suomalainen lain-
säädäntö kokonaisuudessaan ei vaadi 
erillään opettamista sukupuolen, al-
kuperän, vammaisuuden tai muun 
syyn nojalla. Yksilölliset tarpeet huo-
mioonottavassa avoimessa ja yhtei-
sessä koulutusjärjestelmässä (Murto 
1999) äidinkielen, vammaisuuden tai 
oppimisvaikeuden ei pitäisi olla este 
opiskelulle (Jokinen, Lehtomäki & 
Puupponen 2004).

Aikaisemmin vuorovaikutuksen ja 
viestinnän ongelmia on ratkaistu esi-
merkiksi koulutettujen kyyhkyjen ja 
palveluskoirien avulla, jotka molem-
mat ovat pohjimmiltaan yhteisöllisiä 
ratkaisuja vuorovaikutusta varten. 
Teknologian kehittämisessä ei tar-
vitse tietoisesti syrjiä yhtäkään kan-
salaisryhmää. Syrjintä voi johtua joko 
siitä, etteivät kehittäjät kohtaa käyt-
täjiä aidoissa tilanteissa tai siitä, ettei 
osa väestöstä voi käyttää standardi-
ratkaisuksi kehittyvää tuotetta tai vä-
linettä. Esimerkiksi kuurojen opetuk-
sen apuvälineeksi Alexander Graham 
Bellin tarkoittama fonautografi (pho-
nautograph) sysäsi puhelimen kehi-
tystyön vauhtiin ja Bell esitteli puhe-
limen prototyypin 1876 (Lemelson 
Foundation 2004). Prototyypin jul-

kaisun jälkeen aikalaiset ihmettelivät, 
miksi kukaan haluaisi korvata ky-
läilyn luuriin puhumisella. Epäiltiin 
myös puhelimen lisäävän naisten 
– muttei miesten – ”turhaa juorui-
lua”. Puhelimen piti yhdistää ihmisiä, 
mutta kehitystyö suuntautui tyydyttä-
mään vain kuulevan valtaväestön tar-
peita.

Dreyfuss (1955, 92–95) kuvaa teol-
lisen muotoilun, käyttäjätutkimuksen 
ja tekniikan kehityksen vuorovaiku-
tuksen seuraavasti: Markkinoinnin 
näkökulmasta puhelinverkkoon kyt-
ketty puhelin on ollut poikkeukselli-
nen tuote siksi, että se on osa puhe-
linyhtiöltä ostettavaa tai vuokrattavaa 
kaikenkattavaa ja integroitua palve-
lua. Vielä 1930-luvulla käyttäjät pyr-
kivät yleisesti piilottamaan puheli-
men tai koristelemaan sitä, mutta jo 
1950-luvulla puhelin sijoitettiin ylei-
sesti näkyville ja mahdollisimman 
helposti saavutettavaan paikkaan. 
Puhelimen muotoilu oli siksi uudis-
tettava, joten Dreyfuss toimi jonkin 
aikaa puhelinasentajan apumiehenä 
ja selvitti, mitä ihmiset oikeastaan 
tekivät puhelimen kanssa. Projekti 
johti täysin uuteen puhelinmalliin, 
joka levisi kaikkialle (Dreyfuss 1955, 
92–95). Dreyfuss ei tietenkään voi-
nut tavata yhtäkään kuuroa puheli-
menkäyttäjää, joten kuuro käyttäjä ei 
nähtävästi edes juolahtanut mieleen 
hänelle eikä tutkimuksen tilanneelle 
Bell-yritykselle. 

Puhelimesta kehittyi lopulta toi-
sen maailmansodan jälkeen läntisten 
teollisuusmaiden merkittävin vuo-
rovaikutuksen väline, mutta samalla 
merkittävä este kuurojen ja kuule-
vien yhteisöjen välille. 1950-luvulla 
nopeasti laajentunut puhelinverkko 
ja televiestinnän yleistyminen tuotti 
kasautuvia ongelmia kuurolle vä-
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hemmistölle. Harry G. Lang (2002) 
selvitti tekstipuhelintoiminnan alkua 
Yhdysvalloissa. Kolme kuuroa miestä 
aloitti 1960-luvulla kehitystyön lo-
pulta itse ilman teollisuuden tai liike-
elämän tukea. Stanford Research 
Instituten fyysikko Robert Weitbrecht, 
hammaslääkäri James Marsters ja lii-
kemies Andrew Saks toteuttivat yh-
teistyön avulla tekstipuhelimen pro-
totyypin, mutta yhteistyöhön haluton 
teleliikenteen monopoliyhtiö AT&T 
ei aluksi halunnut hyväksyä toimi-
vaa innovaatiota. Vasta voimakkaan 
kampanjoinnin jälkeen kannettava ja 
saavutettava kuuroille sopiva puhe-
linjärjestelmä otettiin käyttöön (Lang 
2002). 

Simeon Keates ja John Clarkson 
(2003, 89) huomauttavat, että syn-
nynnäinen poikkeavuus muusta po-
pulaatiosta vaikuttaa selvästi elä-
mänkatsomukseen ja odotuksiin. 
Suunnittelijoiden ja päättäjien olisi-
kin ymmärrettävä, että ihmiset voi-
vat odottaa tuotteilta täysin erilai-
sia asioita. Vähemmistöselitys ei silti 
päde esimerkiksi tapauksessa, jolloin 
AT&T-yhtiö 1950-luvun lopulla esti 
tekstipuhelinta merkittävämmän in-
novaation liiketoimintansa kannalta 
”järjettömänä”. Yhtiö nimittäin torjui 
valtaväestöön kuuluvan tutkija Paul 
Baranin ehdotuksen avoimesta, ha-
jautetusta ja digitaalisesta informaa-
tioverkostosta, josta myöhemmin ke-
hittyi Internetin historiaan liittyvä 
myytti ydinsodan kestävästä viestin-
täjärjestelmästä (Barabási 2002, 144–
145).

Kulttuurievoluutio on vuorovai-
kutteista oppimista ja innovaatioiden 
luomista (Dreyfuss 1955, 17; Nelson 
2000; Tomasello 1999, 10–12). 
Innovaatiot ovat perustuneet lainat-
tuihin keksintöihin, mikäli maantie-

teellisiä ja ilmastollisia esteitä ei ole 
(Diamond 1997, 254). Neoliittinen 
vallankumous noin 13000 vuotta sit-
ten laukaisi sivilisaatioiden kehittymi-
sen. Sadon varastointi, verotus ja va-
rallisuuden kasvu synnyttivät tarpeen 
tietokantoihin, mikä edisti kirjoituk-
sen keksimistä ja johti historiaan; 
tallennettiin eli koodattiin puhuttu 
kieli symbolien avulla. Kirjoituksen 
eli informaation tallentamisen ja siir-
tämisen teknologia on puolestaan 
aina muokannut kulloistakin kirjoi-
tusjärjestelmää ja kielen koodausta 
sekä suojausta. Märkä savi, papyrus, 
nahka, marmori, filminauha ja tieto-
koneen näyttö ja kovalevy vaativat 
erilaista tekniikkaa, koodausta ja vi-
suaalisia ratkaisuja. Papyrus ja perga-
mentti olivat mullistavia keksintöjä, 
koska niiden avulla informaation 
siirtäminen onnistui helpommin kuin 
edeltäneiden tekniikoiden avulla, 
mutta samalla tehokkaampi ja hel-
pompi tapa siirtää informaatiota pa-
kotti kehittämään sisällön ja tallen-
nusvälineen suojausta (Siivola 2000; 
Singh 1999). Informaation salaus ja 
suljettu teknologia liittyy olennaisesti 
viestinnän historiaan ja Dan Brown 
(2003) kuvaa tätä fiktion keinoin 
romaanissaan Da Vinci-koodi (Da 
Vinci Code).

Edellisessä luvussa kuvasin sitä, 
miten tärkeää vähemmistöjen edus-
tajien on osallistua tuotantoelämään 
ja informaation koodaukseen esimer-
kiksi elokuvateknologian avulla. Vain 
siten syntyy aitoja verkostoja, joiden 
kautta voi vaikuttaa teknologian ke-
hittymiseen (Nelson 2000). Castellsin 
(1998, 161–165) mukaan niukko-
jen resurssien aikana vähemmistöjen 
syrjintä yleistyy, mikä jakaa ihmisiä 
tuottajiin ja kuluttajiin myös viestin-
nässä ja opiskelussa. Tuotannon ja 
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kulutuksen polarisoituessa vähem-
mistöjen edustajat syrjäytyvät tuotta-
jien joukosta (Castells 1996, 3), mikä 
synnyttää ”informationaalisen kapi-
talismin (informational capitalism) 
mustia aukkoja” sekä yhteistoimintaa 
vaikeuttavia digitaalisia kuiluja (di-
gital divide; Digital Divide Network 
2005; Numminen 2003), joita voi-
daan verrata vuoristojen, autiomai-
den ja valtamerten kaltaisiin estei-
siin (Lyman 2001). Nykyisin uhan 
kulttuurievoluutiolle ja teknologian 
kehittämiselle muodostaa teknolo-
gian monopolisointi, tuotteiden pa-
tentointi ”varmuuden vuoksi” sekä 
suljettu ohjelmistoteknologia ja ta-
loudellisen tehokkuuden vaatimuk-
sien leviäminen kulttuurin eri alueille 
(Korten 1997, 25–75, 244–253, 325). 
Samalla vähemmistöihin kuuluvien 
opiskelijoiden mahdollisuudet luo-
vuuteen vähenevät, mikäli he joutu-
vat eristetyiksi tuotannosta osaksi 
kulutusyhteiskunnan (Bauman 1998, 
79–85) kulutusverkkoa. Tämä ei 
ole edes talouden kannalta järke-
vää, kuten Yhdysvalloissa huomat-
tiin 1990-luvulla laskettaessa kuu-
rouden kustannuksia: maan 350 000 
viittomakielistä kansalaista ansaitsi-
vat noin 30 prosenttia keskimääräistä 
amerikkalaista vähemmän (Marttila 
ym. 1995, 42). Vähän ansaitseva ei 
ole edes hyvä kuluttaja.

Nykyisin digitaalisen viestintätek-
nologian kehittäminen on tärkein 
tapa kehittää yhteisöjen välistä vies-
tintää. Castells (1996, 32) väittää te-
leviestintäteknologioiden kehittyneen 
1970-luvulta lähtien kolmessa vai-
heessa: 1) tehtävien automatisointi 
(automation of tasks), 2) käyttöko-
keilut (experimentation of uses) ja 3) 
sovellusten uudistaminen (reconfigu-
ration of applications). Kahdessa en-

simmäisessä vaiheessa käyttäjät op-
pivat käyttämällä valmiita tuotteita 
(learning by using). Kolmannessa 
vaiheessa käyttäjät oppivat teke-
mällä itse (learned technology by 
doing) löytäen uusia sovelluksia, ku-
ten Weitbrecht, Marsters ja Saks ke-
hitelleessään tekstipuhelimen proto-
tyyppiä. 

Informaatioverkkojen avulla voi-
daan kehittää teknologian kehittämi-
seen soveltuvaa kollektiivista älyä ja 
yhteisöllistä osaamista (Hakkarainen, 
Lonka & Lipponen 1999, 160–161). 
Samalla syntyy uusia taitajaryhmiä 
(Castells 1997, 134–242), joita en-
nen sähköön perustuvaa teknolo-
giaa olivat esimerkiksi kyyhkyjen 
kasvattajat, myöhemmin 1960-lu-
vulla tekstipuhelimen suunnittelijat 
sekä nykyisin konseptisuunnittelijat, 
tuottajat ja viittomakielisen verkko-
oppimateriaalin tekijät. Luigi Luca 
Cavalli-Sforzan (2001, 206–207) ja 
Dysonin (1999, 48–49) mielestä vies-
tintäjärjestelmät sekä tietokoneet ja 
-verkot ovat ihmismielen vahvista-
jia ja laajennuksia. Maalaustaide, ru-
nous, valokuvaus ja elokuvaus ovat 
olennainen osa valtavaa kollektiivista 
muistiamme (Wenders 1991, 87). 
Siten kollektiivista älyä lisäävän in-
formaatioteknologian ja kollektiivista 
muistia lisäävien taiteiden avulla voi-
daan ylittää esimerkiksi opiskelijan 
aistimiin liittyviä esteitä. 

Uskon ohjelmistojen yhteisöllisen 
kehittämisen tukevan inkluusiota. 
Taitavat käyttäjät ovat osa tekno-
logiaa, kuten GNU/Linux-järjestel-
män (Stallman 2003) ja Apache-pro-
jektien kohdalla (Stein & al. 2004). 
Virtuaalisia yhteisöjä muodostavia 
koodaajia, hakkereita ja suunnitte-
lijoita voi verrata muusikoihin, kir-
jailijoihin ja elokuvantekijöihin kult-
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tuurin kehittäjinä ja muistin luojina. 
Musiikki, kirjallisuus ja elokuvataide 
ovat aina kehittyneet toisilta teki-
jöiltä lainattujen teemojen, raken-
teiden ja tarinoiden avulla. Avoin 
lähdekoodi (open source) ja vapaa 
ohjelmisto (free software) hyödyntä-
vät kielen tavoin kollektiivista älyä, 
kulttuurista vuorovaikutusta ja yh-
teistoimintaa (Ghosh 2002; Manner 
2001). Avoin lähdekoodi opitaan ja 
sitä kehitetään vuorovaikutuksessa 
yhteisön kanssa. Koodaajien kyky 
kehittää lähdekoodin avulla ohjelmia 
on kuin kuurojen lasten kyky luoda 
yhteinen viittomakieli (Shepard-Kegl 
& Shepard-Kegl 2003) tai muusi-
koiden kyky kehitellä vanhoista tee-
moista uusia teoksia. 

Yhteisöllisesti kehitetyt tuotteet 
voivat olla joustavia kuin luonnol-
linen kieli. Avoimen lähdekoodin 
avulla käyttäjät saavat – tai ottavat 
– vallan ja vastuun teknologian ke-
hittämisessä (Forrest 2000). Suljettu 
kieli- tai sävelsysteemi olisi absurdi-
teetti, mutta ohjelmistokehityksessä 
suljettu lähdekoodi otetaan usein 
korkeakouluissakin käyttöön sen 
vaikutuksia syvemmin pohtimatta. 
Digitaaliset kuilut voidaan ylittää so-
veltamalla saavutettavaa teknologiaa 
kunkin opiskelijan yksilöllisiin tarpei-
siin. Tällöin Internet toimii valtavana 
kumulatiivisena palautesilmukkana 
jakautuen pienempiin silmukoihin, 
joissa innovaatioiden ja niiden käy-
tön välillä on toimiva yhteys. 

Kulttuurievoluutio ja teknolo-
gia muodostavat termostaattimai-
sia palautesilmukoita, jolloin käyttä-
mällä saatu informaatio yhteisöllisen 
tavoitteen ja vallitsevan nykytilan 
erosta tarkentaa kehittelyä ja vähen-
tää tätä tilojen eroa: päästään siis lä-
hemmäs tavoitetta. Kasautuva palau-

tesilmukka (a cumulative feedback 
loop) uuden teknologian esittelyn, 
käyttämisen ja kehittämisen välillä 
nopeutuu koko ajan (Castells 1996, 
32). Samalla teknologiasta tulee osa 
käyttäjien kulttuuria, kognitiota ja 
identiteettiä. Kuurojen opiskelijoi-
den kohdalla tämä tarkoittaa heidän 
osallistumistaan teknologian avulla 
yhteisölliseen ja kumuloituvaan toi-
mintaan teknologian kehittämiseksi. 
Tällöin kognitiivisia kykyjä ja yhteis-
työtaitoja sovelletaan myös oppimis-
ympäristöjen suunnittelussa ja jous-
tavissa opinnoissa. 

Demokratia yhteisesti sovittuine me-
nettelytapoineen on kulttuurinen ar-
tefakti ja sosiaalis-poliittinen ratkaisu 
ongelmiin, joita suuri yli tuhansiin yk-
silöihin kasvava yhteisö ei voi hallita 
pelkästään evoluutiossa kehittynein 
taidoin. Tulevaisuudessa yhteisöt toi-
mivat yhä enemmän informaatio-
verkkojen kautta ilman säännöllisiä 
fyysisiä tapaamisia ja verkkoyhtei-
sön käsitykset etuoikeuksista ja ar-
voasemista muuttuvat teknologisen 
vuorovaikutuksen vuoksi. Teresa M. 
Harrison ja Timothy Stephen (1999, 
238) huomauttavat, että verkkoyh-
teisön vuorovaikutusta ja pohdintoja 
tutkimalla voidaan ymmärtää miten 
demokratia vahvistuu. Castells (1997, 
349–353) painottaa informaatioajan 
edustuksellisuuteen perustuvan de-
mokratian olevan kriisissä, joten säh-
köisen demokratian mahdollisuuksiin 
tulee suhtautua kriittisesti ottamalla 
huomioon esimerkiksi kansalaisten 
vaihtelevat taloudelliset mahdollisuu-
det sijoittaa varoja informaatiotekno-
logiaan. Tällaisessa tilanteessa saavu-
tettavuus ja Design for All -periaate 
ovat demokratian ja inkluusion käsit-
teellisiä apuvälineitä, mutta avoin in-
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formaatioteknologia on inklusiivisen 
tuotekehittelyn tärkein työkalu. 

Opiskelijayhteisön mahdollisuus 
vaikuttaa teknologian kehittymi-
seen ja kulttuurisen tiedon kumuloi-
tumiseen vaikeutuu, jos virtuaalinen 
opiskelu ja sen tarvitsemat palvelut 
toteutetaan pelkästään suljettua läh-
dekoodia käyttävien ohjelmistotuot-
teiden avulla. Esimerkiksi Microsoft 
Corporation myy suljetun ohjelmisto-
teknologian lisenssejä (Ranger 2002). 
Tällöin tuotteena on taloudellisten 
syiden vuoksi suojattu koodi, jota voi 
verrata luonnollisen kielen, perintei-
sen työmenetelmän tai ihmisen peri-
män patentoimiseen (Ananova 2003; 
Casey & al. 2003). Suojattuun koo-
diin perustuvia tuotteita julkaistaan 
silti keskeneräisinä, joten kulutta-
jien on asennettava yhtä lailla suojat-
tuja korjaustiedostoja (Mann 2002). 
Suojatulla ohjelmakoodilla osa yhtei-
söstä syrjäytetään horisontaalisesta 
kehitystyöstä ja informaatioteknolo-
gia kehittyy vain vertikaalisesti tietyn 
ammattiryhmän tai yrityksen sisällä, 
vaikka opiskelijayhteisöllä olisi kyky 
ja taito osallistua toimivien ratkaisu-
jen sekä teknologian kehittämiseen. 

Toimivaa multimodaalista inkluu-
siota voi olla hankala rakentaa sul-
jetun koodin avulla. Tämä on yhtä 
mielekästä kuin behavioristinen kie-
len ja vuorovaikutuksen tutkimus tai 
luku-, soitto- ja maalaustaidon epää-
minen muilta kuin hallitsevan eliitin 
edustajilta. Historiallisesti ja kulttuu-
rievoluution kannalta on outoa, että 
voimme tutkia geenien, kielen ja tai-
teen vaikutusta kognitioon ja aivojen 
rakenteeseen, mutta emme voi kor-
jata itse tietokoneissamme käytettyjä 
valtavirran suljettuun koodiin perus-
tuvia ohjelmia. Määrittelen mielen 
integroitumisen informaatiotekno-

logian tuotteisiin siten, että periaat-
teessa kaikilla tulisi olla oikeus oppia 
ja muokata lähdekoodia: kielen ja 
koodin tulisi olla kaikkien ihmisten 
yhteisöllisessä käytössä. Tämä olisi 
välttämätön lisäys informaatioyhteis-
kunnan demokraattisiin toimintata-
poihin. Edellisen toteutuessa lapsi 
oppisi aluksi kielen ajattelunsa työ-
välineeksi viestiäkseen ympäristönsä 
kanssa ja myöhemmin koululaisena 
ja opiskelijana hän voisi halutessaan 
koodata ajatuksiaan verkkotuotteissa 
ja -tuotteiksi. Tällaisessa mallissa riit-
tää, että vain koodatut tuotteet, ku-
ten tekstinkäsittelyohjelmat suoja-
taan tekijänoikeuksin, samalla lailla 
kuin muutkin kielelliset tuotteet: kir-
jat, näytelmät tai elokuvat. 

Miten opiskelijoiden, alan am-
mattilaisten ja opettajien välille voi-
taisiin käytännössä kehittää kol-
lektiivista älyä lisäävä kasautuva 
(kumulatiivinen) palautesilmukka? 
Käyttäjäkeskeinen, osallistuva toi-
mintatutkimus ja design-tutkimus 
tarjoavat tähän työkaluja (Papanek 
1983, 30–43). Stephen Kemmis ja 
Robin McTaggart (2000, 595–599) 
painottavat, että osallistuva toiminta-
tutkimus etenee spiraalimaisesti syk-
leissä, jolloin itsereflektioon on koko 
ajan mahdollisuus. Tällöin alkuperäi-
set tutkimussuunnitelmat väistämättä 
muuttuvat tutkijan oman oppimi-
sen kautta. Spiraalimaisesti etenevän 
”suunnittelu – toiminta – havain-
nointi – reflektio – suunnitelman tar-
kistaminen” -kehän ja toiminnan li-
säksi Kemmis ja McTaggart pitävät 
seuraavia seikkoja tärkeinä osallistu-
vassa toimintatutkimuksessa: 
1) Osallistuva toimintatutkimus on 

sosiaalinen prosessi, jossa tut-
kitaan yksilöllisen ja sosiaalisen 
alueita. Osanottajat pyrkivät yk-
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silöllisesti ja kollektiivisesti ym-
märtämään, miten heidän yhtei-
sönsä on muodostunut ja miten 
se kehittyy.

2) Kyseessä on todellinen osallistu-
minen ja osanottajien oman tie-
don tarkastelu. Tutkimus on vää-
ristynyt, mikäli osanottajat eivät 
arvioi omia käsityksiään, taito-
jaan ja arvojaan. 

3) Tutkimus on käytännöllistä ja 
yhteisöllistä, jolloin osanotta-
jat työskentelevät parantaakseen 
oman yhteisönsä vuorovaiku-
tusta. 

4) Osallistuva toimintatutkimus on 
emansipatorista. Osanottajat tut-
kivat prosessin aikana rakenteita, 
jotka rajoittavat heidän toimin-
taansa ja oppivat tapoja vapau-
tua rajoittavista rakenteista. 

5) Osallistuva toimintatutkimus on 
kriittistä. Osanottajat oppivat 
analysoimaan esimerkiksi kielen, 
työnteon ja sosiaalisen verkoston 
vaikutusta yhteisöön.  

6) Osallistuva toimintatutkimus on 
uusiutumista ja tähtää johon-
kin muutokseen, jolloin osanot-
tajat oppivat tutkimuksen kautta 
muuttamaan olosuhteitaan. 

7) Osallistuva toimintatutkimus 
muuttaa sekä teoriaa että käytän-
töä, mutta ei pidä jompaakumpaa 
toista parempana tai ylempänä. 
Tavoitteena on sekä osanottajien 
omaan toimintaan kohdistuvien 
teorioiden ja käytäntöjen muu-
tos että muiden osanottajista te-
kemien teorioiden ja käytäntö-
jen kehittäminen. (Kemmis & 
McTaggart 2000, 595–599) 

Käytännöllisesti katsoen kaikki eu-
rooppalaiset oppilaitokset voidaan 
linkittää toisiinsa (OECD 2000, 77). 

Digitaalimedian ja informaatioverk-
kojen avulla on mahdollisuus vah-
vistaa yhteisöllisyyttä sekä kehittää 
aistit ylittävää kuurojen, kuulevien, 
sokeiden ja näkevien yhteistoimintaa. 
Oppimisen ja sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen tuloksena käytäntöyhteisöissä 
kehittyy syvälliseen ymmärrykseen 
pohjautuvaa viisautta, joka on mer-
kityksellistä, koettua ja konstruoi-
tua kulttuurista tietoa (Habermas 
1994, 87). Viisaan ihmisen tunnistaa 
mielestäni siitä, että hän säätää toi-
mintaansa ymmärtämisen avulla ja 
käyttää konstruoimaansa tietämystä 
innovatiivisesti ja yhteisöllisesti. 
Toisessa luvussa esiteltävän käyttä-
jäkeskeisen toimintatutkimuksen ai-
kana vakuutuin siitä, että multimo-
daalisia käyttöliittymiä ja palveluita 
kuten Elokuvantajua sekä yhteisölli-
siä oppimisympäristöjä kuten FLE:tä 
kannattaa kehittää yhdessä opiske-
lijoiden kanssa (Axelrod 1984, 124–
141). Tällöin sekä tuote että sen 
kehittäjien kollektiivinen äly ja hil-
jainen tieto kehittyvät kumulatiivi-
sessa palautesilmukassa ja opitaan 
luottamusta (Papanek 1983, 43), joka 
luo turvallisuutta ja varmuutta hori-
sontaaliseen viestintään (Tomasello 
1999, 186). Digitaalitekniikan tehok-
kaalla käyttämisellä autetaan opiske-
lijoita ja tekijöitä verkottumaan yh-
teisöllisen tietämyksen lisäämiseksi, 
mutta lopulta aidot verkostot synty-
vät – jos syntyvät – yhteisöllisen ja 
avoimen verkkoteknologian avulla.
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1.2 WWW-palvelun 
ja käyttöliittymän 
yhteisöllinen suunnittelu

The solution – easier to describe 
than to realize – is to devise 
instruments that are intelligence-fair 
(Gardner 1993, 176).

Tämä tutkimus pyrkii kuvamaan ja 
konkretisoimaan inkluusiota vähem-
mistöjä edustavien kuurojen opiske-
lijoiden ja WWW-palvelun tuottajien 
tasa-arvoisena ja käytäntöyhteisössä 
kasautuvana taitona kehittää infor-
maatioteknologiaa ja joustavan opis-
kelun menetelmiä kuten verkko-opis-
kelua. Toivon, että tutkimus luo pohjaa 
multimodaalisten viestintäsovellutus-
ten kehittämiselle tuottamalla tietä-
mystä siitä, miten vuorovaikutteisuus 
yhteisöllisessä, joustavassa ja moni-
kielisessä opiskelu- ja tuotantoprojek-
tissa eri tavoilla ilmenee. Kyseessä on 
siten Wengerin (1998, 225–229) tar-
koittama ”oppimista varten suunnit-
telu” (design for learning), jossa ha-
jautetun kognition avulla pyritään 
kollektiivisen älyn ja tietämyksen li-
säämiseen. Tässä johdannon toisessa 
osassa keskityn Elokuvantaju-tuotan-
non taustoittamiseen neljän alaluvun 
avulla ja kuvaan design-tutkimuksen 
ulottuvuuksia sekä Elokuvantajun 
tuotantoon vaikuttaneita tekijöitä. 
Ensiksi käsittelen yhteisöllisyyden 
vaikutusta taideopiskelussa ja sen jäl-
keen pohdin hiljaisen tiedon merki-
tystä Elokuvantajun kaltaisten tuot-
teiden suunnittelussa. Kolmannessa 
alaluvussa käsittelen käyttöliittymiä 
yleisellä tasolla ja lopuksi elokuvaan 
liittyvän oppiaineksen esittämistä 
WWW-sivulla. 

Elokuvantaju-tuotannon aikana 
toimintatutkimuksen osanottajien 

kehittynyt elokuvatietämys tallennet-
tiin käsitekarttojen, FLE- ja sähkö-
postiviestien sekä viittomakielisten 
opiskelijoiden tekemien dokument-
tielokuvien avulla.  Näiden lisäksi 
osanottajat myös kirjoittivat erilliset 
loppupalautteet. Tuotantoryhmän jä-
senten hiljaisen tiedon kehittyminen 
ilmenee Elokuvantajun kehitysversi-
oissa ja luonnoksissa. Tämän lisäksi 
Laitinen ja Viikari (2001) kuvasivat 
tuotantoprojektin omassa lopputyös-
sään. Silti kaikki tämä dokumentaa-
tio ei kata kaikkea Elokuvantajussa 
tarvittua osaamista ja tietoa tai synty-
nyttä uutta hiljaista tietoa. Seuraavien 
kahden luvun tarkoitus on kuvata 
tätä dokumenttien ulkopuolelle jää-
vää yhteisöllistä ja kulttuurista tie-
tämystä, joka vaikutti tuotannossa 
koko ajan ja jonka merkitys on elo-
kuvaopiskelussa hyvin olennaista. 

1.2.1 Yhteisöllisyys 
elokuvaopiskeluun 
tarkoitetun tuotteen 
kehittelyssä

Taideteollisen design-tutkimuksen 
avulla voidaan kehittää tuotteita 
multimodaalista oppimista ja inkluu-
siota tukevaan yhteisölliseen opis-
keluun, mutta mikä on tällaisen toi-
minnan suhde taiteeseen ja erityisesti 
elokuvailmaisuun? Elokuvailmaisun 
yhteisöllisessä ja joustavassa verkko-
opiskelussa yhdistyvät monikieli-
syys, käsitteellistämisprosessi, yh-
teistoimintakyky (Axelrod 1984, 
88–105), luovuus ja hajautettu kog-
nitio (Pinker 2002, 60; Ridley 2000, 
102) käytännölliseen elokuvatuotan-
toon. Yli 50000 vuoden kehityksen 
tuloksena modernin ihmisen kogni-
tiiviset taidot ja artefaktit ovat tulos 
ihmislajille ominaisista kulttuurisen 
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tiedonsiirron moodeista sekä kyvystä 
ymmärtää toisten yksilöiden inten-
tioita. Esineiden lisäksi sosiaalisessa 
yhteisössä käytetyt metaforat ja ta-
rinat vaikuttavat yksilön kognitioon 
(Tomasello 1999, 158). Kulttuuri laa-
jimmassa merkityksessään voidaan 
ymmärtää mentaalisten representaa-
tioiden epidemiologiaksi, jossa ideat 
ja käytännöt leviävät yksilöltä yksi-
lölle (Pinker 2002, 65). Tämä var-
mistaa tiedollisen vuorovaikutuksen, 
jolloin kaikki hyötyvät toistensa tie-
doista ja arvioinneista (ibid, 63).

Kasvatuspsykologinen osallistu-
misvertauskuva tarkastelee oppi-
mista osallistumisena jonkun yhtei-
sön – kuten elokuvantekijöiden tai 
oppimisympäristön kehittäjien – mer-
kityksellisiin toimintoihin. Tästä nä-
kökulmasta oppiminen on yhteisöön 
sosiaalistumisen ja sen jäseneksi kas-
vamisen prosessi, jossa vähitellen 
omaksutaan yhteisön toiminta- ja 
vuorovaikutuskäytäntöjä sekä opi-
taan toimimaan yhteisesti sovittujen 
normien mukaisesti (Lave & Wenger 
1991). Wenger (1998) väittää asian-
tuntijuuden ja osaamisen välittyvän 
käytäntöyhteisöjen (community of 
practice) välityksellä, jotka edustavat 
suhteellisen pieniä arkielämässä päi-
vittäin yhdessä toimivia ihmisryhmiä. 
Näiden ryhmien jäsenet toimivat yh-
dessä, koska ryhmillä on yleensä joi-
takin yhteisiä tiedollisia tai käytän-
nöllisiä tavoitteita, mutta yleensä 
toiminta on epämuodollista tai ver-
kostomaista. Me kaikki kuulumme 
moniin erilaisiin käytäntöyhteisöihin 
kotona, työpaikalla tai harrastusten 
parissa.

Käytäntöyhteisöissä tarvittava jous-
tava yhteistoiminta kehittyy teknis-
ten ja taloudellisten välineiden ohella 
taiteen, politiikan ja diplomatian kal-

taisissa toiminnoissa, joiden perus-
teet opitaan jo lapsena leikkien avulla. 
Kaikki taide on pinnallisesti tarkastel-
tuna selviytymisen kannalta ”turhaa”, 
mutta evoluution kannalta taide on 
erittäin olennainen osa ihmislajin ke-
hitystä. Yksi taiteen tehtävistä on vah-
vistaa yhteisöllisyyttä, jota on tarvittu 
metsästämisen, kylvämisen, sadonkor-
juun ja merenkulun tapaisissa ponnis-
tuksissa. Camilla Power (1999, 94–95) 
argumentoi, että taide on evoluu-
tion tulos, ihmislaji hyötyy taiteesta. 
Nykyihminen on käyttänyt ja käyttää 
säännöllisesti kaikissa kulttuureissa 
paljon energiaa ja resursseja yhteisöl-
listen rituaalien ja taiteen tuottami-
seksi. Lisäksi Semir Zeki (2000, 1–12) 
väittää, että taiteessa on kyse olennai-
suuksien löytämisestä. Taiteilija pyrkii 
kuvaamaan sitä, mikä yhdistää kaik-
kia havaittuja saman luokan olioita. 
Halu esteettisen mielihyvän kokemi-
seen ja omien elämysten yhteisölliseen 
jakamiseen ei ole pelkästään vaihto-
ehto jollekin muulle: se on hyvinvoin-
timme edellytys. Siksi ihmisillä on tai-
pumus sulauttaa ja muokata kaikki 
”hyödyllinen” myös taiteeksi eikä tyy-
tyä pelkkiin tuotannollisesti tehokkai-
siin ratkaisuihin. WWW:n laajentumi-
nen nopeasti myös taiteen puolelle on 
seuraus ihmisen yhteistoiminnallisesta 
sosiaalisuudesta ja luovuudesta. 

Jos de Putter kuvaa dokumenttielo-
kuvassaan Dans, Grozny dans (2003) 
tšetšenialaisia lapsia, jotka selviävät 
tanssiryhmän avulla lähes toivotto-
man ajanjakson yli (Daimokh 2003). 
Tanssi on artefakti, joka konkreetti-
sesti liittää ryhmän yhteisön perintee-
seen ja kulttuuriin sekä antaa mahdol-
lisuuden kehittää ilmaisua ja luovuutta 
käytäntöyhteisössä. Tanssiryhmään 
liittymällä lapset pääsevät osaksi yh-
teisönsä kulttuurista ja saavat mah-



61

1. Korkeakoulu kaikille 

dollisuudet osallistua kulttuurin ke-
hittämiseen. Ihminen viestii erilaisten 
kertomusten avulla paikastaan yhtei-
sössä (Campbell 1949, 3–4; Bierlein 
1994, 3–5). Kuurojen lasten leirit ovat 
tärkeitä yhteisöllisiä tapaamisia ryh-
mäkooltaan pienissä kuulovammais-
ten luokissa opiskeleville lapsille. Eräs 
harmistunut naamiaisasun unohtanut 
pikkupoika kysyi aikoinaan 1980-lu-
vulla neuvoani kesäleirillä. Ehdotin, 
että hän keksisi itse jonkin toisen 
asun. Hetken kuluttua poika pa-
lasi uimahousuisillaan pyytäen puuk-
koa. ”[PUUKKO? MIHIN SINÄ 
PUUKON TARVITSET?]” viitoin ky-
symykseni. Poika rummutti rintaansa 
ja viittoi: ”[MÄ OON TARZAN!]”. 
Kuuro pikkupoika tarvitsi puukon tai-
teelliseksi ilmaisuvälineeksi, sillä hän 
oli fiktiivisen sankarinsa tarinan kautta 
(Edgar Rice Burroughs 2000) osa laa-
jempaa kulttuurista yhteisöä ja pystyi 
roolin sekä pienen kulttuurisen indek-
sin avulla ilmaisemaan itseään muille. 

Francis Ford Coppola ennusti 
1990-luvun alussa kevyen tuotanto-
kaluston merkitystä elokuvataiteelle 
Fax Bahrin, Eleanor Coppolan ja 
George Hickenlooperin dokument-
tielokuvassa Hearts of Darkness: 
A Filmmaker’s Apocalypse (1991) 
näin: Toivon hartaasti että ne pienet 
8 millimetrin videonauhurit ja muut 
– ihmiset jotka eivät yleensä tee elo-
kuvia, alkaisivat tehdä niitä. Jonain 
päivänä joku ohiolainen lihava pik-
kutyttö on uusi Mozart ja tekee 
upean elokuvan isukin videokame-
ralla ja ns. ammattilaisuus häviäisi 
elokuvasta lopullisesti ja siitä tulee 
taidemuoto. 

Coppola tuskin tarkoitti, että eloku-
vantekijöiden ammattikunta katoaisi 
tai että tuotannot siirtyisivät harrasta-

jille. Uskon hänen viitanneen eloku-
van pioneereihin kuten Dziga Vertov 
(1984, 14–17, 175), joka kirjoitti pys-
tyvänsä helpoiten ilmaisemaan itse-
ään filmin ja montaasin avulla käyt-
tämällä kameraa, leikkauspöytää ja 
projektoria. Yksinkin työskennel-
lessään yksilö on yhteydessä mui-
hin käyttämiensä työkalujen – kuten 
Coppolan mainitseman ”isukin video-
kameran” – kautta (Díaz-Kommonen 
2002, 64). Tulkitsen Coppolan viestin 
siten, ettei ole mitään järkeä menet-
tää ”Elokuvan Mozartia” vain siksi, 
että hän kuuluu ”väärään” ryhmään 
tai ikäluokkaan tai asuu ”väärällä 
alueella” tai ettei hän satu pääsemään 
sisälle johonkin teolliselta aikakau-
delta periytyvään opetus-, koulutus- 
tai työorganisaatioon. Suljettu sys-
teemi ei pitemmän päälle kehity, vaan 
pitää ainoastaan yllä itseään. Uskon, 
että kulttuurin vapaan kehittymisen 
– kulttuurievoluution – vuoksi var-
sinkin koulutusjärjestelmän on syytä 
olla avoin kaikille oppimishaluk-
kaille ja lahjakkaille nuorille kaikissa 
yhteiskunnallisissa tilanteissa. 

Elokuva ja näytelmä ovat yhtei-
söllisiä ja kulttuurisia välineitä ta-
rinoiden kertomiseen (Field 1984a, 
214–225). Elokuvatuotannossa kym-
menien tai jopa satojen ammatti-
laisten muodostama ryhmä hallitsee 
yhdelle mahdottoman taiteellisen teh-
tävän (Silver & Ward 1992, 2). Mikä 
tahansa tuotantoryhmä hyötyy yhden 
erikoistuessa erityistaitoja ja pitkä-
kestoista oppimista vaativaan tehtä-
vään. Berger ja Luckmann (2000, 91) 
olettavat, että työnjaon seurauksena 
roolispesifi tieto lisääntyy nopeam-
min kuin yleisesti relevantti ja kaik-
kien saavutettavissa oleva tieto. 

Esimerkiksi William Shakespeare 
oli verkottunut ja yhteisöllinen teat-
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terintekijä. Shakespearella lienee ol-
lut kehittynyt taito oppia tekemisen 
kautta ja soveltaa oppimaansa. Hän 
muokkasi vanhoista näytelmistä ja 
tarinoista toimivia moninäytöksisiä ja 
-merkityksisiä teatterikappaleita sekä 
kehitti näytelmiä yleisöreaktioiden 
avulla. Jokainen näyttelijä – mes-
tari tai noviisi – on luultavasti tuo-
nut Globe-teatteriin ideoita ja hil-
jaista tietoa esitysten parantamiseksi. 
Shakespearen nerouden voi siten 
nähdä yhteisöllisenä toimintana – ei 
niinkään ”jumalaisena synnyinlah-
jana” – jossa koko ensemblen hiljai-
nen tieto eksplikoitui kirjoitettuina 
näytelminä. Lisäksi Shakespearen 
kontaktit oppineisiin, aatelistoon ja 
rahvaaseen tekivät hänestä sosiaali-
sen keskuksen (Barabási 2002, 129), 
mikä auttoi näytelmien kehittelyssä. 
Shakespearen näytelmät ovat hyviä 
juuri siksi, että ne ovat yhteisöllisiä.

Yhteisöllinen toimintatutkimus 
auttaa Ernest T. Stringerin (1996, 
10) mukaan kehittämään hienos-
tunutta ongelmien ymmärtämistä. 
Yhteisöllinen oman tilanteen tutki-
minen ja reflektointi auttaa hylkää-
mään sosiaalisia myyttejä, väärinkä-
sityksiä ja virheellisiä tietämyksen 
esittämistapoja sekä auttaa analysoi-
maan omaa tilannetta konstruktiivi-
sesti (Stringer 1996, 10). Tämän tut-
kimuksen yksi ulottuvuus oli selvittää 
toimintatutkimuksen avulla kuu-
routeen ja viestintään liittyviä myyt-
tejä, joihin perehdyttiin kuuroutta 
käsittelevien dokumenttielokuvien 
avulla. Tämä ulottuvuus kiinnosti eri-
tyisesti tutkimusryhmän osanottajia, 
jotka opiskelivat viittomakielisiksi 
luokanopettajiksi. Elokuvaopiskelun 
avulla tutkimusryhmän osanottajat 
ja Elokuvantaju-palvelun kehittäjät 
löysivät yhteisen mielenkiinnon koh-

teen. Toimintatutkimuksen osanot-
tajat olivat kiinnostuneita elokuvien 
sisällöistä sekä siitä, miten eloku-
via tehdään. Elokuvantajun kehit-
täjiä kiinnosti esimerkiksi se, mi-
ten eri kieltä käyttävät opiskelijat 
voisivat opintojen alussa löytää no-
peasti yhteisen ”elokuvan kielen”. 
Suunnittelun kannalta tämä on haas-
teellista Elokuvantajun kaltaisessa 
oppimateriaalissa, jossa sekä pyritään 
elokuva-alalla kumuloituneen hiljai-
sen tiedon julkaisemiseen oppimista 
tukevalla tavalla että itse tuotanto ta-
pahtuu suurimmaksi osaksi tekijöi-
den hiljaisen tiedon avulla. 

1.2.2 Hiljainen tieto 
tuotesuunnittelussa

Ihminen oppii tekemällä, käden ja 
aivojen yhteistyöllä (Dyson 1999, 7–
13). Teknologinen edistyminen on 
hyvin usein kasautuvan käytännöl-
lisen tietämyksen eikä niinkään tie-
teen tulosta (Landauer 1995, 297). 
Elokuvantaju-tuotannossa media-
alan tekijöiden hiljainen tieto (ta-
cit knowledge ’piilevä tieto, tekijän 
tieto’) ja käsityötaito sekä toiminta-
tutkimuksen tutkimusryhmän osan-
ottajien hiljainen tieto yhdistyivät 
tuotekehittelyyn. Tuotantoryhmän jä-
senten ja osanottajien hiljainen tieto 
oli eri aloilta. Juntusen ja Mehtosen 
(1977, 42) mukaan Platon toteaa 
Valtiossa, että sandaalin käyttäjällä 
eli kävelijällä on siitä parempaa tie-
toa kuin sen tekijällä eli suutarilla. 
Käyttäjän tieto artefaktista (kuten 
WWW-käyttöliittymä, elokuva tai 
sandaali) on aina parempaa ja arvok-
kaampaa kuin valmistajan eli tuotta-
jan tieto siitä. Suutari ja tuottaja eivät 
välttämättä pyri yleistettäviin teorioi-
hin, vaan ennen kaikkea tietyn toi-
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minnan ja siihen liittyvän artefak-
tin ymmärtämiseen ja kehittämiseen 
sekä valmistamiseen liittyvän hil-
jaisen tiedon lisäämiseen (Cagan & 
Vogel 2002, 174–212). 

Mitä paremmin jonkun asian 
osaa, sitä suurempi osa taidoista 
on automaattista ja tiedostama-
tonta (Anderson 1980, 273–275) 
Asiantuntija ei seuraa sääntöjä, hän 
tunnistaa tuhansia erityistapauk-
sia (Dreyfus & Dreyfus 1987, 29). 
Toiminnassa syntyvien tuntemusten 
kautta syntyvää tietoa voidaan kut-
sua myös ruumiin tiedoksi tai ihon 
tiedoksi. Näin esimerkiksi urheilija 
oppii ilman mittavälineitä tunnista-
maan, milloin suoritus onnistuu täy-
dellisesti. Hiljainen tieto ilmenee 
myös kollektiivisena muistina esi-
merkiksi elokuvissa, WWW-käyttö-
liittymissä ja muissa artefakteissa. 
Hiljaista tietoa ei voi tyhjentävästi 
kuvata klassisen tiedon avulla. Ritva 
Koskennurmi-Sivonen (2003) jäl-
jittää hiljaisen tiedon tutkimuk-
sen juuret kahteen lähteeseen: 1) 
Ludwig Wittgensteinin filosofiaan, 
josta on peräisin käsite unsagbar, ja 
2) Michael Polanyin filosofiaan, josta 
on peräisin käsite tacit knowing. 

Polanyi (1966) pohtii, miksi ih-
minen osaa tunnistaa yhden henki-
lön kasvot tuhansien muiden jou-
kosta, muttei kykene perustelemaan 
tunnistamisen kriteerejä. Hän päät-
teli meidän tietävän enemmän kuin 
osaamme kertoa ja argumentoi, että 
hiljainen tieto on relevanttia, vaikkei 
sitä voi eksplikoida. Tällöin tietämi-
nen (knowing) kattaa aina sekä teo-
reettisen että käytännöllisen tiedon 
(Polanyi 1966, 4–7).

Ikujiro Nonaka ja Hirotaka Takeuchi 
(1995) arvottavat Polanyista poiketen 
hiljaisen tiedon arvokkaammaksi tie-

tämyksen lajiksi kuin klassisen tiedon. 
Nonakan ja Takeuchin mukaan tietoa 
luovan organisaation työntekijät ei-
vät välttämättä pysty perustelemaan 
toimintaansa, vaikka uutta tietoa tuo-
tettaessa otetaan käyttöön myös piilo-
resurssit eli hiljainen tieto. Parhaiten 
tämä onnistuu dialogin avulla. 

Taiteilijat, käsityöläiset ja muut 
ammattilaiset tunnistavat hankalasti 
käsitteellistettävän hiljaisen tiedon il-
miönä (Koivunen 1998). Tarkastelen 
hiljaista tietoa puukon – työkalun 
prototyypin – avulla. Puukon perus-
osat ovat kova terä ja sitä pehmeämpi 
kahva (Wilkinson 1970, 19), jonka 
luontainen mitta on Pälsin (1955, 
10–11) mukaan miehen kämmenen 
leveys. Kokenut työmies arvioi puu-
kon olemuksen perusteella sen toimi-
vuutta. Hyvä puukko on kaunis siksi, 
että se tuntuu hyvältä ja sen kanssa 
työskentely luo mielihyvää. Tämä 
mielihyvän tunne ei välttämättä ole 
tiedostettu, vaan ilmenee usein kään-
teisesti turhautumisena työskente-
lyyn. Käytettävyyden yksi ulottuvuus 
on taito käyttää ”isältä perittyä puuk-
koa” ja antaa käyttäjälle mahdolli-
suus muokata perinteinen malli uu-
siksi variaatioiksi – innovoida vanhaa 
keksintöä – esimerkiksi terän hion-
taa tai kahvaa muuttamalla (Papanek 
1983, 18–20).

Erillinen kahva eli käyttöliittymä on 
ollut kulttuurievoluution tärkeä askel 
ja mahdollistanut työkalujen helpon 
merkitsemisen (Johanson & Marable 
2001). Kahvan metafora voidaan siir-
tää aina uusiin yhteyksiin, mutta myös 
itse kahva voi viestiä jostain muusta 
kuin toiminnasta. Esimerkiksi japani-
laisen samurai-miekan funktionaali-
suus väheni tehokkaampien tuliaseiden 
vuoksi, jolloin miekkaan liittyvä este-
tiikka alkoi korostua (Yumoto 1992, 
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36–37). Samoin 1700-luvun eurooppa-
laisten miekkojen koristelutekniikat ja 
Omani-tikarin sarvikuonon sarvesta 
tehty kahva ovat käytettävyyden kan-
nalta merkityksettömiä (Coe, Connolly, 
Harding, Harris, LaRocca, North, 
Richardson, Spring & Wilkinson 1989, 
146). Näiden teräaseiden estetiikka 
konnotoi omistajansa arvoasemaa ja 
varallisuutta, jälkimmäisessä tapauk-
sessa myös piittaamattomuutta uhan-
alaisesta eläinlajista. 

Perinteisesti taiteeseen on liitty-
nyt vahva työvälineiden ja materiaa-
lien tuntemus. Muotoilu ja suunnit-
telu (design) lienee eräässä mielessä 
syntynyt jo silloin, kun varhainen esi-
isämme päätti lohkaista – tai lohkaisi 
vahingossa – kiviseen työkaluunsa 
ylimääräisen viisteen ja huomasi, että 
uusi muotoilu oli sekä käteen sopi-
vampi että olemukseltaan esteetti-
sempi. Samalla hän luultavasti ko-
keilujen kautta oppi, mitkä kivilaadut 
ovat helppoja työstää ja mitkä sopivat 
mihinkin tehtävään. Näin ehkä opit-
tiin kokeilujen kautta yhdistämään 
hyvältä näyttäminen hyvään käyttö-
tuntumaan. Tällainen tekemällä op-
piminen ja tuotteen kehittäminen on 
design-tutkimusta. 

Kokemuksen kautta hiljainen tieto 
kasautuu työkaluiksi sekä toimin-
tatavoiksi, artefakteiksi. Näin esi-
merkiksi elokuvatuotannot voidaan 
hiljaisen tiedon avulla toteuttaa te-
hokkaasti. Ammattilaisilla on pitkä 
oppimishistoria automatisoituneena 
omaan hiljaiseen tietoonsa, mutta he 
eivät aina puhu taidostaan taloudel-
listen tai poliittisten syiden vuoksi. 
Opetustilanteessa ammattilaisella voi 
syntyä sisäinen ristiriita, kognitiivi-
nen dissonanssi: noviisin kehittyessä 
mestariksi hän samalla kasvaa opet-
tajansa kilpailijaksi. Ratkaisuja tä-

hän ovat esimerkiksi koulutus- sekä 
ammattikuntalaitoksen ja kiltojen 
järjestelmät, jotka valvovat kenellä 
on oikeus harjoittaa tiettyä ammat-
tia ja miten sen saa opettaa toiselle. 
Ammattilaiset voivat myös täysin vai-
eta tekemisistään, jos heidän elin-
keinonsa on riippuvainen jostakin 
erikoisesta tiedosta. Silloin on ky-
symyksessä protektionismi eikä hil-
jainen tieto. Suljetun lähdekoodin 
käyttö ohjelmistoissa on yksi protek-
tionismin muodoista. 

Ammattilaisen ei tarvitse siirtää 
tietoisesti kaikkea osaamistaan ti-
lanteesta toiseen, sillä oppimisessa ei 
aina tarvita muodollista opetusta: am-
mattia opiskeleva noviisi oppii vain 
tarkkailemalla mestarin työskentelyä 
(de Waal 2001, 23–24). Tällöin tarvi-
taan jatkuvaa lähiopetusta ja mesta-
rin mallin seuraamista, koska ei se-
litetä eikä kerrota sitä miksi osataan 
jokin asia. Tämä on hiljaisen tiedon 
ongelma nykyaikaisessa korkeakou-
luopetuksessa. Mestari hallitsee am-
mattinsa, mutta hänen voi olla vaikea 
opettaa noviiseille sellaisella tavalla, 
että nämä oppisivat saman taidon te-
hokkaasti ilman jatkuvaa työskente-
lyn seuraamista ja toimintaan osal-
listumista. Hiljaista tietoa on vaikea 
ohjelmoida (Murray 1999) ja usein 
jopa turha kirjoittaa auki, mutta pel-
kästään sen avulla ei elokuvaopintoja 
kannata toteuttaa. Tällöin voidaan 
käyttää opetuksen välineinä esimer-
kiksi ammattilaisten kirjallisia raport-
teja elokuvaprojekteista, ammattiroo-
lien jäljittelyä harjoitustuotannoissa, 
työsuoritusten mallittamista sekä eri-
laisia simulaatioita ja näytteitä työ-
suorituksista. 

Elokuvantajua suunnittelun al-
kuvaiheessa tämä otettiin huomi-
oon siten, että oppimateriaali sisältää 
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paljon esimerkkejä kustakin opiskel-
tavasta aiheesta. Tietyssä mielessä 
hyväksyttiin hiljaisen tiedon olemas-
saolo eikä pyritty selittämään täydel-
lisesti sitä, minkä oppimiseen tarvi-
taan oman tekemisen kautta syntyvä 
oivallus. Tämä lähestymistapa tekee 
Elokuvantajusta palvelun, sillä koko-
naisuuteen kuuluu myös lähiopetusta 
ja työpajoja: suoraa opetusta (direct 
instruction) tarvitaan, koska vain si-
ten joidenkin tärkeiden osatehtä-
vien oppiminen voidaan varmistaa 
(Tomasello 1999, 80). Elokuvantajun 
käyttöliittymän tavoite on tukea hyö-
dyllisellä tavalla oman tekemisen 
kautta kehittyvää elokuvatietämystä.

1.2.3 Hyödylliset 
käyttöliittymät 
taideopiskelun tukena

Tämän tutkimuksen tuloksena syn-
tynyt Elokuvantaju on artefakti, 
joka rakentuu aikaisemman tietä-
myksen sekä kulttuuristen meta-
forien ja konventioiden perustalle. 
Elokuvantajussa on grafiikan ja elo-
kuvateollisuuden perinteitä hyväksi-
käyttävä hyödyllinen käyttöliittymä, 
jonka tavoite on olla yksinkertai-
nen kuin puukon kahva: ”tartu tä-
hän opiskellaksesi elokuvailmaisua”. 
Silti sekä Elokuvantajun että puukon 
käyttäjä hyötyy aiemmasta osaami-
sesta, vaikka käytön oppii myös itsek-
seen kokeilemalla. Tällöin havainnot 
käsitteellistävät kohteensa (Juntunen 
& Mehtonen 1977, 121–124), koska 
jotkin havainnon osat ovat niin olen-
naisia, että juuri niiden kautta ilmiö 
havaitaan esimerkiksi elokuvaopis-
kelun käyttöliittymäksi tai opiskelua 
tukevaksi WWW-palveluksi. 

Toimintatutkimuksen osanottajien 
halu kehittää subjektiivinen elokuvan 

taju yhteisölliseksi elokuvatietämyk-
seksi sekä motivaatio kehittää viitto-
makielistä opiskelua, opiskeluteknii-
koita ja Elokuvantajua oli olennaista 
monimutkaisen tuotantoprosessin 
onnistumiselle. Siten osanottajien 
ja tuottajien älykkyyttä ja tietämyk-
sen kasautumista on hyvin vaikea 
eritellä, koska yhteisölliset sidokset 
ja merkityksenannot olivat vahvoja. 
Tässä mielessä prosessi oli taiteelli-
nen, sillä toimintaa ohjasivat visiot ja 
näkemykset, yhteiskunnallisten ”tar-
peiden” ja tavoitteiden häämöttäessä 
jossain taustalla. Yhteisöllisen tuo-
tantoprojektin alussa kohde – tuleva 
WWW-palvelu – pyrittiin silti puhdis-
tamaan ”luonnollisista oletuksista” 
kuten vaikkapa siitä, että WWW-pal-
velua käytetään vain tietyn korkea-
koulun tietyssä ATK-luokassa tietyllä 
kurssilla tai siitä, millaiselta tulevan 
käyttöliittymän pitäisi näyttää. Tämä 
antoi tilaa luovuudelle ja merkitykse-
nannoille. Seuraavaksi etsittiin koh-
teen toissijaisia tekijöitä, jolloin oli 
tiedostettava tutkimustilanteen int-
ressit (McCarthy 1979; Habermas 
1994, 68–97; Juntunen & Mehtonen 
1977, 121–124). Inklusiivisessa tuo-
tekehittelyssä emansipatorinen int-
ressi oli eniten läsnä siksi, että py-
rittiin inkluusion konkretisoimiseen 
tuotteiden ja käytäntöjen tasolla. 
Tutkimustilanteen intressien tiedos-
taminen on tuotannon yhteiskunnal-
lisen ulottuvuuden ymmärtämistä. 
Tällöin päädyttiin sinänsä yksinker-
taiseen johtopäätökseen: tuottajien 
luovuus oli alisteinen WWW-palve-
lun hyödyllisyydelle ja saavutettavuu-
delle opiskelussa.

Käyttöliittymäsuunnittelun tär-
keimpänä tavoitteena oli helpottaa 
elokuvaopiskelua. W3C:n (1999) pe-
riaatteet – yksinkertaisuus (simpli-
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city), modulaarisuus (modularity), 
yhteensopivuus (compatibility) ja laa-
jennettavuus (extensibility) – saavu-
tettavuuden varmistamiseksi olivat 
myös Elokuvantajun suunnittelun pe-
riaatteita (Laitinen & Viikari 2001). 
Elokuvaopiskelussa tarvitaan kaikkia 
median lajeja: tekstiä, grafiikkaa, ääntä 
ja liikkuvaa kuvaa, jotka ovat erillisinä 
tiedostoina palvelimen tietokannassa. 
Lev Manovich (2001, 69–73) liittää 
ihmisen ja tietokoneen käyttöliittymän 
historian painotuotteiden ja eloku-
van historiaan sekä väittää, että kult-
tuurisen käyttöliittymän (cultural in-
terface) avulla tietokoneesta saadaan 
universaali mediakone, jolla tuote-
taan, varastoidaan, jaetaan ja saavute-
taan kaikki median lajit. 

Kulttuurisen käyttöliittymän taus-
talla on kolme metaforaa ja strate-
giaa informaation järjestämiseksi: 1) 
painotuotteet (kirjat, lehdet, käyttö-
ohjeet, mainokset), 2) elokuva (fik-
tio ja dokumentti, video, televisio 
sekä näitä edeltäneet kojeet ja lait-
teet) ja 3) HCI (Human-Computer 
Interfaces) eli ihmisen ja tietokoneen 
käyttöliittymät (ibid, 88–93). Kahden 
ensimmäisen metaforan kautta suun-
nittelijalle avautuu käyttöliittymän 
kielellinen, visuaalinen ja esteettinen 
ulottuvuus. Kolmannen eli tietokonei-
den graafisten käyttöliittymien kautta 
käytettävyys voidaan puolestaan yh-
distää esteettisyyteen. Käyttöliittymä 
on käyttötaidetta, jonka esteettinen 
arvo mitataan siinä tehtävässä, johon 
tuote on tarkoitettu (Sinkkonen ym. 
2002, 179). 

Xeroxin Palo Alto Research 
Centerissä (PARC) luotiin 1970-lu-
vulla käyttöliittymien tähän saakka 
kestävin ”kulttuurinen mutaatio” eli 
graafinen käyttöliittymä (graphi-
cal user interface, GUI), jonka avulla 

käskyt ohjelmalle annetaan kuvak-
keita napsauttamalla. Samalla kehi-
tettiin hiiri, pystymallinen monitori, 
WYSIWYG (What you see is what 
you get), jaetut työympäristöt (sha-
red workspace) ja lähiverkko (PARC 
2004). Vuonna 1984 julkaistu Apple 
Macintosh -käyttöliittymä perustuu 
Xerox PARCissa kehitettyyn Alto-jär-
jestelmään (Carter 1999). Graafinen 
käyttöliittymä oli monen keksinnön 
lailla mahdollinen jo ennen käyttä-
jien tarvetta, mutta levisi tehokkaasti 
elokuvien kuten Ridley Scottin Blade 
Runner (1982) avulla. Macintosh-
käyttöliittymän määrittelemää es-
tetiikkaa noudatetaan yhä tietoko-
neiden käyttöliittymissä (Manovich 
2001, 63, 69–71). 

Paul Brown (1997) kyseenalais-
taa käyttäjäystävällisen käyttöliitty-
män perusteet, sillä taideteoksia ais-
titaan, ei käytetä. Elokuvantajun 
käyttöliittymän suunnittelun haas-
teeksi muodostui käyttäjäystävälli-
syyden, hyödyllisyyden, taiteellisten 
tavoitteiden ja kauneuden yhdistä-
minen tietoteknisten laitteiden kon-
tekstissa. Maalauksen katselija tai 
kirjan lukija voi helposti muuttaa 
asentoa ja liikkua. Elokuvateatterissa 
elokuvataiteen opiskelija voi eläy-
tyä hyvässä tuolissa 1,85:1 -kuvasuh-
teessa projisoidun tarkan laajakan-
gaskuvan ja monikanavaisen äänen 
avulla elokuvaan: oppimisprosessin 
emotionaalisuus tukee oppimista. 
Elokuvailmaisun verkko-opiske-
lun aikana opiskelija tuijottaa moni-
toria ja antaa käskyjä hiiren ja näp-
päimistön kautta. Tämä ei luo hyviä 
olosuhteita esteettiselle elämykselle 
tai mielihyvän kokemukselle, mutta 
silti kyseessä on taideopiskelu, jossa 
esteettinen elementti on aina läsnä 
muodossa tai toisessa. 
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Jef Raskin (2004, 2) väittää, että 
nykyiset Windows ja Mac OS käyttö-
liittymät ovat täynnä suunnitteluvir-
heitä, jotka vaativat käyttäjiltä aivan 
liikaa ponnistelua yksinkertaisten teh-
tävien suorittamiseksi. Informaatiota 
edustavien symbolien ja ikonien sekä 
kognitiota välittävän käden välillä on 
liian monta tasoa ja erillistä vaihetta. 
Käyttöliittymien takana piilevää tie-
tokoneen ja hypermedian toiminta-
periaatetta voi olla vaikea ymmärtää 
ja opiskelija saattaa hakea vuoro-
vaikutuksen malleja ja metaforia ar-
kikokemuksista, jotka eivät välttä-
mättä toimi kelvollisesti uudessa 
kontekstissa. Samalla opitaan esteet-
tisiä malleja ja konventioita ”ylhäältä 
alas” (top–down), jotka vakiintuvat 
ja saattavat vaikuttaa kumuloituvasti 
myös yhteisöllisessä suunnittelussa. 
Kari Jääskeläinen (1998, 21) mainit-
see esimerkin interaktiivisen televi-
sion historiasta 1950-luvulta. Winky 
Dinky and You -sarjan piirroshahmo 
joutui pulmatilanteisiin, joissa lapsi-
katsojat pystyivät auttamaan piirtä-
mällä. Tarjottu top–down teknologia 
ei tyydyttänyt lapsia, sillä he ratkaisi-
vat tilanteen bottom–up eli hylkäsivät 
ruudulle kiinnitettävät muoviliuskat 
turhana välivaiheena ja piirsivät – si-
nänsä järkevästi – suoraan kuvaput-
kelle. Nykytermein ilmaistuna lapset 
pyrkivät intuitiivisesti ohittamaan ra-
japinnan (Kuivakari ym. 1999, 2–9).

Graafinen käyttöliittymä on vain 
välietappi matkalla kohti tilannetta, 
joissa ihmismieli laajenee informaa-
tioverkkojen avulla. Ihmiset kommu-
nikoivat puheen, katseiden, liikkei-
den ja eleiden avulla sekä käyttävät 
erilaisia artefakteja kognition tukena. 
Erilaisten signaalien ja modaliteet-
tien yhdistelmät ja variaatiot tekevät 
viestinnästä sulavaa ja luonnollista, 

mutta tietoteknisten järjestelmien ja 
ihmisten välisestä dialogista puuttuu 
vastaavanlainen luonnollisuus ja ti-
lannesidonnaisuus (Kuivakari ym. 
1999, 3). Kehokäyttöliittymä (body 
user interface, BUI) on kuormitta-
vuudeltaan kevyt, vapaamuotoisempi 
ja luonnollisempi tapa ohjata tie-
tojärjestelmää ilman teksti- tai ku-
vapohjaisia komentoja esimerkiksi 
puheen, katseen tai eleiden avulla 
(Hämäläinen, Höysniemi, Rouvi & 
Turkki 2001; Kuivakari ym. 1999, 
5; Tekniikan sanastokeskus 2003). 
Amerikkalaiseen viittomakieleen 
(ASL) ja elokuvailmaisuun perus-
tuvaa tiedonetsintää on visualisoitu 
Steven Spielbergin tieteiselokuvassa 
Minority Report (2002), mutta tällai-
nen järjestelmä voitaisiin toteuttaa jo 
vuoden 2004 teknologialla. Elokuvan 
esittelemä järjestelmä voisi soveltua 
erityisesti asiantuntijoille, joilla on 
kyky ikään kuin heijastaa aivoissa 
kuvia aikaisemmista tilanteista pääl-
lekkäin ja arvioida nopeasti niiden 
samankaltaisuus (Dreyfus & Dreyfus 
1987, 29).

Kirjoittamisen merkitys verkko-
opiskelussa on erittäin tärkeä, mutta 
tietokoneen yleisenä syöttölaitteena 
käytettävä ergonomisesti hankala 
kirjoituskoneen näppäimistö ei ole 
järin toimiva ratkaisu luontevaan 
vuorovaikutukseen. Tietokoneen 
näppäimistön vaihtoehto voisi olla 
luontevan ilmaisun salliva keholli-
nen käyttöliittymä, mutta aidot multi-
modaaliset ja luonnollisia kieliä käyt-
tävät järjestelmät ovat vielä vuonna 
2004 prototyyppejä (Jokinen 2003). 
Miksei multimodaalisuuden avulla 
toteuteta vuorovaikutusta kaikkien 
käyttäjien parhaaksi kokemalla ta-
valla jo nyt? Historiallisten, kult-
tuuristen, tuotannollisten ja tekno-
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logisten sekä tottumuksiin liittyvien 
rajoitusten vuoksi tietokoneen käytet-
tävyys ei ole järin hyvä edes kirjoitta-
misessa saati vaativammissa kognitii-
visissa tehtävissä. Kirjoituskoneiden 
QWERTY-näppäimistö suunniteltiin 
aikoinaan siten, ettei nopea konekir-
joittaja voinut jumiuttaa konetta; me-
kaanisten vasaroiden liike vaati vii-
veen lyöntien välille (Cubitt 1998, 3). 
Teollisen tuotteen muotoilu oli siten 
ratkaisu tekniseen ongelmaan, mutta 
loi uuden ongelman: kaikkien käyttä-
jien on opeteltava nokkeliksi kone-
kirjoittajiksi voidakseen työskennellä 
tehokkaasti. Teollisuus siis tavallaan 
siirsi ongelman käyttäjien ratkaista-
vaksi. 

Tietokoneissa ei ole mekaanisia 
ongelmia, joten miksei näppäimistöä 
muutettu? Miksi kirjoituskonenäp-
päimistön metafora siirrettiin sellai-
senaan myös tietokoneiden syöttö-
laitteeseen? Pinkerin (2002, 66) 
selityksen mukaan kollektiivisilla 
käytännöillä on voimakas jatkuvuus, 
koska niiden muuttamista yrittävä yk-
silö tai yhteisö ottaa liian suuren ris-
kin. Diamond (1997, 239–245) puo-
lestaan väittää, että ”välttämättömyys 
on keksintöjen äiti” (Necessity is the 
mother of invention): yhteiskunnat 
alkavat hyödyntää keksintöjä vasta, 
kun ”täyttymätön tarve” ilmenee, jo-
ten yksittäisten nerojen keksinnöille 
on löydettävä yhteisöllinen käyttötar-
koitus Esimerkiksi faistos-levy (noin 
1700 eaa.) on vanhin löydetty painet-
tuja kirjainmerkkejä sisältävä arte-
fakti, mutta tätä teknologiaa ei otettu 
käyttöön jo 3700 vuotta sitten. Vasta 
huomattavan viiveen jälkeen eli 2500 
vuotta myöhemmin Kiinassa ja 3100 
vuotta myöhemmin Euroopassa alet-
tiin käyttää erillisiä kirjasimia uudel-
leen. (Diamond 1997, 239–245)

Multimodaaliset järjestelmät ja 
käyttöliittymät olisivat hyödyllisiä 
innovaatioita, mutta hyödyllisyys ei 
vielä takaa niiden laajaa käyttöönot-
toa. Tulevaisuuden hyödyn näkemi-
nen teollisen tuotannon ja perinteen 
näkökulmista ei aina ole itsestäänsel-
vyys ja tässä juuri on taideteollisen 
tutkimuksen syvällisempi merkitys: 
voidaan leikkiä tekniikalla ja kokeilla 
uuden teknologian suomia mahdol-
lisuuksia. Samalla on silti huolehdit-
tava, että käyttäjä kokee tuotteen hyö-
dylliseksi. Gardnerin (1993, 176) ja 
Pinkerin (2002, 147) avulla on helppo 
vakuuttua, että Elokuvantajusta – 
elokuvaopiskelun käyttöliittymästä 
– kannatti tehdä opiskelijan kognitii-
visiin taitoihin mukautuva eikä päin-
vastoin. Raskin (2004, 2) käyttää 
tästä lähestymistavasta ilmaisua cog-
netics (”kognitia”, ’kognitiivinen käy-
tettävyys’), joka on analoginen ilmai-
sun ergonomia (ergonomics) kanssa. 
Elokuvantajun tuotanto toteutettiin 
käytettävissä olevan tekniikan, kol-
lektiivisten käytäntöjen ja elokuva-
historian rajaamana. Elokuvantajun 
käyttöliittymästä haluttiin suunnitella 
hyödyllinen, siis sellainen että opis-
kelija kokee oppimisen mielekkääksi 
ja hän löytää Elokuvantajun avulla 
tarvitsemansa informaation tehok-
kaasti. 

1.2.4 Elokuvaan liittyvän 
informaation esittäminen 
WWW-palvelussa

Elokuvantajun oppimateriaalin 
suunnittelu alkoi ”ylhäältä alas” 
(top–down) -ajattelun mukaisesti ja 
lähtökohtana oli elokuva-alan am-
mattilaisten ja tutkijoiden elokuva-
tietämys. Käytin suunnitteluvaiheessa 
elokuvahistorian lähteinäni teok-
sia David A. Cook (1990) A History 
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of Narrative Film, Peter von Bagh 
(1998) Elokuvan historia, Sergei M. 
Eisenstein (1943) The Film Sense 
(toimittanut Jay Leyda), Eeva Kurki 
(1995) …ja alussa oli liike ja Dziga 
Vertov (1984) Kino-eye (The Writings 
of Dziga Vertov; toimittanut Annette 
Michelson). Tuotantotietämyksen 
lähteinäni olivat muun muassa teok-
set Jan Bone ja Ron Johnson (1993) 
Understanding the Film. An intro-
duction to film appreciation, Steven 
D. Katz (1991) Film directing shot 
by shot – visualizing from con-
cept to screen, ja (1992) Film direct-
ing–cinematic motion: a workshop 
for staging scenes, Robert J. Schihl 
(1989) Single Camera Video – From 
concept to Edited Master, Ralph S. 
Singleton (1991) Film Scheduling 
sekä Alain Silver ja Elizabeth Ward 
(1992) The Film Director’s Team. 
Käsikirjoitukseen liittyvinä lähtei-
näni käytin seuraavia teoksia: Jouko 
Aaltonen (1993) Käsikirjoittajan työ-
kalupakki, Aristoteles Runousoppi, 
Ken Dancyger ja Jeff Rush (1991) 
Alternative Scriptwriting – Writing 
Beyond the Rules , Joel Engel 
(1995) Screenwriters on screenwrit-
ing, Syd Field (1984a) Screenplay. 
The Foundations of Screenwriting, 
(1984b) The Screenwriter’s Workbook 
ja (1994) Four Screenplays. Studies 
in the American Screenplay , 
Ari Hiltunen (1999) Aristoteles 
Hollywoodissa, Robert McKee (1997) 
Story Substance, Structure, Style, 
and the Principles of Screenwriting 
sekä Wells Root (1979) Writing the 
Script. Elokuvan leikkausta kä-
sitteleviä lähteitä olivat: Bernard 
Balmuth (1989) Introduction to Film 
Editing sekä Karel Reisz ja Gavin 
Millar (1953) The Technique of Film 
Editing. Dokumenttielokuvien läh-

teitä olivat esimerkiksi Barry Hampe 
(1997) Making Documentary Films 
and Reality Videos, Paul Kriwaczek 
(1997) Documentary for the Small 
Screen ja John Webster (1996) 
Dokumenttielokuvan käsikirjoit-
tamisesta. Terminologiaa tarkistin 
seuraavien sanastojen avulla: Steven 
E. Browne (1992) Film – Video. Terms 
and Concepts, Max Juntunen (1997) 
Elävän kuvan sanasto ja Martin 
Uren (2001) Illustrated Dictionary of 
Moving Image Technology.

Edellisten lähteiden sekä vuosien 
aikana kerääntyneiden työ- ja luen-
tomuistiinpanojeni ja elokuvataiteen 
osaston sekä ammatissa toimivien 
kollegojen avulla varmistin oman tie-
tämykseni pätevyyden ennen sen kir-
joittamista ja jakamista osiin raken-
teisessa muodossa Elokuvantajun 
oppisisällöiksi. Tällöin olisi jollain 
tavalla tallennettava kaikki elokuva-
tuotannon ongelmanratkaisuihin tar-
vittava tieto, mikä tietysti on käytän-
nössä mahdotonta. Elokuvatuotanto 
kaikkine siihen liittyvine osa-
alueineen on monimutkainen tai-
teellisia ja teknisiä tietoja ja taitoja 
vaativa prosessi, kuten edellisestä ly-
hyestäkin kirjallisuuslistasta ilmenee. 
Pelkästään elokuvakameran – tai 
minkä tahansa työkalun – käyttöön 
liittyvää tietämystä ei voi tyhjentä-
västi esittää käsikirjan muodossa 
(Brown & al. 1989). Tätä problema-
tiikkaa käsittelin aiemmin hiljaisen 
tiedon avulla. Siten ”ylhäältä alas” -
opettaminen ja oppisisältöjen täydel-
linen määrittely ei ole toimiva tuo-
tannollinen ratkaisu. 

Toinen tapa on suunnitella ”al-
haalta ylös” (bottom–up), jolloin läh-
tökohtana ovat opiskelijoiden omat 
taidot, käsitykset ja arkiongelmat, 
joista he päättelemällä pyrkivät rat-
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kaisuihin. Tässä työskentelytavassa 
elokuvaan liittyvät havainnot ilmais-
taan aluksi keskustellen ja etsitään 
yhteisiä käsitteitä, jonka jälkeen koos-
tetaan kokonaisuuksia, joille voidaan 
antaa tarkempia ammattilaisten käyt-
tämiä termejä. Spiraalimaisessa yh-
teisöllisessä tuotannossa nämä kaksi 
tapaa – ylhäältä alas ja alhaalta ylös 
– yhdistyvät. Toiminnan ja tuotannon 
aikana syntyviä käsiteketjuja voidaan 
selvittää toimintatutkimusten sekä 
käsitekartoitusten ja itseorganisoitu-
vien karttojen avulla. Tämä tietämys 
konkretisoidaan tuotannossa, jolloin 
käyttöliittymän kulttuuriset ja kielel-
liset tasot sekä visuaaliset elementit, 
esimerkit ja artikkelit avaavat ym-
märrettäviä käsiteketjuja informaa-
tioon.

Kogni t i iv inen kie lentutkimus 
(Langacker 1991) pyrkii hahmotta-
maan holistista näkemystä kielestä. 
Kiinnostuksen kohteena on se, mi-
ten kieli ilmentää ajattelua ja inhi-
millisiä käsitejärjestelmiä sekä kie-
len rakenteiden suhde merkityksiin. 
Tällöin tutkitaan esimerkiksi kielel-
listen ilmausten monitulkintaisuutta, 
mielikuvia ja hahmotusmalleja sekä 
luokittelemisen periaatteita ja meta-
foria. Kognitiivisen kieliopin (cogni-
tive grammar) ja metaforateorioiden 
välineistöä voidaan soveltaa semant-
tiseen analyysiin, koska kielen kom-
ponentit hahmotetaan jatkumona. 

Lotmanin (1990, 17–30) mu-
kaan merkitykset muuttuvat jatku-
vasti. Jokainen merkityksellistämi-
nen –  sekä merkin ”lähettäminen” 
että ”vastaanottaminen” – muuttaa 
kulttuuria. Kulttuuri on jatkuvassa 
muutostilassa, koska jokainen mer-
kityksellistäminen on epätäsmälli-
nen kompromissi eikä täsmällistä 

merkitystä ole olemassa. Merkitys 
on yhteydessä vain siihen konteks-
tiin ja hetkeen jolloin se on syntynyt. 
Ymmärtämällä kontekstia voimme 
tulkita merkkiä (Lotman 1990, 17–
30). Langackerin ja Lotmanin avulla 
kulttuurisia merkityksiä voidaan ana-
lysoida neuvottelu- ja vuorovaikutus-
prosessina, jossa pyritään toiminnan 
aikana tarkentuvaan ja kaikkia osan-
ottajia tyydyttävän yhteisen käsitteis-
tön käyttämiseen. 

John Fiske (1994, 112–131) esitte-
lee Charles Sanders Peircen (1991), 
Ferdinand de Saussuren ja Roland 
Barthesin (1967) avulla merkityk-
sellistämisen kahden tason yksin-
kertaistettuna mallina (kuvio 3). 
Ensimmäisen tason denotaatio ’des-
kriptiivinen eli kuvaileva sisältö, il-
misisältö, konseptuaalinen merkitys, 
kognitiivinen merkitys, referentiaa-
linen merkitys’ (Kangasniemi 1997, 
12) on kuvan tai merkin yleisimmin 
hyväksytty merkitys ja toisen tason 
konnotaatio ’piilosisältö, sivumerki-
tys’ syntyy merkin kohdatessa käyt-
täjän emootiot ja kulttuuriset arvot. 
Tulkinta riippuu yhtä paljon tulkitsi-
jasta kuin itse kohteesta tai merkistä. 

Konnotaatiot – kuten navigointi-
välineistön symboliikka – periytyvät 
merenkävijöiltä ja lentäjiltä. WWW-
sivustoilla esitetään yleisesti kartta 
(site map) aineistossa navigoinnin 
helpottamiseksi, vaikka harvat käyt-
täjät purjehtivat tai tarvitset päivittäin 
fyysistä ympäristöä kuvaavia karttoja. 
Käyttöliittymän denotaatiot ovat esi-
merkiksi helposti ymmärrettäviä iko-
neita, jotka muistuttavat kohdettaan, 
mutta vaativat silti kulttuurista ym-
märrystä. ”Roskakorilla” on merkitys 
vain silloin, jos erottelemme roskat 
ei-roskista ja käytämme jotain esi-
nettä roskien keräämiseen. Kameran 
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kuvalla ei ole merkitystä, jos ei tunne 
kameraa, filmiä tai valokuvia. 

Ikoni ei ole tarkka eikä tarkkuus 
ole sen vahvin valtti. Sekä puhu-
tut että viitotut kielet ovat onomato-
poeettisuuden kautta tietyssä mie-
lessä ikonisia. Kaplinskin (2002) 
mukaan elämme hajanaisten, sumei-
den ilmiöiden keskellä ja kieleen on 
kehittynyt välineitä sumeuden kuvaa-
miseksi. Onomatopoeettinen sana on 
epätäydellinen yritys kuvata asioita 
tai ilmiöitä. Usein kaksi epätarkkaa 
sanaa kuvaa paremmin ilmiötä kuin 
yksi sana. Lisäksi sanapari osoittaa, 
että tarkkaa käsitettä ei ole olemassa 
ja on tultava toimeen epätarkkojen 
kanssa (Kaplinski 2002). Kaksi yh-
distettyä viittomaa tai sanaa voi myös 
ilmaista käsitteitä, joilla ei ole yhtä 
viittomaa tai sanaa. Samaa periaa-
tetta käytetään hyväksi myös eloku-

valeikkauksessa (Eisenstein 1970, 14; 
Reisz & Millard 1953, 36). 

Sanan monimerkityksisyys eli poly-
semia on luonnollisen kielen ominai-
suus, jonka avulla ihmiset pystyvät so-
peuttamaan kielen merkityksiä uusiin 
tilanteisiin ja hallitsemaan äärellisellä 
sanavarastolla rajattoman määrän il-
maisutarpeita. Polysemian käyttö-
voimia ovat metafora ja metonymia 
(Carlson 2003), jotka ovat tehokkaita 
välineitä viestinnässä ja käyttöliit-
tymäsuunnittelussa. Metaforassa il-
maus siirtyy toiseen käyttöyhteyteen 
rakenneyhtäläisyyden perusteella. 
Metonymiassa ilmaus siirtyy toiseen 
käyttöyhteyteen läheisyyden perus-
teella. Esimerkiksi @-merkin nimi-
tys ”miuku” tai ”apina” on metafora, 
merkki muistuttaa kissaa tai apinaa 
riippuen siitä, kumpi eläin on käyt-
täjälle läheisempi tai merkitykselli-

KUVIO 3. Merkityksellistämisen kaksi tasoa Barthesin mukaan. Ensimmäisen 
tason merkkijärjestelmä jäsentyy toiselle tasolle kulttuurin arvojärjestelmän 
yhteyteen (Fiske 1994, 116).
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sempi. ”Elokuva-alan valovoimaiset” 
on metonymia: elokuvaajia voidaan 
kutsua valovoimaisiksi, koska heidän 
työnsä ja työkalujensa (kuten valo-
voimaisten objektiivien) avulla käsi-
kirjoittajan ja ohjaajan sisäiset mielen 
kuvat muuttuvat konkreettisiksi mui-
den havaittaviksi kuviksi. Langacker 
(1991, 3) huomauttaa, että jonkin 
eri sananmuotoja edustavan leksee-
min (lexical item, lexeme ’leksikaali-
nen yksikkö’) yleinen merkitys ei sel-
viä pelkästään tarkastelemalla sen 
linkitystä johonkin merkitysverkos-
ton toiseen noodiin, vaan yksittäinen 
lekseemi on aina rinnastettava koko 
siihen verkostoon, jossa se esiintyy. 
Tämä liittyy sekä Elokuvantajun op-
pimateriaalikartan suunnitteluun että 
myöhemmin esittelemääni käsitekart-
tojen käyttöön tutkimusvälineenä.

Ikonien (kuvien) käyttö WWW-
palveluissa on luontevaa, sillä piir-
rämme kuvallisia esityksiä ennen 
kuin osaamme kirjoittaa ja olemme 
tottuneet sarjakuvailmaisuun, jossa 
kirjoitusmerkkejä käytetään kuval-
lisina elementteinä. Ikonit voivat 
olla ongelmallisia silloin, kun niihin 
liittyy käyttäjien vieroksumia kon-
notaatioita. Tällainen ikoni on esi-
merkiksi korvan kuva, jonka yli on 
vedetty viiva. Tällaisella ikonilla vii-
tataan usein kuulovammaisille tar-
koitettuihin palveluihin. Ikoni on 
tietyssä mielessä perusteltu, mutta 
voisi kysyä kuka haluaa identifioitua 
juuri sen ruumiillisen ominaisuuden 
kautta, joka ei toimi samalla tavalla 
kuin muilla? Eikö loogisempaa olisi 
identifioitua sen kautta, joka on vah-
vin ominaisuus tai käyttäjälle lähei-
sin tapa toimia?

Torben Grodal (1997, 74) näkee 
ongelmia puhtaan semioottisen tul-
kintakehyksen soveltamisessa au-

diovisuaaliseen ilmaisuun, mikäli 
vuorovaikutusta analysoidaan pel-
kän kielitieteellisen merkin käsitteen 
kautta. Kielelliset merkitsijät (sig-
nifiers) ovat kehittyneet kulttuuri-
sesti ihmisen vuorovaikutuksen vä-
lineiksi. Fenomenologisesti merkit 
esittävät ”jotain muuta” ja ovat itses-
sään mielivaltaisia. Kirjoitetut sanat 
kuten koira, dog, chien, càne, hund 
tai viittoma kuten [KOIRA] nelijal-
kaisen kotieläimen merkitsijöinä an-
tavat mahdollisuuden väittämiin, joi-
hin liittyy mielikuvia. Elävä koira sen 
sijaan ei ensisijaisesti ole minkään 
merkitsijä: koira yksinkertaisesti on 
(Grodal 1997, 74–75). 

Audiovisuaalinen elokuvavies-
tintä on denotatiivisella tasolla liki 
samanlaista kaikkialla maailmassa, 
jos denotaatio tarkoittaa sitä, mitä 
filmille tai videonauhalle on ku-
vattu: esimerkiksi koiraksi kutsu-
tun nelijalkaisen eläinlajin edustaja. 
Elokuvakoiraan voi toki liittää eri-
laisia kulttuurisia merkitsijöitä, kuten 
opaskoiran valjaat. Tällöin elokuva 
koirasta on ensinnäkin koiran analo-
ginen esitys filmillä ja toiseksi kom-
munikatiivinen teko, jolloin koira 
esitellään tietyllä tavalla liittämällä se 
kontekstiin (ibid, 75). Liikkumaton 
koira valjaitta on vain koira, mutta 
tulkinta muuttuu, jos koira nähdään 
opaskoiran valjaissa tai sokean isän-
tänsä seurassa tai se tekee opas-
koiralle tyypillisiä toimintoja, ku-
ten nostaa maasta valkoisen kepin. 
Elokuvakoiran esitystapaan liittyy 
kulttuurisidonnaisia konnotaatioita 
ja opaskoira-roolihahmoon sosiaa-
lisia myyttejä, kuten ”koira, ihmisen 
paras ystävä”. Kuvallinen esitys antaa 
aina enemmän informaatiota kuin 
on välttämätöntä viestin ymmärtämi-
selle. Sarjakuvakoirakin kuten Ressu 
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viestii enemmän kuin on tarpeellista 
käsitteen koira ymmärtämiseksi (ibid, 
75).

Käyttöliittymissä ja oppimateriaa-
lissa polysemia toimii, jos sanan eri 
alamerkitykset on mahdollista ym-
märtää kontekstin avulla ja eri mer-
kityksiä käytetään systemaattisesti 
eri yhteyksissä. Tietynlainen riski on 
vaikkapa se, että käyttöliittymien va-
rastointimetaforat ja -metonymiat 
kuten kansiot, arkistointi ja tallenta-
minen sekä puumaiset ja hierarkkiset 
informaatioesitykset voivat johdattaa 
kuvittelemaan, että myös vastaava to-
dellisuus tai oppiminen – eikä pel-
kästään tapa järjestää data – järjestyy 
samalla tarkalla ja yksiselitteisellä ta-
valla. 

Elokuvataiteen WWW-oppimate-
riaalin eri osioiden linkitys ei kuiten-
kaan ole pelkästään tietoteknistä tai 
kieliopillista informaatioteknologiaa, 
sillä käsitteisiin liittyy myös tunteita 
ja emootioita: käsitteet ruumiillistu-
vat oppimisen aikana. Käsite kuten 
sankari, riivaaja tai rakkaustarina 
herättää kuulijassa tai lukijassa aina 
jonkin tiedostamattoman ja välittö-
män emootion. Elokuvantekijöiden 
taito on ymmärtää näiden emootioi-
den merkitys sekä käyttää elokuvien 
dramaturgian, värien ja kuvasommit-
telun avulla hyväksi myyttejä ja luoda 
holistisia skeemoja monimutkais-
ten ilmiöiden joukosta (Bettelheim 
1975, 14–19; Campbell 1949, 11). 
Emootioita herättävät käsiteketjut 
liittyvät vuorovaikutuksessa muut-
tuviin skeemoihin, joita ilmaistaan 
esimerkiksi myytillisten tarinoiden 
avulla. 

Tarastin (1990, 151) semiootti-
sessa tarkastelussa myytti on ilmaus 
tietoisuuden lajista, jonka tapa suh-
tautua ilmiöihin, jäsentää ja esit-

tää niitä, tekee tarkasteltavista ilmi-
öistä myyttejä. ”Myyttinen tietoisuus” 
tuottaa myytin antaakseen jollekin il-
miölle merkityksen ja muodon, jol-
loin myytti perustuu valmiiseen kult-
tuuriseen ainekseen (Tarasti 1990, 
151). Eino Karhu (1987) esittää myy-
tin mahdollisuutena järjestää kaaos, 
jolloin historiallisen ja kertovan me-
todin sijasta käytetään mytologista 
metodia esimerkiksi Gabriel García 
Márquezin (1967) lailla. Näin myytti 
voi selittää ja käsitteellistää moni-
mutkaisia artefakteja, kuten Gordon 
E. Mooren (1965) piirilevyartikke-
lista johdettu ”Mooren laki” (Tuomi 
2002), jota ei tarkasti ottaen ole tar-
koitettu ennustamaan informaatio-
teknologian kokonaiskehitystä. 

Laajalle levinnyt myytti vastaa 
useimpien ihmisten arkikokemusta 
ja selittää jonkin vaikean asian riit-
tävän tarkasti; myytti auttaa navi-
goimaan päivittäisessä informaatio-
tulvassa. Esimerkiksi Albert-László 
Barabási (2002, 144) huomauttaa, et-
tei Internetin topologia juuri muis-
tuta alkuperäistä Baranin vuoden 
1959 ehdotusta hajautetusta ja ydin-
hyökkäyksen kestävästä viestintäjär-
jestelmästä, vaikka tällaiseen viita-
taan suhteellisen usein päivälehtien 
levittämässä Internet-mytologiassa. 
Todellinen, matemaattisesti ja fyysi-
sesti käsittämättömän monimutkai-
nen informaatioverkkojen verkko lo-
mittuu myytilliseen ”atomipommin 
kestävään” Internetiin, josta lapset 
imuroivat selittämättömän ”pahuu-
den” suojattomiin koteihin. Myyttinen 
”paha” periytyy tarinoina, mutta sa-
malla sille pyritään löytämään jokin 
valistuksen ajalta periytyvä kausaali-
nen ja ”järkevä”, empiirisiin käsittei-
siin liittyvä selitys (Habermas 1994, 
173).
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Myyttinen ”pahuus” yhdistyy usein 
yhteisön ulkopuolelta tulevaan tai 
muuten erilaiseksi ja poikkeavaksi 
koettuun: ”paha” kuvataan joko hy-
vin kauniiksi tai hyvin rumaksi fyy-
siseksi olennoksi tai korostetaan 
omasta kulttuurisesta käyttäytymi-
sestä poikkeavia tapoja. Schuchman 
(1988, 101) huomauttaa, ettei kuuro-
jen yhteisöä (Deafhood; Ladd 2003) 
ole ollut olemassa elokuvissa tai te-
levisiossa, sillä kuurous (deafness) on 
yleensä kuvattu vain vammana ja yk-
silöiden kautta. Mielisairaudet, rikol-
lisuus ja vammaisuus kiehtovat ih-
misiä, sillä niihin liittyvät sosiaaliset 
myytit vahvistavat yhteisön terveyteen 
ja oikeaan elämään liittyviä arvoja. 
Tämän vuoksi Mark Medoffin näy-
telmään perustuva Randa Hainesin 
valtavirran elokuva Sanaton rakkaus 
(Children of a Lesser Gods, 1986) on 
tärkeä elokuva kuurojen yhteisölle, 
sillä ensimmäisen kerran valkokan-
kaalla nähtiin kuurojen kulttuuriseen 
yhteisöön kuuluvia kuurojen näytteli-
jöiden esittämiä viittomakielisiä roo-
lihahmoja.

Tieteen edistyessä kulttuuri muun-
taa vanhoja hyvän ja pahan myyt-
tejä, sillä myytit ovat evolutiivisia 
(Brennan 2003; Fiske 1994, 119). 
Aikaisemmin kuvasin, miten 1800-
luvulla Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
tapahtui dramaattisia edistysaskeleita 
kuurojen ja kuulevien tiedemiesten, 
opettajien sekä filantrooppien ver-
kostomaisen yhteistyön ansiosta. 
Samaan aikaan nähtiin jatkuvasti 
uusia keksintöjä, joita kuvattiin ro-
maaneissa ja varhaisissa elokuvissa. 
Jules Verne julkaisi 1865 kertomuk-
sen Maasta kuuhun (De la Terre á la 
Lune. Trajet direct en 97 heures), jo-
hon perustuva Mélièsin elokuva Le 
Voyage dans la Lune nähtiin valko-

kankaalla 1902 (Laaksonen 2000 & 
2004). Mary Shelleyn Frankenstein 
herätti ruumiinkappaleista kootun 
ihmisen henkiin sähkön voimalla jo 
vuonna 1818 (kuvio 4): sähköstä al-
koi kehittyä myyttinen ja näkymätön 
”elämän voima” (von Bagh 1989, 95–
96). Romanttinen kirjallisuus kuvasi 
ja ennakoi tekniikan nopean kehityk-
sen kumuloimia viestintäteknologian 
innovaatioita. Esimerkiksi Bell käytti 
vuoden 1874 fonautografissaan aitoa 
ruumiilta otettua ihmisen tärykalvoa: 
1800-luvulla tällainen oli täysin hy-
väksytty ja yleinen tieteellinen käy-
täntö (Lemelson Foundation 2004). 

KUVIO 4. James Whale: 
Frankenstein (1931). Frankensteinin 
hirviön, Mary Shelleyn 1800-luvun ro-
maanihahmon uudestisyntymä 1930-
luvun elokuvahahmona.

Elokuvissa ja televisiotarinoissa van-
hat myytit päivitetään nykyaikaa vas-
taavaksi kuten David Chasen (1999) 
Sopranos-sarjan Tony Soprano, joka 
jatkaa uraansa mafiosona tuotanto-
kaudesta toiseen, ei sähkön eikä toh-
tori Frankensteinin, vaan Prozac-
lääkkeen, psykiatri Melfin, kännykän 
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ja televerkon avulla. Syvimpiä pel-
koja kuvaavissa kauhuelokuvissa uto-
pia muuttuu dystopiaksi, kuten James 
Cameronin elokuvassa Terminator 
(1984): Ihmiset rakentavat tekniikan 
avulla koneita elämää helpottamaan, 
mutta syntyvä teknologia kaappaa 
vallan Frankensteinin hirviötä muis-
tuttavan tuhoajarobotin hahmossa. 
Elokuva Terminator 2: Judgment Day 
(1991) kuvaa inhimillistyvää robot-
tia ja yhteistyötä, jolloin teknologi-
aan voi luottaa (Field 1994, 77–154). 
Samalla elokuva tarjoaa ihmisyydelle 
kaksi kriteeriä: joustava ajatusten ja 
tekojen vapaus sekä emotionaali-
suus, kyky itkeä ja tuntea myötätun-
toa. Terminator-elokuvat muistutta-
vat, että vain ihminen pystyy tähän 
(Grodal 1997, 122–123).

Internetin kautta nopeasti leviävä, 
elokuvaan liittyvä koodattu data – 
tietokantoihin tallennettu informaa-
tiomassa digitaalisine kuvineen – on 
vain opiskelijan oman elokuvatietä-
myksen raaka-ainetta, jolla ei sinänsä 
ole mitään arvoa. Saatavilla olevan 
informaation määrän jatkuva kasvu 
ja sen siirtämisen nopeus ja tehok-
kuus voivat silti johdattaa opiskelijan 
myyttiseen kuvitelmaan, että oppimi-
nen – tiedon konstruointi – olisi yhtä 
lailla nopeaa ja helppoa, vaikka tietoa 
rakentaessaan ihmisaivot etsivät mer-
kityksiä (Wilson 1998, 179) ja olen-
naisuuksia havainnoista (Zeki 2000, 
1–12). Aivot konstruoivat havait-
semispäätöksiä tiedostamattomien 
päättelyiden pohjalta (Bordwell 1985, 
31) ja tietämys (knowledge) rakenne-
taan holistisesti semanttisen ajattelun 
avulla (Zadeh 2003). Konstruoinnin 
tuloksena informaatio jalostuu käsit-
teiksi ja kognitiivisiksi skeemoiksi, 
kuten elokuvatuotantoon liittyväksi 
elokuvatietämykseksi. Oppiessa tämä 

koko monimutkainen prosessi tapah-
tuu huomaamatta ja hiljaisesti. 

Pitemmän ajan kuluessa ja erilai-
sissa projekteissa selvitään parhaiten 
yhdistämällä hiljainen ja klassinen 
tieto, kuten taidekorkeakouluissa 
yleisesti tehdään tai kannattaisi tehdä. 
Menestyvä hanke – niin korkeakou-
luopiskelu kuin siihen tarkoitetun 
tuotteen kehittäminen – on oman 
alansa osaamisen tiivistymä, ja osaa-
mista kehitetään käytännön työssä. 
Hyvässä projektissa hiljaiseen tietoon 
perustuva työ ja uuden oppiminen 
sulautuvat toisiinsa, vaikka osanotta-
jat eivät välttämättä osaa kertoa mi-
ten se tapahtuu. Elokuva- tai WWW-
projekteissa lukemalla ja elokuvia tai 
WWW-sivustoja katsomalla opittu 
tieto sekä toiminnan kautta kehitty-
nyt hiljainen tieto yhdistyvät tuotan-
totietämykseksi ja asiantuntijuudeksi. 
Tämä tietämys koodataan tuotannon 
aikana vaiheittain erilaiseksi dataksi, 
kuten käsikirjoituksiksi, kuvasuun-
nitelmiksi, tuotantoaikatauluiksi ja 
leikkauspöytäkirjoiksi. Tietämystä 
koodatessa olisi samalla muistettava 
seuraavan vaiheen lukijaa, jonka on 
pystyttävä tulkitsemaan teksti järke-
vällä tavalla. Tätä tulkintaa auttaa 
käytäntöyhteisössä saatu kulttuuri-
nen tieto. 

Wim Wenders (1991, 88) painot-
taa, että on parempi tehdä muutama 
kuva täynnä elämää kuin massoittain 
merkityksettömiä kuvia. Esimerkiksi 
dokumenttielokuvassa ennakkotutki-
muksen ja käsikirjoittamisen jälkeen 
kuvataan aineisto, joka tulkitaan 
leikkausvaiheessa tekijän kokemus-
ten pohjalta: kuvista leikataan ta-
rina (Hampe 1997, 293). Projektin 
eri vaiheissa tuotetaan tiedostoja, joi-
den informaatioon liittyy aina uusien 
ammattilaisten hiljaista tietoa ja tul-
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kintaa informaation merkityksistä. 
Lopulta informaatio siirretään sig-
naalin avulla käyttäjille, kuten pro-
jisoitaessa elokuva valkokankaalle 
tai WWW-sivu tietokoneen näytölle. 
Kaikissa tämän prosessin vaiheissa 
tapahtuu tulkintaa, joka perustuu 
yhteisön kulttuuriin. Näin eloku-
vaan liittyvä hiljainen tieto kehittyy 
spiraalimaisesti ja ilmenee aina jos-
sain artefaktissa, vaikkei sitä mis-
sään vaiheessa kirjoiteta kokonaan ja 
kattavasti auki. Koko prosessin ajan 
WWW-sivuston ja elokuvan tekijällä 
tulisi olla sama tavoite: kuvat ja muu 
informaatio ladataan merkitykselli-
siksi ja ”täyteen elämää”. 

1.3 Johdannon yhteenveto

Kaikki tämä merkitsi sitä, 
että minun oli muutettava 
suunnitelmiani ja keskityttävä 
muuhun kuin miehen muistin 
mittaamiseen. Oli löydettävä 
jokin keino sen laadulliseen 
analysoimiseen ja sen rakenteen 
psykologisten tasojen kuvaamiseen. 
(Lurija 1996, 21) [alkuperäinen 
kursivointi lihavoituna]

Johdanto jakaantui kahteen pääosaan, 
joissa käsittelin Elokuvantajun tuo-
tannon kannalta kriittisiä element-
tejä ja niihin liittyviä periaatteellisia 
ongelmia kahtena teemakokonai-
suutena. Ensimmäinen kokonaisuus 
(luku 1.1 alalukuineen) alkoi siitä, 
miten Elokuvantajun kehittämi-
nen perustuu saavutettavan oppimi-
sen tavoitteeseen, johon puolestaan 
liittyvät esteettömän ja inklusiivi-
sen oppimisen haasteet korkeakou-
lussa sekä joustava opiskelu. Jatkoin 
kuvaamalla yhteisöllisen oppimisen 
haasteita, jonka jälkeen erittelin viit-

tomakielisen yhteisön opiskeluun ja 
verkostoitumiseen liittyviä haasteita 
monikielisyyden, multimodaalisuu-
den ja elokuvateknologian avulla. 
Nämä teemat yhdistin lopuksi opis-
kelijoiden yhdenvertaisen osallistu-
misen ja oppimisteknologian kehittä-
misen haasteiksi. Toinen kokonaisuus 
(luku 1.2 alalukuineen) käsitteli tai-
teilijaksi kasvamista käytäntöyh-
teisön jäsenenä sekä käyttöliitty-
mäsuunnittelun ja Elokuvantajun 
oppimateriaalin jäsentämiseen liit-
tyviä haasteita prosessissa, joka pe-
rustuu suurimmaksi osaksi kehittä-
jien ja osanottajien hiljaiseen tietoon 
sekä myyttien osuuteen kulttuuri-
sessa tiedossa. Yhteisöllisen suun-
nittelun aikana etsitään yksimieli-
syyttä elokuva-alan termistöstä, joka 
perustuu elokuva-alan perinteeseen 
ja käytännön tuotantotietämykseen. 
Seuraavassa luvussa esittelen tutki-
musongelman ja design-tutkimukseni 
menetelmät, joissa yhdistän osallistu-
van käyttäjäkeskeisen toimintatutki-
muksen WWW-palvelun, elokuvail-
maisun oppimisaihioista koostuvan 
Elokuvantaju 1.0:n tuotantoon.
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Why do the members of our species 
all over the world produce art? 
What is it that drives them? Why 
waste time and energy on this sort of 
activity? (Frans de Waal 2001, 175)

Taidetta voidaan ja pitää tutkia 
olemassa olevin tieteellisin keinoin; 
silti taide ja tiede eivät ole ’sama 
asia’. Taide on omaa lajiaan. 
Tämä teesi nousee vastustamaan 
skientistisiä ja naturalistisia 
yrityksiä vähätellä esteettisen tai 
vaikkapa eettisen kokemuksen 
merkitystä. (Juntunen 1986,14; Lauri 
Mehtosen esipuhe) 

J
erome Bruner toteaa Lurijan 
(1996, 10) ”Suurmuistajan” suo-
menkielisen laitoksen esipu-
heessa, että tieteellisen havain-

noinnin päätavoitteena on tarkastella 
tapahtumaa mahdollisimman mo-
nesta näkökulmasta eikä olla pel-
kästään yksittäisten tosiasioiden ku-
vaamista. Sovelsin Elokuvantajun 
tuotannossa osallistuvan toimin-
tatutkimuksen (participatory ac-
tion research; Kemmis & McTaggart 
2000, 567–605) ja osallistuvan käyt-
täjäkeskeisen suunnittelun (partici-
patory design; Kyng & Mathiassen 
1997; Lahti, Seitamaa-Hakkarainen 

& Hakkarainen 2003) menetel-
miä. Tämä tapahtui kehittämällä 
Elokuvantaju-palvelua rinnakkai-
sesti intervention kanssa, jossa ohja-
sin viittomakielisten opiskelijoiden 
muodostaman tutkimusryhmän yh-
teisöllistä elokuvailmaisun opiskelua. 
Tutkimusasetelma vastasi design-tut-
kimuksen (Collins & al. 2004) aja-
tusta iteratiivisesta tuotekehityksen ja 
testaamisen prosessista, sillä design-
ongelmat ovat usein moniulotteisia 
ja hyvin vuorovaikutteisia (Lawson 
1997, 56). 

Väitöskirjani on kuvaus loppu-
tuloksen löytymisestä yhdessä tai-
deopiskelijoista koostuneen tuotan-
toryhmän ja toimintatutkimukseen 
osallistuneiden kasvatustieteen opis-
kelijoiden kanssa. Tällaisen tutki-
muksen aikana tutkija osallistuu sekä 
tuotantoon että osanottajien yhtei-
sölliseen opiskeluun. Tutkija välit-
tää tuotantoon liittyvää tietoa osan-
ottajille ja opiskeluun liittyvää tietoa 
tuotantoryhmälle, jäsentäen samalla 
omaansa ja muiden työskentelyä eh-
dottomalla uusia ajatuksia sekä on-
gelmanratkaisumalleja, joita tut-
kimuksen aikana syntyy. Samalla 
löydösten merkitystä tutkimukselle 
on tulkittava jatkuvasti ja pyrittävä 
varmistamaan, ettei mikään olennai-

2.  ELOKUVANTAJUN PERUSTUKSET
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nen jää huomiotta (Kankkunen 1999, 
106–108). Toiminta oli iteratiivista, 
spiraalimaista ja yhteisöllistä, jossa 
sekä toimintatutkimuksen osallistujat 
että tuotantoryhmän jäsenet vaikut-
tivat toisiinsa ja toistensa ratkaisui-
hin. Viittomakieliset osanottajat kiin-
nostuivat sekä oppimista tukevien 
WWW-palveluiden että elokuvien te-
kemisestä. Tuotantoryhmän kuule-
vat jäsenet kiinnostuivat viittomakie-
len vaikutuksesta käsitteellistämiseen 
ja opiskeluun sekä pyrkivät ymmär-
tämään käyttöliittymäsuunnittelua, 
informaatioarkkitehtuuria ja saavu-
tettavuutta entistä syvällisemmin. 
Tutkimuksen tulos, Elokuvantaju-
CinemaSense 1.0 , on saatavilla 
WWW-muodossa osoitteessa [http://
elokuvantaju.uiah.fi].

2.1 Tutkimuksen tavoitteet 
ja tutkimusongelma 

Today, words can spread without 
the movement of people. Once, they 
spread only with the people who 
spoke them. (Cavalli-Sforza 2001, 
202)

Tämän laadullisen tutkimuksen 
(Denzin & Lincoln 2000) tavoit-
teena oli kehittää taidealan tietoko-
neavusteista yhteisöllistä oppimista 
(Computer Supported Collaborative 
Learning, CSCL; Koschmann, Hall & 
Miyake 2002) saavutettavaksi ja jous-
tavaksi tuottamalla elokuvailmaisun 
verkko-opiskeluun soveltuva WWW-
palvelu. Saavutettavuuden näkökul-
masta laajennettiin viittomakielisten 
opiskelijoiden elokuvaopiskelun mah-
dollisuuksia. Käytännöllinen tavoite 
oli kehittää yhteisölliseen oppimiseen 
(Dillenbourg 1999; Hakkarainen ym. 
2004) perustuva WWW-palvelu, jo-

hon liittyy Taideteollisen korkea-
koulun virtuaaliyliopistolle soveltuva 
saavutettava elokuvailmaisun kurssi. 
Ajattelin opintojen saavutettavuuden 
laajenevan, mikäli oppimistyökaluihin 
(oppimateriaali, oppimisympäristö, 
hakuohjelmat) on tarjolla tehokkaita 
ja joustavia ”kahvoja” (käyttöliitty-
mät, palvelukonseptit), joilla tarttua 
tehtäviin. Tutkimuksessani pyrin siis 
selvittämään, miten elokuvatuotan-
toa käsittelevä informaatio voidaan 
esittää saavutettavalla tavalla myös 
viittomakielisten opiskelijoiden kan-
nalta, joiden toisena kielenä on kir-
joitettu suomen kieli.

Tutkimuksen aikana tuotettu 
Elokuvantaju on mediaelemen-
teistä koostuva yhteisöllisen opiske-
lun käyttöliittymä, oppimateriaali ja 
palvelu. Se on tutkimukseni tavoite, 
menetelmällinen työkalu ja lopputu-
los, itsenäinen teos. Elokuvantajun 
sisältämä oppimateriaali soveltuu 
elokuvatuotannon joustavaan opis-
keluun, mutta Elokuvantaju on sa-
malla yleissivistävä ja viihteellinen 
palvelu (edutainment, infotainment). 
Elokuvantajun yhtenä tavoitteena on 
olla hyödyllinen: se tukee oppimista 
ja auttaa ymmärtämään elokuvaa tai-
demuotona sekä elokuvantuotan-
non perusteita ennen siirtymistä alan 
opintoihin tai omaan tuotantoon. 
Toisaalta teoksena sen tavoite on 
viihdyttää ja tuottaa iloa, sillä teok-
sen ei tarvitse olla ”hyödyllinen” jos-
sain tarkasti rajatussa merkityksessä. 
Teoksen olemassaolon oikeutus syn-
tyy käyttäjän kokemasta oivaltavasta 
mielihyvästä.

Elokuvantajun kehittämisen ylei-
senä tavoitteena oli edistää käyttä-
jäkeskeisen tuotekehittelyn keinoin 
korkeakouluopiskelun inkluusiota, 
joten tämä tutkimus on myös korkea-
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kouluasteen opetuksen tutkimusta 
(HER, higher education research; 
Kogan 2000). Elokuvantajun konk-
reettinen tavoite on tukea kielellisiin 
vähemmistöihin kuuluvien opiskeli-
joiden – kuten viittomakielisten opis-
kelijoiden – opintojen alkuvaihetta 
taidekorkeakoulussa. Inkluusion 
teoreettinen tausta (Castells 1998, 
355–380; Habermas 1979, 178–205; 
Kumpuvuori & Högbacka 2003) ja 
sen käytännön toteuttamiseen tar-
vittava teknologia on jo käytettä-
vissä (Keates & Clarkson 2003; 
Miesenberger & al. 2004; Milekic 
2002). Siten inkluusio on WWW-pal-
velun tuottajalle ja kehittäjälle hal-
linnollinen väline, jonka avulla kor-
keakouluopiskelu on mahdollista 
tehdä saavutettavaksi (Raike 2003). 
Kaikkien opiskelijoiden yhtäläinen 
oikeus tutkinnon suorittamiseen voi-
daan toteuttaa riippumatta siitä, mi-
hin vähemmistöön he kuuluvat. 
Miten korkeakoulujen taideopinto-
jen saavutettavuutta – oppimismene-
telmien ja palveluiden soveltuvuutta 
erilaisille opiskelijoille – voidaan 
käytännössä kehittää verkko-opiske-
lun tutkimuksen ja käyttäjäkeskeisen 
tuotekehittelyn avulla?

Tutkimusongelma sisältyy yhteis-
kunnallisen ja hallinnollisen inkluu-
sio-tavoitteen, käytännön tuotta-
misen ja joustavan taideopiskelun 
suhteeseen: 

Miten tuotetaan saavutettava elo-
kuvailmaisun WWW-palvelu, joka 
tukee yhteisöllistä verkko-opiskelua 
ja yksilöllistä elokuvatietämyksen 
kehittymistä?

Taustalla on avoimeen lähdekoo-
diin (open source) perustuvien tuot-
teiden yhteisöllisen kehittämisen 
malli ja tällaisen toiminnan jäljit-
tely ja siirtäminen design-tutkimuk-

sen avulla oppimateriaalituotantoon. 
Halusin syventää ymmärrystäni siitä, 
miten monikulttuuriset ja joustavat 
opiskelupalvelut tulisi esteettömässä 
korkeakoulussa toteuttaa ja käyttää 
toimintatutkimuksella saatua tietoa 
tuotannon hyväksi. Lähtökohtana 
oli oletus, että elokuvailmaisu sovel-
tuu opiskelijoiden yhteiseksi oppi-
aineeksi, vaikka he edustaisivat eri 
pääaineita. Jaan tutkimusongelman 
seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1) Miten elokuvailmaisun perus-
opintoihin tarkoitettu WWW-
palvelu ja verkko-oppimateriaali 
tuotetaan? Millaisia elementtejä, 
rakenteita ja prosesseja tarvitaan 
opiskelijan elokuvatietämyksen 
kehitystä tukevan WWW-palve-
lun luomisessa?

2) Kuinka osanottajien henkilökoh-
tainen elokuvan taju käsitteellis-
tyy verkko-opiskelun välityksellä 
käsitekarttatehtävien pohjalta ar-
vioituna?

3) Millaisten käsitteiden varassa 
elokuvatietämystä voidaan jä-
sentää niin, että se ohjaisi opis-
kelijaa omaksumaan elokuvan 
tekijän pikemmin kuin vain kat-
sojan näkökulman? Kuinka elo-
kuvatuotannon kokonaisuus 
ideasta valmiiksi tuotteeksi jä-
sentyy verkko-opiskelun aikana 
kolmeksi tuotantovaiheeksi eli 
esituotannoksi, kuvauksiksi ja 
jälkituotannoksi?

4) Miten dokumenttielokuvan am-
mattituotannon jäljittely verkko-
opinnoissa tukee elokuvatietä-
myksen kehittymistä?
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5) Miten Elokuvantaju-palvelu pi-
täisi toteuttaa niin, että se tu-
kisi elokuvaopintojen saavutetta-
vuutta yleensä ja viittomakielisten 
opiskelijoiden elokuvatietämyk-
sen kehitystä erityisesti?

Ensimmäistä kysymystä muotoil-
lessani oletin, että multimodaaliset 
verkko-oppimateriaalit ja helposti 
hahmotettavat karttamaiset käyttö-
liittymät tukevat elokuvaan liittyvän 
tiedon konstruointia ja elokuvatietä-
myksen kehittymistä. Toiseksi oletin, 
että Elokuvantaju-tuotantoon liittyvä 
toimintatutkimus: a) syventäisi opis-
kelijoiden elokuvatietämystä katso-
jan näkökulmasta vastaamaan enem-
män elokuvantekijän näkökulmaa, 
ja b) auttaisi kehittämään yhteisöl-
lisiä opiskelutapoja sekä hyödyntä-
mään hankittuja taitoja myöhemmin 
omassa ammatissa. 

Toista, kolmatta ja neljättä kysy-
mystä laatiessani oletin, että tutkimus-
ryhmän osanottajien subjektiivisen 
elokuvan tajun pohjalta kehittyvän 
syvemmän elokuvatietämyksen luon-
netta voidaan arvioida heidän piirtä-
miensä käsitekarttojen välityksellä ja 
tämä arviointi tukee WWW-palvelun 
tuotantoa. Oletin myös, että verkko-
työskentelyyn upotettu käsitekart-
tojen luominen auttaisi osanottajia 
kehittämään, jäsentämään ja raken-
tamaan sekä omaa että yhteisöllistä 
elokuvatietämystään. Lisäksi oletin, 
että verkko-opiskeluun liittyvän do-
kumenttielokuvatuotannon avulla 
voidaan jossain määrin jäljitellä elo-
kuva-ammattilaisten tuotantorooleja 
ja toimintaa sekä saada osanottajat 
omaksumaan pikemmin tekijän kuin 
katsojan näkökulma elokuvailmai-
suun. 

2.2 Tutkimuksen menetelmä 
– osallistuva yhteisöllinen 
design-tutkimus

Becoming a member of a culture 
means learning some new things 
from other people (Tomasello 1999, 
81).

Howard Gardnerin (1993, 185) mie-
lestä projektitöiden tulisi olla sään-
nöllinen osa opiskelua ja opiskeli-
joilla tulisi olla mahdollisuus tehdä ja 
evaluoida omia projektejaan. David 
Boudin ja Grahame Felettin (1999) 
mukaan ongelmalähtöinen oppimi-
nen (OLO, problem based learning, 
PBL) on tapa muotoilla ammatilli-
sen käytännön opetusohjelma. Aito 
ammattilaisia jäljittelevä elokuva-
tuotanto ohjaa opiskelijaryhmän on-
gelmalähtöiseen oppimiseen (Tella 
ym. 2001, 131–133), jossa kukin 
oppija ottaa vapaaehtoisesti asian-
tuntijan roolin ja pyrkii roolin otet-
tuaan vastaavantasoisiin ammattilai-
sen suorituksiin (Hakkarainen ym. 
1999, 179). Siksi yhdistin tutkivan, 
konstruktivistisen ja yhteistoimin-
nallisen oppimisen teorioita toimin-
tatutkimukseen, jonka aikana tut-
kimusryhmän osanottajat tuottivat 
dokumenttielokuvan itselleen lähei-
sestä aiheesta sekä pystyivät vaikutta-
maan elokuvaopiskeluun tarkoitetun 
WWW-palvelun tuotantoprosessiin. 
Tutkimusmenetelmässä yhdistyivät 
tulevan WWW-palvelun jatkuva vi-
sualisointi ja käyttäjäskenaariot sekä 
toimintatutkimuksen yhteisöllinen 
tuotekehittely roolien avulla. 
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2.2.1 Idean visualisointi 
ja WWW-palvelun 
käyttäjäskenaario

Taiteilijat ja käsityöläiset kuvittele-
vat mielessään lopputuloksen, jo-
hon tietoisesti ja eläytymällä pyrkivät 
(Pinker 2002, 72; de Waal 2001, 176; 
Zeki 2000, 7). Jo aivan alussa aloi-
tetaan tehtävien ja tuotteen jatkuva 
visualisointi (Cagan & Vogel 2002, 
206–210; Seitamaa-Hakkarainen 
& Hakkarainen 2000; Seitamaa-
Hakkarainen, Raunio, Raami, 
Muukkonen & Hakkarainen 2001). 
Työryhmän sisäisten visualisointien 
ei tarvitse olla sidottuja tiettyyn mal-
liin tai perinteeseen, visualisointiin 
voidaan ottaa ideoita lähes mistä ta-
hansa: luolamaalauksista, sarjaku-
vista, arkkitehtuurista tai tietokone-
peleistä. Monet eläinlajit käyttävät 
työkaluja ja pystyvät jopa muokkaa-
maan niitä haluamallaan tavalla, 
mutta vain ihmiset käyttävät sym-
bolisia työkaluja, joiden merkityk-
sen voi ymmärtää kulttuurisen käyt-
töyhteyden kautta (Lieberman 2000, 
119). Kielellisten ohjeiden lisäksi eri-
laiset visualisoinnin menetelmät kuu-
luvat näihin symbolisiin työkaluihin, 
joilla voi olla eri merkitys tuotanto-
ryhmälle kuin vaikkapa asiakkaille 
tai tuotantoon liittyvän toimintatutki-
muksen osanottajille. Ulkopuolisesta 
tarkkailijasta sekavaltakin vaikutta-
van suunnitteluvaiheen tavoitteena 
on silti aina konkreettinen työkalu 
kuten käyttöliittymä tai oppimisym-
päristö, jotka viittaavat itsensä ul-
kopuolelle viestien muotoilullaan 
toimintaa, johon ne on suunniteltu 
(Tomasello 1999, 6). Visualisointi al-
kaa samalla, kun tutkimusongelmaa 
muotoillaan. Kuvittelin aluksi kai-
kille opiskelijoille soveltuvan jousta-

van elokuva-alan oppimisympäristön, 
jota kuvailin sanallisesti visuaalisena 
suunnittelijana toimineelle Karri 
Laitiselle. Hahmottelin, että tuleva 
oppimisympäristö tukisi taustaltaan 
erilaisia opiskelijoita heidän aloitta-
essaan yhteistä elokuvaprojektia ja 
virikkeelliset ongelmat keskittäisivät 
työskentelyä. Näiden ylimalkaisten 
ja sekavien ajatusten sekä tekemieni 
SOM-kokeilujen pohjalta Laitinen 
aloitti oman työnsä, jota kuvaan tar-
kemmin tuonnempana.

Kuvittelin sivistyneesti keskuste-
levan opiskelijayhteisön, josta ke-
hittelin skenaarion: kuuro suoma-
lainen lavastajaopiskelija, kuuleva 
japanilainen ohjaajaopiskelija ja es-
panjalainen kuvaajaopiskelija tapaa-
vat aloittaakseen yhteisen ja raja-
tun opiskeluun kuuluvan projektin. 
Jokaisella heistä on oma kulttuu-
rinen viiteryhmänsä sekä halu ke-
hittyä elokuvantekijöinä. He myös 
ymmärtävät kulttuuristen erojen 
merkityksen vuorovaikutuksessa ja 
kuuluvat moniin käytäntöyhteisöi-
hin. Opiskelijoilla on valmis käsikir-
joitus ja he etsivät yhteisymmärrystä 
tietyn kohtauksen lavasteiden värisä-
vystä (luultavasti paikalle tarvitaan 
myös englanninkielen hallitseva viit-
tomakielen tulkki). Joustavasti eng-
lanniksi keskustellen – englantihan 
ei ole kenenkään äidinkieli – ryhmä 
selvittää, miten toiset ymmärtävät vä-
rien merkityksen. Samalla opiskelijat 
tulkitsevat kumppaneiden kasvojen 
ilmeitä ja fyysistä ilmaisua sekä liittä-
vät havainnot intentioiden analyysiin 
ja opittuun tietoon aiemmista vastaa-
vista tilanteista. Tässä esimerkkini 
lavastaja, ohjaaja ja kuvaaja voivat 
kohdata vaikeuksia, vaikka ryhmässä 
on vain kolme dyadia, kahdenvälistä 
suhdetta (tai kuusi, mikäli otamme 
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huomioon myös viittomakielen tul-
kin).

Kaikki kolme opiskelijaa erot-
tavat miljoonia värisävyjä vertail-
lessaan niitä pareittain ja kutsuvat 
eri nimityksin ”punaiseksi” samaa 
yli 650 nanometrin aallonpituutta. 
Taideopiskelijoista ainakin jon-
kun voi olettaa tietävän, että Isaac 
Newton hajotti 1676 auringon val-
koisen valon noin 380–770 nanomet-
rin aallonpituudet prisman avulla vä-
reiksi, jotka aistijärjestelmä ja aivot 
järjestävät diskreeteiksi yksiköiksi: 
siniseksi, vihreäksi, keltaiseksi ja pu-
naiseksi (Järveläinen 1994, 184). 
Toinen opiskelija voi tässä vaiheessa väit-
tää perustellusti, että väri on aivojen tuot-
tama aistimus, joka käsitteellistetään eikä 
aallonpituuksilla ole asian kanssa mitään 
tekemistä. Värit eivät redusoidu fysi-
kaalisiin ilmiöihin (Lagerspetz 1996). 
Kolmas huomaa, että kuvausryhmä neu-
vottelee väreistä käyttämällä luon-
nollisia kieliä, jotka koostuvat sym-
boleista kuten käsitteisiin viittaavista 
sanoista. Sääntöjen avulla äänteistä 
tai eleistä rakennetaan symboleja, 
jotka voidaan edelleen linkittää mie-
lekkäiksi lauseiksi (Karlsson 2001, 
12–14). 

Opiskelijat ovat tässä vaiheessa 
muodostumassa satunnaisesta 
joukosta käytäntöyhteisöksi. En-
simmäinen yhteisymmärrys syntyy oi-
valluksesta, ettei punaisen värin tun-
nistaminen aivoissa johda vain valon 
aallonpituutta tarkoittavaan sanaan 
tai viittomaan. Siksi keskustelu voi 
vaikeutua lavastajan halutessa ”ome-
nanpunaista”, ohjaajan toivoessa – 
ehkä tuottajan vaatimuksesta – ”ve-
renpunaista”, mutta kyllästyneen 
kuvaajan janotessa ”jotain viininpu-
naista”. Käsitteiden sisältö vaihtelee, 
kuten Wittgenstein (1982, 16) muo-

toili kehottaessaan kuvittelemaan vä-
risokeitten heimon.

Yksi toimintatutkimuksen menetel-
miä hyväksi käyttävän design-tutki-
muksen läpiviemisen metodologisista 
haasteista oli sekä tutkimus- että ver-
tailuryhmän osanottajien yksilöllisyys 
ja kulttuuritausta. Tutkimusryhmän 
osanottajien erot tulivat toiminnan 
aikana selväksi kaikille, jolloin kon-
fliktien ratkaisemiseen piti varata ai-
kaa. Tämän tutkimuksen alussa sel-
vitin kyselyn avulla osanottajien 
elokuvaan liittyvät tiedot, taidot ja 
kokemuksen sekä mahdolliset tieto-
tekniikkaan liittyvät mielenkiinnon 
kohteet. Näiden tietojen avulla pys-
tyin osallistuvana tutkijana varautu-
maan tuleviin oppimiskeskusteluihin 
kuvittelemalla erilaisia edellä kuvaa-
mani kaltaisia skenaarioita ennen 
toimintatutkimuksen käynnistämistä. 
Laajempi metodologinen haaste 
oli se, miten joustavia opintoja voi-
daan kehittää yhdessä opiskelijoiden 
kanssa; miten tekniikan, teknologian 
ja kulttuurin vuorovaikutus kehkey-
tetään yhteisölliseksi toiminnaksi. 
Virtuaaliopiskelun haasteena on esi-
merkiksi opettajasta riippumattoman 
opiskelijoiden välisen yhteistyön keh-
keyttäminen (Kynäslahti 1997, 54).

2.2.2 Toimintatutkimus 
ja yhteistoiminta 
tuotekehittelyssä
 

Päätin käyttää avointa ja käyttä-
jäkeskeistä osallistuvaa yhteisölli-
sen tuotekehittelyn menetelmää, 
missä muotoilu ymmärretään yhtei-
sölliseksi ongelmanratkaisuksi sekä 
käytetään osallistuvan toimintatut-
kimuksen menetelmiä. Kutsun va-
litsemaani tutkimusmenetelmää de-
sign-tutkimukseksi (Collins & al. 
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2004), joka on yksi toimintatutki-
muksen muodoista ja sopii moni-
mutkaisen tutkimustilanteen meto-
diksi. Sosiaalipsykologi Kurt Lewin 
(1948) alkoi käyttää käsitettä ac-
tion research 1940-luvulla (Aaltola & 
Syrjälä 1999, 13; Cohen & Manion 
1980, 176). Toimintatutkimuksen pe-
rinteeseen liittyvä design-tutkimus 
oli väljä tutkimusstrategia, jossa yh-
distin empiirisen kenttätutkimuk-
sen Elokuvantajun tuotekehittelyyn 
ja jossa sekä tutkimusryhmän osan-
ottajat että tuotantoryhmän jäsenet 
muokkasivat tutkimuksen kulkua ja 
lopputulosta. Marjo Räsänen (1997, 
312) vakuuttui omassa taidekasva-
tuksen tutkimuksessaan siitä, että 
toimintatutkimus auttaa ymmärtä-
mään paremmin niin oppilaita kuin 
omaa toimintaa opettajana ja taitei-
lijana. Ana Väänänen (1999, 50–51) 
käytti lisensiaattitutkimuksessaan kä-
sitekarttamaista fashion-mindmap-
menetelmää ja toimintatutkimusta 
pyrkiessään kehittämään tulevien 
vaatesuunnittelijoiden ammattitai-
toa. Toimintatutkimuksella on yhty-
mäkohtia Freiren (1970) pedagogiik-
kaan sekä Jürgen Habermasin (1976, 
1994) kriittiseen teoriaan ja se yhdis-
tää tutkimustiedon käytännön ope-
tustyöhön auttaen ammatillista kehit-
tymistä (Noffke & Zeichner 1987, 7).

Asiantuntijat, ammattilaiset ja käyt-
täjät voivat erilaista tietoaan ja koke-
mustaan keskinäisesti jakamalla tuot-
taa ongelmien ratkaisuja ja samalla 
parantaa prosessin aikana yhteisöl-
listä elämänlaatuaan (Stringer 1996, 
10). Toimintatutkimuksen keskeinen 
lähtökohta on usko yhteistyön mer-
kitykseen ja demokratiaan (Syrjälä 
ym. 1994, 33–35). Inklusiivisen tuo-
tesuunnittelun ja -kehittelyn (in-
clusive design) avulla opiskelijat 

ohjataan luottamaan teknologian 
ohella omaan luovuuteensa ja op-
pimiskykyynsä sekä yhteistyöhön 
muiden ryhmien kanssa (ibid, 35). 
Inkluusiossa pyritään kaikille sovel-
tuvaan opiskeluun, joten inklusiivisen 
tuotekehittelyn avulla opitaan sekä 
yhteistoimintamuotoja että varmis-
tetaan tuotteiden soveltuvuus vuoro-
vaikutuksen välineiksi. Yhteistyön ja 
verkostoitumisen avulla esteet ja on-
gelmat analysoidaan heti havaittaessa 
ja ne ratkaistaan sekä proaktiivisesti 
että reaktiivisesti tuotteita tai toi-
mintatapoja kehittämällä (ibid, 108). 
Suunnittelu on tällöin konstruktivis-
tista oppimista, ongelmanratkaisua 
ja kielellistä merkityksenantoa tule-
valle tuotteelle (Hakkarainen 1997, 
82–83).

Osallistuvan toimintatutkimuk-
sen kohteeksi määrittelin osanotta-
jien yhteisöllisen elokuvatuotannon 
ja elokuvailmaisun käsitteellisty-
misen verkko-opiskelun aikana. 
Tutkimustehtävä konkretisoitiin 
osanottajien kanssa osallistumiseksi 
Elokuvantajun kehittämiseen palau-
tetta antamalla sekä elokuvailmai-
sun perusteiden opiskeluun, jotta tut-
kimusryhmän osanottajat voisivat 
tuottaa oman dokumenttielokuvan. 
Osanottajien toiminnan tarkoituk-
sena oli oppia yhteisöllisen verkko-
opiskelun menetelmiä käytännössä 
sekä oppia tuottamaan viittoma-
kielisiä lyhytelokuvia jäljittelemällä 
elokuva-ammattilaisten toimintaa. 
Elokuvailmaisun oppimisprosessi oli 
intentionaalinen, tuotantoon täh-
täävä ja osanottajat siten tavoitteelli-
sia, tuntevia, suunnittelevia ja asioita 
arvottavia. Osallistuvan toimintatut-
kimuksen aikana pieneltäkin vaikut-
tava yksityiskohta voi osoittautua 
erittäin arvokkaaksi yhteisön oppimi-
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sen kannalta. Tehtäväni design-tutki-
jana oli tarjota välineitä systemaat-
tisiin, älykkäisiin ja kollektiivisiin 
ratkaisuihin, joiden avulla ryhmä ete-
nisi kohti tavoitetta. 

Eettisesti toimintatutkimus oli 
hankala, sillä mikä oikeutti sen? 
Miten perustelin parantavani tilan-
netta ja tunnistin emansipaation 
tai muutoksen tarpeen tutkimatta? 
Tutkijan onkin jatkuvasti pohdittava, 
onko toiminta osanottajien kannalta 
järkevämpää, johdonmukaisempaa, 
oikeudenmukaisempaa tai tyydyt-
tävämpää kuin ennen toimintatutki-
musta (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 
46). Pyrin siten muotoilemaan tutki-
muksen tavoitteet mahdollisimman 
selvästi osanottajille Dysonin (1999, 
48) ohjetta noudattaen: ”On pa-
rempi olla väärässä kuin epätarkka”. 
Eettiseltä kannalta oli tärkeää, että 
tulokset ovat kaikkien käytettävissä 
ja toiminta oli avointa. Tässä tutki-
muksessa se tarkoitti sitä, että osan-
ottajat pystyivät vaikuttamaan ja tie-
sivät vaikuttavansa oppimateriaalin, 
palvelun ja verkkokurssin kehittämi-
seen. Osanottajat myös päättivät aina 
yhteisöllisesti siirtymisestä seuraa-
vaan vaiheeseen.

2.2.3 Focus group ja 
dramaturginen tuotekehittely 
roolien avulla

Design-tutkimuksessa ja uuden tuot-
teen suunnittelussa voidaan käyttää 
Focus group-haastattelua, joka on 
yksi ryhmähaastattelun erityismuoto. 
Focus group-menetelmää on käy-
tetty lähinnä markkinointitutkimuk-
sien tekoon. Menetelmä kehitettiin 
jo toisen maailmansodan aikana lä-
hinnä propagandan ja viestinnän vai-
kutusten tutkimukseen ja sen käyttö 

markkinointitutkimuksissa yleistyi 
1950-luvulla. Menetelmän käyttö yh-
teiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 
on lisääntynyt 1980-luvun loppupuo-
lelta lähtien. (Madriz 2000, 837)

Tavallisesti kutsutaan 5–10 asiak-
kaiden edustajaa keskustelemaan 
joko valmiin tuotteen käyttökoke-
muksista tai uudelle tuotteelle ase-
tettavista vaatimuksista (Routio 
2003). Useimmat ihmiset keskustele-
vat mieluimmin ryhmässä kuin kah-
den kesken haastattelijan kanssa, 
joten ryhmän jäsenten välinen kes-
kustelu saattaa innostaa myös hil-
jaisia jäseniä mukaan keskusteluun. 
Ryhmäkeskustelu voi olla myös spon-
taanimpaa kuin yhden ihmisen teema-
haastattelu. Arthur Asa Berger (1991, 
95) suosittelee, että keskustelunoh-
jaaja eli moderaattori (moderator) 
esittää haastattelun teema-alueisiin 
liittyviä kysymyksiä ryhmälle, joka 
keskustelee vapaasti teemaan liitty-
vistä asioista. Moderaattorin osuus 
haastattelussa saattaa vaihdella varsin 
paljon ryhmästä riippuen, mutta hän 
huolehtii keskustelun pysymisestä so-
vituissa teemoissa (Berger 1991, 95). 
Moderaattori rohkaisee myös hiljai-
sempia osanottajia osallistumaan ja 
käynnistää sammuneen keskustelun 
sopivan kehotteen (prompt) avulla 
olematta kuitenkaan niin johdatte-
leva (loaded), että keskustelijat kuvit-
telisivat moderaattorin odottavan jo-
takin tiettyä vastausta (Routio 2003).

Focus group-haastattelu on peräk-
käisiä haastatteluita sisältävä jous-
tava menetelmä, jolloin edellisessä 
haastattelussa esille tulleita ongelmia 
syvennetään seuraavissa haastatte-
luissa. Aluksi kartoitetaan ongelmia 
ja teema-alueita, mutta seuraavien 
haastattelujen aikana voi nousta esille 
uusia kysymyksiä ja teema-alueita. 
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Focus group-haastattelua voidaan 
käyttää erityisesti tutkimusalueen 
ongelmien identifiointiin, uusien kä-
sitteiden formulointiin ja ideoiden 
etsintään sekä aikaisemmassa tutki-
muksessa saatujen, määrällisillä me-
netelmillä hankittujen tutkimustulos-
ten tulkintaan. (Berger 1991, 91–96; 
Madriz 2000) 

Sanna Järvelä (1996, 5) varoittaa, 
että vuorovaikutuksen tutkimisessa 
keskusteluanalyysin (Tainio 1997) 
kaltainen ”kapea” menetelmä rajoit-
taa vuorovaikutuksen kontekstiin 
liittyvien piirteiden havaitsemista. 
Varoitus mielessäni sovelsin silti 
Eeva-Leena Seppäsen (1997, 156–
176) esittelemää Erving Goffmanin 
(1981) osallistumiskehikkoa (parti-
cipation framework) monenkeski-
sen sähköisen diskurssin vuorovai-
kutusjärjestyksen (interaction order) 
kuvaamisessa. FLE:ssä ja sähköpos-
tiviestien keskusteluissa on puhuja 
(current speaker) ja vastaanottajia 
(recipients), jotka ovat mahdollisia 
puhujia. Puhuja on esittämismuotti 
(production format), joka voi esiin-
tyä esittäjänä (animator), tekijänä 
(author) tai toimeksiantajana (prin-
cipal). Vastaanottajat ovat joko pu-
huteltuja (addressee) tai kohteita 
(target). Keskustelun osallistumiske-
hikko muuttuu jatkuvasti ja muutok-
set puhujasta vastaanottajaksi ja ta-
kaisin ovat asennonvaihtoja (change 
of footing). Vastaanottajat ovat pu-
huteltavia (adressed recipient), mi-
käli vuoro ei ole kenen tahansa otet-
tavissa (Seppänen 1997, 156–176). 
Näin esimerkiksi silloin, kun osan-
ottajat puhuttelevat tutoria ja pyy-
tävät neuvoa rajattuun ongelmaan. 
Tällöin tutor vaihtuu puhujaksi ja 
ryhmän osanottajat puhuteltaviksi. 
Puhuteltava osanottaja voi saada ase-

mansa eri tavoin, hän voi saada sen 
puhujan nimeämänä, pyrkimällä itse 
puhuteltavan asemaan tai hänet voi-
daan muulla tavoin merkitä poten-
tiaaliseksi seuraavaksi puhujaksi. 
Puhuteltavan osoittaminen on vält-
tämätön edellytys vuorovaikutuksen 
etenemiselle.

Symbolinen interaktionismi (sym-
bolic interactionism) on vaikuttanut 
esimerkiksi etnometodologiseen tut-
kimukseen. Interaktionismissa ihmi-
nen nähdään aktiivisena ja luovana 
osanottajana, joka konstruoi sosiaa-
lista maailmaansa (Habermas 1994, 
77–78; Reymers 1998; Silverman 
1993). Symbolisessa interaktionis-
missa sosiaalista vuorovaikutusta tut-
kitaan osanottajien havainnoinnin 
(participant observation; Spradley 
1980) avulla. Tässä perinteessä todel-
lisuus ymmärretään päättymättömänä 
subjektien ja objektien välisiä suhteita 
muuttavana prosessina, jolloin kysei-
set suhteet ilmenevät yksilöiden niin 
sanotun ”itsen” (self) kautta. Tämä 
prosessi etenee oman ”itsen” ja tois-
ten kesken välitettyjen viestinnäl-
listen eleiden ja symbolien avulla. 
Symbolien vaihto eli viestintä on jat-
kuvaa merkitysten tunnistamista, tul-
kintaa ja neuvottelua. Ihmiset ovat 
käytännöllisiä toimijoita, joiden on 
jatkuvasti mukauduttava toisten yksi-
löiden toimintaan: juuri tämän vuoksi 
tulkinta on olennaista. Tietokoneiden 
välityksellä tapahtuva vuorovaikutus 
vaikuttaa omalta osaltaan symbolien 
tulkintaprosessiin ja tällä on vuoros-
taan vaikutuksia yksilöllisen itsen ja 
sosiaalisen järjestelmän väliseen suh-
teeseen. Tässä kontekstissa yksilöi-
den käyttämät symbolit kuten sanat 
ovat viestintää vasta sitten, kun toi-
set ovat antaneet niille järkevän mer-
kityksen. Toimijat voivat ennakoida 
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vuorovaikutusta kuvittelemalla eri-
laisia vaihtoehtoisia tapoja toimimi-
seen. Viestintää auttaa se, että yksilöt 
reflektoivat omaa käyttäytymistään 
ja itseään symbolisina objekteina. 
(Reymers 1998; Silverman 1993, 49–
51)

Roolit auttavat symbolista viestin-
tää. Rooleja esittämällä yksilö osal-
listuu sosiaalisen maailman rakenta-
miseen, jolloin roolien sisäistäminen 
muuttaa sen subjektiivisesti todelli-
seksi (Berger & Luckmann 2000, 87–
88). Roolien avulla osanottajat voivat 
ottaa huomioon toisten näkökulmia 
ja nähdä, mitä oma toiminta voi mer-
kitä muille vuorovaikutuksessa mu-
kana oleville osanottajille. Goffman 
(1959) vertaa vuorovaikutusta teat-
teriin: roolit otetaan dramaturgisesti 
(dramaturgically), jolloin toimijoi-
den välinen sosiaalinen kanssakäy-
minen on enemmän tai vähemmän 
käsikirjoitettua (scripted) toimintaa, 
jossa ihmiset ”näyttelijöinä” (actor, 
’toimija, näyttelijä’) ottavat erilaisia 
roolihahmoja. Roolien luominen on 
olennainen vuorovaikutuksen meka-
nismi, joten tarvittaessa roolien ra-
joissa myös improvisoidaan. Tällöin 
luovuuden, yhteisymmärryksen ja 
improvisoitujen roolien avulla voi-
daan toimintaa jatkaa epäselvissä ja 
ennakoimattomissa tilanteissa. 

Oppimisympäristön viestinnälli-
sen käyttäytymisen ymmärtämiseksi 
on tarkasteltava tapaa, jolla kysei-
nen käyttäytyminen tunnistetaan jok-
sikin tietyksi toiminnan muodoksi. 
Käyttäytyminen sähköisessä viestin-
nässä on ikään kuin koko sen oppi-
mistilanteen funktio, jossa se ilmenee. 
Voidaan varautua myös osanottajien 
käyttäytymiseen tietyllä tavalla siksi, 
että ”yleisö” eli yhteisö odottaa heiltä 
tätä käyttäytymistä (Habermas 1994, 

76). Näin esimerkiksi tietotekniikan 
käyttäjinä ”huonoiksi” leimatut opis-
kelijat ovat ehkä tottuneet tiettyyn 
opiskelutapaan sen vuoksi, ettei hei-
dän tavoitteitaan tiedetä tai ymmär-
retä. Tämän vuoksi pyrin selvittämään 
esimerkiksi sitä, mikä verkko-opiske-
lussa voisi vieroittaa osanottajia elo-
kuvaan liittyvistä oppimistilanteista 
ja -keskusteluista. Tällöin tutkijan 
oletuksena on se, ettei ongelma ole 
osanottajissa, vaan ympäristössä ja 
käytetyssä teknologiassa. Habermas 
(1994, 77–78) kritisoi symbolista in-
teraktionismia siitä, että toimin-
not muuttuvat vaivihkaa puhetoi-
minnoiksi ja ”sosiaaliset interaktiot 
keskusteluiksi” (kursivointi alku-
peräinen). Otin toimintatutkimuk-
sen aikana Habermasin kritiikin huo-
mioon ja pyrin tutorina pitämään yllä 
oppimiseen ja ongelmanratkaisuun 
perustuvaa keskustelua.

2.3 Elokuvantajun 
suunnittelun ja 
kehittämisen vaiheet

Every action […] everything continues, 
and what you show is actually jus 
a part of it. That’s the hardest thing 
for me, how to choose what to show. 
(Wim Wenders 1991, 5)

Karri Laitinen ja Timo Viikari (2001) 
jakoivat Elokuvantajun suunnittelu- 
ja  visualisointitehtävät neljään luok-
kaan: 1) informaatioarkkitehtuurin 
suunnitteluun, 2) tekniseen suunnit-
teluun, 3) käytettävyyden suunnitte-
luun ja 4) visuaaliseen suunnitteluun. 
Näihin tehtäviin liittyi Jyväskylän 
yliopiston viittomakielisten opiske-
lijoiden kanssa toteutettu toiminta-
tutkimus. Elokuvantajussa pyrittiin 
”työkalumaiseen tehokkuuteen”, jo-
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ten suunnittelussa päätettiin keskittyä 
käytettävyyteen ja informaatioarkki-
tehtuuriin, sillä monet näihin liittyvät 
ratkaisut edistävät samalla sekä käy-
tettävyyttä että saavutettavuutta.

Tutkimushankkeen vaiheet (1999–
2000, 2001, 2002–2003, 2004) lo-
mittuivat toisiinsa ja tuotantoon 
projektitöissä käytetyn putousmal-
lin mukaisesti (kuvio 5), jolloin edel-
tävä tehtävä on saatava valmiiksi 
ennen seuraavan tehtävän aloitta-
mista. Putousmalli oli tässä tutki-
muksessa suunnittelun tuki, vaikka 
käytännössä toteutui spiraalimai-
nen tuotanto (kuvio 13). Kuviossa 5 
on esitetty Elokuvantajun tuotanto-
vaiheiden limittyminen tutkimuksen 
vaiheisiin. 

Koko tutkimushanke tuotantoi-
neen jakaantui 1999–2004 karkeasti 
viiteen vaiheeseen ja kokonaisuuteen 
liittyvä toimintatutkimus 1999–2001 
kolmeen vaiheeseen (TT1–TT3):

1) Ensimmäisen vaiheen alustava 
kirjallisuustutkimus, suunnittelun 
käynnistäminen ja joustavaan 
opiskeluun liittyvän teorian luon-
nostelu.

2) Toimintatutkimuksen alustava 
vaihe 1.2.1999–8.9.2000 (TT1), 
jolloin osanottajat opiskelivat 
FLE:n käyttöä. Elokuvantajun 
alfa-versio.

3) Toimintatutkimuksen orien-
toiva eli itsenäisen tiedon-
hankinnan jakso elokuvista ja 
WWW:stä 8.9.2000–12.2.2001 
(TT2). Elokuvantajun beeta-ver-
sio.

4) Toimintatutkimuksen verkko-
kurssi eli opiskeluvaihe, tutki-
musryhmän oma dokumenttipro-
jekti ja opiskelun yhteisevaluointi 
12.2.2001–15.11.2001 (TT3). 
Elokuvantaju 1.0:n tuotanto.

5) Viimeisen vaiheen analyysi, ra-
portointi ja Elokuvantajun päivi-
tykset.

KUVIO 5. Tutkimushankkeen eri osa-alueet vuosina 1999–2004. Elokuvantaju 
1.0:n tuotanto, aiheeseen liittyvä kirjallisuustutkimus ja tuotekehittely sekä 
edellisiin lomittuvat toimintatutkimuksen kolme vaihetta (TT1–TT3), aineiston 
analyysi ja raportointi (vrt. kuvio 18 ja kuvio 39).
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Kuvion 5 pystyakselilla vasemmalla 
näkyy tuotekehittelyn eteneminen 
ideasta esituotannon, tuotannon ja 
jälkituotannon kautta levitykseen 
eli Elokuvantaju 1.0:n julkaisuun. 
Vaaka-akselilla on tutkimuksen ai-
kajana, joten tuotteen ja tutkimuk-
sen valmiusaste etenee alhaalta ylös 
ja vasemmalta oikealle. Design-tut-
kimuksen vuorovaikutteisuutta eri 
toimintojen välillä olen visualisoinut 
tutkimuksen eri osia kuvaavien laati-
koiden kuten ”TT1”, ”aineistonkeruu” 
ja ”analyysi” osittaisella päällekkäi-
syydellä. Samoin ”kirjallisuustutki-
mus ja teorian kehittely” jatkui koko 
ajan, sillä pyrin ymmärtämään tutki-
muksen ilmiöitä ja ongelmia lähde-
kirjallisuuden avulla. 

Toimintatutkimukseni osanotta-
jien kolme oppimisvaihetta TT1–
TT3 (alustava ja orientoiva vaihe 
sekä verkkokurssi) olivat kuin elo-
kuvatuotannon kolme vaihetta (esi-
tuotanto, kuvaukset, jälkituotanto), 
joiden kautta edetään ideasta kohti 
valmista artefaktia. Tutkimuksessani 
osallistuva toimintatutkimus ja tuo-
tanto etenivät koko ajan spiraalimai-
sesti limittäin ja vaikuttivat toisiinsa. 

Selostan Elokuvantajun kehittämi-
sen vaiheita tarkemmin kolmannessa 
luvussa, jossa kuvaan Elokuvantajun 
alfa- ja beeta-versioita, joita kehi-
tettiin iteratiivisesti toimintatutki-
mukseen osallistuneiden Jyväskylän 
yliopiston viittomakielisten opiske-
lijoiden, mutta myös Taideteollisen 
korkeakoulun elokuvaopiskelijoiden 
kanssa.  Seuraavassa luvussa kuvaan 
toimintatutkimuksen osanottajat ja 
tutkimusaineiston analyysissa käyttä-
mäni menetelmät.

2.4 Toimintatutkimuksen 
osanottajat

Oppimisympäristöjen ja -palvelui-
den inklusiivisen tuotekehittelyn ta-
voitteena on varmistaa design for 
all-periaatteen mukaisesti tuottei-
den soveltuvuus kaikille opiskelijoille 
(Keates & Clarkson 2003). Tämän 
vuoksi pyysin mukaan tutkimukseen 
kaksi taustaltaan erilaisten opiskeli-
joiden ryhmää. Elokuvantajun tuo-
tantoon liittyvässä osallistuvassa 
toimintatutkimuksessa (design-tut-
kimuksessa) oli kaksi opiskelijaryh-
mää, joista tutkimusryhmä koostui 
Jyväskylän yliopiston viittomakieli-
sistä luokanopettajaopiskelijoista ja 
vertailuryhmä Taideteollisen korkea-
koulun suomenkielisistä elokuva-
taiteen opiskelijoista. Kysymyksessä 
ei ollut ”vertailu” sanan kapea-alai-
sessa merkityksessä, sillä ”vertai-
luryhmän” funktiona oli edustaa 
opiskelijoita, joilla perinteisesti on 
mahdollisuus päästä elokuvaopintoi-
hin. Ensisijaisena kiinnostuksen koh-
teena ei siis ollut se, miten viittoma-
kielisten opiskelijoiden oppiminen 
sinänsä eroaa suomenkielisistä opis-
kelijoista, vaan se miten molemmille 
ryhmille tuotetaan yhteisölliseen 
verkko-opiskeluun soveltuva tuote. 
Siten tutkimuksessa mahdollisesti 
löytyvä opiskelijoiden erilaisuus on 
tuotannollinen ja opetusjärjestelyihin 
liittyvä ongelma, joka vaikuttaa tuot-
teen suunnitteluun, päivittämiseen 
ja käyttöön tulevaisuudessa. Ryhmät 
poikkesivat motivaatioltaan ja tavoit-
teiltaan toisistaan, joten tässä laadul-
lisessa ja kuvailevassa tutkimuksessa 
en vertaile tiukasti: hyväksyin sen to-
siasian, että tutkimusryhmä opiskeli 
luokanopettajiksi ja vertailuryhmä 
elokuva-alan ammattilaisiksi. Siten 
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käsitteet ”tutkimusryhmä” ja ”vertai-
luryhmä” tulee ymmärtää tutkimuk-
sen teknisenä nimeämisratkaisuna. 

Tutkimusryhmä (OKL) ja vertai-
luryhmä (ETO) olivat ikäjakauman 
ja hallittujen kielten perusteella var-
sin samanlaisia (N = 12, OKL n = 7, 
ETO n = 5). Osanottajien äidinkieli 
oli joko suomi tai suomalainen viit-
tomakieli. Osanottajien ikä vuonna 
2002 vaihteli 24 vuodesta 38 vuo-
teen, kolme osanottajaa oli yli 30-
vuotiaita (N = 12, min = 24, max = 
38,  = 28, µ = 26). 

Luvussa 2.5.3 esittelen osanottajia 
ja ryhmiä tarkemmin SOM-analyysin 
avulla. Onko kaksitoista sitten riit-
tävä määrä? Nielsenin (2000b) mu-
kaan on, sillä parhaat tulokset saa-
daan testaamalla vain viittä käyttäjää 
ja tekemällä niin monta pientä testiä 
kuin on varaa. 

2.4.1 Tutkimusryhmä 
kasvatustieteen opiskelijoista
 

Tutkimusryhmä (n = 7) aloitti 
Jyväskylän yliopiston viittomakieli-
sessä luokanopettajakoulutuksessa 
vuonna 1998 (tavoitetutkinto viisi 
vuotta: kasvatustieteen maisteri, luo-
kanopettaja). Tutkimusryhmän osan-
ottajat pitivät yhtä lukuun ottamatta 
itseään viittomakielisinä, joiden toi-
nen kieli on suomi. Markku Jokisen 
(2000a; 2000b), Fred Karlssonin 
(2001, 276–279) ja Ronnie B. 
Wilburin (1987, 1–5) mukaan opis-
kelija on viittomakielinen, mikäli hä-
nen äidinkielensä eli ensikielensä on 
viittomakieli. Osanottajat suorittivat 
Taideteollisen korkeakoulun eloku-
vataiteen osaston ylimääräisinä opis-
kelijoina kaksi opintoviikkoa, jotka 
olivat osa tutkinnon vapaavalintai-
sia opintoja. Tutkimusryhmässä oli 

aluksi kymmenen osanottajaa, mutta 
kolme opiskelijaa jätti ryhmän toi-
mintatutkimuksen aikana: yksi vaih-
toi opiskelualaa, toinen keskeytti 
opiskelun palkkatyön vuoksi ja kol-
mas opiskeli lukuvuoden 1999–2000 
toisessa korkeakoulussa. 

Tutkimusryhmä kehitti omaa 
opiskeluaan toukokuusta 1999 al-
kaen joulukuuhun 2001 kolmessa 
vaiheessa. Elokuvasta kiinnostu-
nut ryhmä halusi oppia elokuva-
kerrontaa ja osanottajien avoimesti 
ilmaisema halu osallistua tutkimuk-
seen oli olennaista onnistumiselle. 
Elokuvakerronnan voi määritellä 
”kahden tai useamman peräkkäisen 
tapahtuman esittämiseksi kausaali-
sesti toisiinsa liittyvinä ja jostakin nä-
kökulmasta käsin” (Bacon 2000, 18). 
Tutkimusryhmän esiymmärrys viitto-
makielestä, kaksikielisyydestä ja kuu-
roudesta oli vahva (Viittomakielinen 
luokanopettajakoulutus 2000). 
Ensimmäisen tapaamisen keskuste-
lujen pohjalta päättelin, että tutki-
musryhmän motiivina oli suorittaa 
opintoviikot ja oppia elokuvailmai-
sua, josta heille olisi hyötyä myös tu-
levassa ammatissa kuurojen lasten 
opettajina – selvästi eri kentällä kuin 
elokuvataiteen opiskelijoilla. 

Kuulovammaisten koulun käyneillä 
tutkimusryhmän osanottajilla on ol-
lut vertailuryhmää rajoitetumpi mah-
dollisuus valita oppivelvollisuuden 
jälkeisiä opintoja kykyjen tai mielty-
mysten pohjalta. Kuulovammaisten 
koulun jälkeen jatketaan yleensä eri-
tyiskouluihin kuten Kuurojen kan-
sanopistoon tai oppilaitosten erityis-
ryhmiin kuten Jyväskylän yliopiston 
viittomakieliseen luokanopettajakou-
lutukseen. Silti viittomakieliset kuu-
rot opiskelijat eli tutkimusryhmän 
osanottajat olivat omassa ryhmässään 
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yksilöitä kuten suomenkieliset ver-
tailuryhmän osanottajat omassaan. 
Aineiston perusteella mikään kol-
mesta määreestä – kuuro, viittoma-
kielinen tai opiskelija – ei juuri kuvaa 
kattavasti ja yksiselitteisesti ketään 
tutkimusryhmän jäsentä. Tästä huo-
limatta tutkimusryhmää yhdisti viit-
tomakieli ja kuurojen kulttuuriseen 
viiteryhmään kuuluminen. Tämä oli 
ikään kuin ryhmän ”pienin yhtei-
nen jaettava”, joka erottaa sen kult-
tuurisesti valtaväestöstä erottuvaksi 
opiskelijaryhmäksi (Jokinen 2000a; 
2000b, 16–21; Ladd 2003).

2.4.2 Vertailuryhmä 
elokuvataiteen opiskelijoista

Tutkimuksen elokuvataiteen opiske-
lijoiden vertailuryhmä loi kiinnekoh-
dan tutkimusryhmän elokuvatietä-
myksen arvioimiseksi. Vertailuryhmä 
oli eräänlainen asiantuntijaryhmä, 
jonka avulla oli mahdollista karke-
asti arvioida tutkimusryhmän elo-
kuviin liittyvää tietämystä ja sen 
kehitystä. Elokuvaopiskelijoiden ver-
tailuryhmä kehittyy opinnoissaan 
asiantuntijayhteisöksi ja on siten 
eräänlainen asiantuntijamalli eloku-
vaopiskelulle, johon tutkimusryhmän 
opiskelua voi verrata ongelmalähtöi-
sen opiskelun kontekstissa. 

Vertailuryhmässä oli viisi suomen-
kielistä elokuvataiteen opiskelijaa (n 
= 5), joista neljä aloitti Taideteollisen 
korkeakoulun elokuvataiteen osas-
tolla vuonna 1998 ja yksi vuonna 
1997 (tavoitetutkinto kolme tai viisi 
vuotta: taiteen kandidaatti tai tai-
teen maisteri, aloittajia yhteensä 35 
vuonna 1998). Reflektoin oman ko-
kemuksen kautta tuttua vertailuryh-
män lähiopiskelua tutkimusryhmän 
etäopiskeluun. Vertailuryhmä oli 

monivaiheisten opiskelijavalintojen 
kautta motivoituneeksi arvioitu elo-
kuvatietoinen ryhmä, jolla oli mah-
dollisuus hyvään elokuvan lähiope-
tukseen. 

2.4.3 Ryhmien taustatiedot 
ja valinta

Kaikki osanottajat olivat olleet töissä 
tai muualla opiskelemassa tai mo-
lempia ennen nykyisten opintojen 
aloittamista. Taustatietoja, elokuva-
harrastusta ja tietotekniikan tunte-
musta jäljitin alkukyselyn (liite 1) ja 
loppukyselyn (liite 2) avulla. Ryhmät 
vastasivat toimintatutkimusta en-
nen vuonna 1999 kyselyyn, jossa 
kartoitettiin osanottajien elokuva-
harrastus ja perustiedot tietoteknii-
kasta (liite 1). Lähetin alkukyselyn 
yhteensä 46 elokuvataiteen (n = 36) 
ja kasvatustieteen (n = 10) opiskeli-
jalle. Alkukyselyn palautti 26 opis-
kelijaa, joista 9 tyhjän lomakkeen. 
Vastanneita oli siten 17 opiskelijaa 
(kato = 29), joista lopulta valikoi-
tui toimintatutkimukseen 12 osan-
ottajaa. Kaksi vertailuryhmään alus-
tavasti suostunutta elokuvataiteen 
opiskelijaa kieltäytyi lopulta toimin-
tatutkimuksesta asiaa pohdittuaan ja 
kolme tutkimusryhmän osanottajaksi 
suostunutta keskeytti tutkimuksen 
muista kuin tutkimukseen liittyvistä 
syistä. Tutkimusryhmä (n = 7) vastasi 
tutkimuksen lopussa loppukyselyyn.

Ryhmien kielitaidossa ei ollut mer-
kittäviä eroja. Osanottajat hallitsivat 
omien ilmoitusten mukaan kolmesta 
kuuteen kieltä. Vertailuryhmän osan-
ottajat osasivat vähän enemmän kie-
liä kuin tutkimusryhmän osanottajat. 
Kaikki vertailuryhmän osanottajat ja 
yksi tutkimusryhmän osanottaja il-
moittivat suomen äidinkielekseen, 
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mutta myös viittomakieliset tutkimus-
ryhmän osanottajat käyttivät verkko-
viestinnässä sujuvasti suomea. Tämän 
selittänee tutkimusryhmän osanotta-
jien syntymävuosi: tiukin oralismi eli 
pelkkään puheeseen perustuva kuu-
rojen opetusmenetelmä oli Suomessa 
hellittänyt 1960-luvulle tultaessa, jo-
ten osanottajien ikäluokka on voinut 
oppia viittomakielen luonnollisella 
tavalla (Malm 2000). 1970-luvun 
alusta alkaen viittomista on käytetty 
kuurojen opetuksessa kaikissa poh-
joismaissa (Rissanen 1985, 12). 1980-
luvulta alkaen on kehitetty myös 
viittomakieleen perustuvia suomen 
kielen opetusmenetelmiä (Takala & 
Lehtomäki 2002). Lisäksi suomen 
kielen taitoa on todennäköisesti edis-
tänyt 1980-luvulla yleistynyt tekstipu-
helin sekä 1990-luvun lopulla yleisty-
nyt sähköpostiviestintä, joiden avulla 
kuurot ovat voineet lapsesta saakka 
käyttää luontevasti suomea kirjoi-
tetussa muodossa. Suomessa ryhmä 
kuuroja kokeili silloisen Posti- ja tele-
laitoksen sponsoroimana sähköposti-
palvelua jo 1988–1990 (Böök 1989).

Internet levisi kouluihin 1990-
luvun lopulla (OECD 2000), joten 
osanottajat eivät kouluaikanaan ole 
voineet tutustua verkko-opiskeluun 
eikä informaationhaku Internetistä 
ole kuulunut opiskelumenetelmiin. 
Kaikkien osanottajien Internet-tie-
tämys on pääasiassa saatu hori-
sontaalisesti ystäviltä ja opiskelu-
tovereilta. Alkukyselyn perusteella 
informaatioteknologian lyhenteet ku-
ten FTP, ISDN, http, WWW, URL, 
IRC ja HTML sekä termit Internet, 
Java, Unix ja selainohjelma eivät ol-
leet osanottajille kovin tuttuja (liite 
1). Esimerkiksi FTP:n (File trans-
fer protocol) ja Unixin tunsivat vain 
kyseisen tiedonsiirtoprotokollan ja 

käyttöjärjestelmän aktiivikäyttäjät. 
Tietämättömyys korreloi myös omien 
ilmoitusten kanssa: vähiten tienneet 
osanottajat luonnehtivat tietojaan 
erilaisilla määrittelyillä kuten ”todella 
huono”, ”ei kiinnosta” ja ”yritän vält-
tää tietokoneita”.

Vertailuryhmän osanottajat tiesi-
vät hiukan enemmän informaatiotek-
niikasta kuin tutkimusryhmän osan-
ottajat. Kolmesta vähiten tietävästä 
kaksi oli tutkimusryhmästä ja yksi 
vertailuryhmästä. Kolmesta eniten 
tietävästä kaksi oli vertailuryhmästä 
ja yksi tutkimusryhmästä. Selitys voi 
olla elokuvataiteen opiskelun väli-
nekeskeisyys. Elokuvaopiskelijat tu-
tustuvat digitaaliseen tekniikkaan jo 
harjoitustöissä, jotka yleensä tehdään 
digitaalisella videolla.

Alkukyselyn vastausten ja sähkö-
postipalautteen pohjalta päätellen 
vertailuryhmän motiivina oli halu olla 
mukana kehittämässä Elokuvantajun 
kaltaista tuotetta. Vertailuryhmän 
avulla testasin myös sitä, onko käsi-
tekartoituksen avulla mahdollista ar-
vioida tutkimusryhmän osanottajien 
vaihtelevaa elokuvatietämystä tutki-
muksen tarkoituksia palvelevalla ta-
valla.

Helmikuussa 1999 pyysin Jy-
väskylässä ja Helsingissä syksyllä 
1998 aloittaneita opiskelijoita mu-
kaan ”yhteistoiminnalliseen oppima-
teriaalituotantoprojektiin”. Lähetin 
pyynnön sähköpostitse kaikille (N 
= 46) sekä postitin kyselylomak-
keen (liite 1), johon viittasin sähkö-
postiviestissäni (AR_001, 5.2.1999). 
Kerroin viestissäni tekeväni tutki-
musta viittomakielisten tavasta opis-
kella elokuvakerrontaa hypermedian 
avulla ja ilmoitin sopineeni laitosten 
yhteyshenkilöiden kanssa tutkimuslu-
vista. Kirjoitin tutkimuksen kestävän 
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kaksi vuotta, jolloin osallistujat oppi-
sivat uusia asioita sekä tietoverkko-
jen käytöstä että elokuvakerronnasta. 
Lupasin mahdollisuuden vaikuttaa 
aktiivisesti verkko-opiskeluun so-
veltuvan palvelun ja käyttöliittymän 
suunnitteluun. Vastaamalla alkukyse-
lyyn pystyi samalla ilmoittautumaan 
toimintatutkimuksen osanottajaksi. 
Sain alkukyselyyn 17 vastausta (kato 
= 29) eikä karhuaminen lisännyt vas-
tauksia. Ensimmäisissä tilaisuuksissa 
14.4.1999 Jyväskylässä ja 10.12.1999 
Helsingissä selitin vastanneille opis-
kelijoille tutkimukseni tavoitteet ja 
pyysin kirjalliset suostumukset osal-
listumisesta sekä tutkimuksen aikana 
syntyneen aineiston käyttämisestä. 

Kyselyiden tarkoituksena oli ke-
rätä riittävästi aineistoa tutkimuksen 
validiteetin arvioimiseksi sekä lisätä 
esiymmärrystä toimintatutkimuk-
sen käsitekarttamenetelmän ja säh-
köisen viestinnän taustoittamiseksi. 
Alkukyselyssä (liite 1) selvitin tausta-
tiedot, asuinpaikkakunnat ja etäisyy-
det kunkin asuinpaikan lähimpään 
elokuvateatteriin sekä sukulaisten 
media- ja tietokonealan ammatit. 
Selvitin myös tietotekniikan perus-
taidot sekä elokuvaharrastuksen ja 
-mieltymykset. Tutkimuksen lopussa 
tein alkukyselyä vastaavan tiivistetyn 
loppukyselyn (liite 2) vain tutkimus-
ryhmän osanottajille ja sain kuusi 
vastausta (kato = 1). Puuttuvan vas-
tauksen karhuaminen ei poistanut 
katoa.

Alkukyselyyn vastasivat sekä tut-
kimus- että vertailuryhmän osanotta-
jat, loppukyselyn tein vain tutkimus-
ryhmän osanottajille. Alkukyselyn 
lomakkeen palautti yhteensä kuu-
sitoista elokuvataiteen opiskelijaa, 
mutta vastanneita oli vain seitsemän, 
joista lopulta valikoitui viisi vertailu-

ryhmän käsitekarttoja piirtävää osan-
ottajaa (n = 5). Kymmenen jyväsky-
läläistä vastasi alkukyselyyn ja kaikki 
vastanneet osallistuivat aluksi tutki-
mukseen, mutta kolme opiskelijaa 
keskeytti osallistumisen eri syiden 
vuoksi: yksi vaihtoi korkeakoulua, 
toinen aloitti päivätyön ja kolmas oli 
kansainvälisessä vaihto-opiskelussa. 
Siksi nojauduin aineiston analyysissa 
seitsemän tutkimusryhmäläisen ja vii-
den vertailuryhmäläisen vastauksiin. 
Kyselyjen koodaus on liitteessä 3.

Arvioin aluksi tutkimusryhmäläis-
ten elokuvailmaisun osaamisen tason 
alkukyselyn vastausten ja ensimmäi-
sen käsitekartan avulla. Täydensin 
arviota hiljaisen tietoni avulla, sillä 
tunsin ryhmän jäsenten henkilöhis-
toriat jo entuudestaan ja olin tavan-
nut heitä eri yhteyksissä ennen tut-
kimuksen alkua. Kaksi osanottajaa 
(04, 10) arvioi myös itse itsensä täy-
sin noviiseiksi ja yksi opiskelijoista 
(06) oli videotyöstä saamansa koke-
muksen vuoksi lähes pätevän tasolla. 
Loput neljä osanottajaa (02, 03, 05 ja 
07) sijoittuivat ääripäiden väliin ol-
len lähinnä edistyneitä aloittelijoita. 
Tutkimusryhmää voi siis luonneh-
tia keskimäärin ”edistyneiksi aloitte-
lijoiksi” tutkimuksen alkaessa, sillä 
suurimmalla osalla oli eritasoista ko-
kemusta esimerkiksi videotyöstä. 

2.5 Tutkimusaineisto 
ja sen analyysi

Sosiaalisia verkostoja ja yhteisöjä 
koskeva aineisto voidaan tällaisissa 
tutkimuksissa koota esimerkiksi kyse-
lyiden, haastattelujen, päiväkirjojen, 
havainnoinnin sekä tietoliikenteen 
ja sähköisen viestinnän seuraamisen 
avulla (Garton, Haythornthwaite & 
Wellman 1999, 90). Keräsin tutkimus-
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aineistoni WWW-palvelun tuotan-
toon liittyvän toimintatutkimuksen 
aikana vuosina 1999–2001 ja se koos-
tuu jyväskyläläisten kasvatustieteen 
opiskelijoiden (toimintatutkimuksen 
osanottajien, n = 7) elokuvailmaisun 
verkko-opiskelun kolmen vaiheen ai-
kana piirtämistä käsitekartoista sekä 
sähköposti- ja FLE – Future learning 
environment -verkko-oppimisym-
päristössä käydyistä keskusteluista. 
Reflektoin osanottajien oppimista 
Taideteollisen korkeakoulun eloku-
vataiteen opiskelijoiden muodosta-
man vertailuryhmän oppimiseen (n = 
5). Tutkimuksen aikana WWW-pal-
velun tuotekonsepti – Elokuvantaju 
ja sitä käyttävä verkkokurssi – kehit-
tyi sykleittäin joustavia verkko-opin-
toja varten tarkoitetuksi valmiiksi 
Elokuvantaju-palveluksi. Samalla 
tallennettiin ja kerättiin elokuvail-
maisun suomalaisia, kolumbialaisia, 
japanilaisia ja brittiläisiä viittomia, 
jotka julkaistaan Elokuvantajussa. 
Toimintatutkimuksen tulokset tuki-
vat päätuloksen eli Elokuvantaju-
palvelun tuotantoa.

Analysoin oppimisprosessien ete-
nemistä toimintatutkimuksen aikana 
ja välitin havaintoja Elokuvantajun 
tuotantoon, jolloin tuotantoryh-
män jäsenet tekivät omia huomioi-
taan havainnoista. Analyysi perustuu 
tuotantoon liittyvien kokemusteni, 
tutkimusryhmän osanottajien ja sa-
tunnaisten Elokuvantajun käyttäjien 
palautteen sekä tutkimusaineiston 
reflektointiin erityisesti Laitisen ja 
Viikarin (2001) Elokuvantajun tuo-
tantoa käsittelevään lopputyöhön. 
Tässä tutkimuksessa käytettävä ai-
neisto jakautuu seuraavasti:  
a) Osanottajien useassa vaiheessa 

laatimiin sekä elokuvaa ja eloku-

van tekemistä että opiskelua ku-
vaaviin käsitekarttoihin.

b) Osanottajien sähköposti- ja FLE-
viesteihin, joita kertyi suuri määrä 
koko hankkeen aikana.

c) Osanottajien videokalustolla tuot-
tamiin kolmeen kuurosta koulu-
laisesta kertoviin dokumenttielo-
kuviin työnimellä ”Ensimmäinen 
koulupäivä”.  Noin viiden minuu-
tin kestoiset elokuvat olivat sekä 
tutkimukseen kuuluvan verkko-
kurssin lopputyö että tutkimusai-
neistoa.

d) Osanottajien opintopäiväkir-
joihin ja loppupalautteisiin. 
Tutkimusryhmä piti antamieni 
ohjeiden mukaisesti henkilökoh-
taista opiskelupäiväkirjaa A4-ko-
koiseen kierrekantiseen vihkoon. 

e) Aineiston pohjalta muodostettui-
hin itseorganisoituviin karttoihin 
(SOM).

Ryhmät tiesivät, että aineistoa käytet-
tiin tutkimuksessa ja Elokuvantajun 
suunnittelussa. Digitaalisen projekti-
kansion hallintaan käytin Microsoft 
Office -ohjelmistoa (Excel, Access, 
Outlook ja Word), jota täyden-
sin perinteisellä aineistokansiolla. 
Havainnoinnin kirjanpito perustuu 
sähköpostikeskusteluihin, joita kävin 
tutkimusryhmän jyväskyläläisen kon-
taktihenkilön ja leikkauksen työpa-
jan opettajan sekä Taideteollisen kor-
keakoulun elokuvataiteen osaston ja 
Jyväskylän yliopiston henkilökunnan 
kanssa.

2.5.1 Käsitekartat 

Käytin tutkimuksessa käsitekart-
toja hahmottamaan osanotta-
jien elokuvatietämyksen laajene-
mista, linkittymistä ja kehitystä. 
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Tämä tuntui tarkoituksenmukai-
selta, koska Elokuvantajun käyttö-
liittymästä päätettiin jo alkuvaiheessa 
tehdä karttamainen. Käsitekarttojen 
käyttö tutkimusvälineenä tuki de-
sign-tutkimuksen iteratiivista tavoi-
tetta kehittää Elokuvantajun op-
pimateriaalikarttaa osanottajien 
oppimisprosessin tarjoaman tiedon 
välityksellä. Käsitekarttojen käyttöä 
puolusti myös tuotannollinen tavoite 
hallita laajaksi paisuvaa tutkimusai-
neistoa.

Käsitekartta (concept map) on 
avoin kuvaus piirtäjän hallitsemista 
käsitteistä ja väittämistä (kuvio 6). 
Käsite on joko yksilökäsite tai yleis-
käsite. Ensimmäisen alaan kuuluu 
täsmälleen yksi tarkoite ja jälkimmäi-
sen alaan kuuluu useita vaihtoehtoi-
sia tarkoitteita. Erisnimet nimeävät 
yleensä yksilökäsitteitä, substantii-
vit ja adjektiivit yleiskäsitteitä. Lauri 
Carlsonin (2003) mukaan erisnimen 
määrittely on vaikeaa. Esimerkiksi 
nimitys SETin puheenjohtaja nimeää 

yksilökäsitteen, jonka tarkoite vuonna 
2004 on Sakari Kirjavainen. Nimitys 
SETin jäsen nimeää puolestaan yleis-
käsitteen, jonka ala on Suomen 
Elokuva- ja Videotyöntekijäin liitto 
SET ry:n jäsenkunta ja jonka tarkoite 
on jokainen jäsenmaksut ajallaan 
hoitanut jäsen. Nimitys settiläiset ni-
meää joukkotarkoitteisen yksilökäsit-
teen. Sekaannus syntyy, koska kaikki 
yksilökäsitteen nimitykset eivät ole 
kieliopillisesti erisnimiä (kuten SETin 
puheenjohtaja). Nimitys tarkoittaa 
kielellistä ilmausta, jolla nimetään jo-
kin käsite. Äänteet, morfeemit, sanat, 
liikkeet ja eleet muodostavat merk-
kijonoja, mutta kielellisiä ilmauksia 
ovat vain ne merkkijonot, joilla on 
jokin merkitys.

Väittämä (proposition) on vähin-
tään kaksi käsitettä yhdistävä mer-
kityskokonaisuus, jolla esitetään kä-
sitteiden välisiä suhteita (Anderson 
1980, 145–154). Kartassa voi olla use-
ampi väittämä, jotka analyysissa etsi-
tään. Yksinkertaisessa käsitekartassa 

KUVIO 6. Suppea elokuvaa jäsentävä käsitekartta, joka kuvaa kahta eloku-
vaan liittyvää väittämää: ”Elokuva on toimintaa” ja ”Elokuvassa on rakenne”.
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on vain kaksi käsitettä, jotka muo-
dostavat väittämän yhden tai useam-
man linkkisanan avulla (Novak & 
Gowin 1997, 28). Kuviossa 6 on use-
ampi väittämä: Ensiksi kahden käsit-
teen väittämä ”elokuva on toimintaa”, 
toiseksi ”elokuvassa on kolmen näy-
töksen rakenne” ja kolmanneksi ”en-
simmäisessä näytöksessä esitellään 
ristiriidat, miljööt ja henkilöt, joista 
yksi on sankari”. Käsitekarttojen 
avulla voidaan arvioida väitelinkkien 
pätevyyttä tai tunnistaa käsitteiden 
puuttuvat yhteydet (Novak & Gowin 
1997, 19–23). Esimerkiksi väittämä 
”lännenelokuvien roistoilla on aina 
mustat hatut” on suhteellisen pätevä 
1950-luvun elokuvissa, muttei juuri 
1970-luvun jälkeisissä elokuvissa. 

Hyponymia tarkoittaa sanojen hie-
rarkkisia suhteita (Kangasniemi 1997, 
57). Periaatteessa käsitekartta on hie-
rarkkinen esitys siten, että yläkäsite 
eli hyperonyymi on kartan yläreu-
nassa, näiden alla alakäsitteet eli hy-
ponyymit ja alimmaisena esimerkkejä 
ja yksilökäsitteiden erisnimiä. Esitin 
käsitekartan väljässä muodossa, jossa 
ei tarvitse noudattaa ylhäältä alas -
hierarkiaa. Hyponymia tulee ilmi 
myös siten, että hyperonyymi – kuten 
elokuva – sijoitetaan keskelle karttaa 
ja hyponyymit erkanevat tästä kes-
kuskäsitteestä kuin renkaat vedessä. 
Tällaista miellekarttamaista ratkai-
sua käytettiin kaikissa käsitekar-
toissa. Hyponyymisten suhteiden pe-
rusteella on mahdollista muodostaa 
moniportaisia ja hienojakoisia tak-
sonomioita eli käsitteellisiä jaotuk-
sia. Taksonomia ilmeni useimmissa 
kartoissa siten, että keskellä paperia 
olevan hyperonyymin ympärille syn-
tyi rengasmaisia hyponymian tasoja, 
jotka vastaavat ”ylhäältä alas”-käsite-
karttaa. Kahden tavan välillä ei siten 

ole juuri eroa, mutta miellekartoista 
poiketen käsitekartoissa ei käytetä 
piirrettyjä kuvia. Valitsin käsitekartat 
välttääkseni piirrretyn kuvan monise-
litteisyyttä, sillä yksittäistä käsitettä 
kuvaavan nimityksenkin moniselit-
teisyys tuottaa analyysivaiheessa tul-
kintaongelmia.

Käsitekartat selventävät sekä opis-
kelijalle että opettajalle ne avainideat, 
joihin keskittyä kussakin tehtävässä 
(Biese 1997; Leung 1996a & 1996b). 
Käsitekarttatyöskentelyssä ei ole yhtä 
ainoaa oikeaa tapaa eikä käsitekartta 
ole koskaan lopullinen esitys asiasta: 
kartta on joustava oppimisen ja suun-
nittelun työväline. Kartan linkit ovat 
reittejä noodien välillä ja yhdistävät 
käsitteiden merkitykset väittämiksi 
(Kremer 1998). Tutkijalle käsitekartat 
antavat yhteenvedon siitä, mitä osan-
ottaja on oppinut ja miten oppimis-
prosessi on mahdollisesti tapahtunut 
(Kankkunen 1999). Voidaan esimer-
kiksi seurata käsitteiden muuntu-
mista, lisäämistä, ryhmittymistä ja 
poisjättämistä sekä käsitteiden välis-
ten linkkien muutoksia (Murtonen & 
Merenluoto 2002).

Opetin karttatyöskentelyn en-
simmäisissä tapaamisissa molem-
mille ryhmille soveltamalla Joseph D. 
Novakin ja D. Bob Gowinin (1997) 
tapoja näyttämättä mallikarttaa. 
Työskentely vaikutti olevan sekä tut-
kimus- että vertailuryhmän osanot-
tajille helppoa ja luontevaa, lähinnä 
Mind Map® -termin tuttuuden takia 
(Buzan & Buzan 1993). Elokuva-kä-
sitekartan instruktiossa pyysin piir-
tämään käsitekartan aiheesta ”elo-
kuva” siten kuin osanottaja sen 
ymmärsi (liite 4). Tutkimusryhmän 
instruktion esitin viittomalla ja ver-
tailuryhmän instruktion suomeksi 
puhumalla. Pyysin sisällyttämään kä-
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sitekarttaan ne käsitteet, joita osanot-
taja piti tärkeinä elokuvassa. Lisäksi 
ohjeistin, että piirretyn kartan avulla 
osanottaja voisi selittää asian toi-
selle ihmiselle. Instruktiossa kerroin 
myös, ettei kyseessä ole miellekartta 
(Mind Map®), vaan käsitekartta. 
Käsitekartan suunnittelua varten 
jaoin jokaisella kerralla luonnostelu-
paperin, jota osa opiskelijoista käytti 
hyväkseen. Ehdotin osanottajille 
aloittavan yläkäsitteen paikaksi joko 
paperin keskustaa tai yläreunan kes-
kiosaa, jälkimmäinen on Novakin ja 
Gowinin (1997, 20, 28–43) suositte-
lema tapa.

Tutkimusryhmä (n = 7) piirsi yh-
teensä seitsemässä tapaamisessa 
viisi käsitekarttaa aiheesta ”elokuva” 
(14.4.1999, 8.9.2000, 12.2.2001, 
23.5.2001 ja 20.9.2001), yhden käsi-
tekartan aiheesta ”elokuvailmaisu ja 
viittomakieli” sekä yhden aiheesta 
”etäopiskelu” (27.3.2000), yhden ai-
heesta ”opetus” ja yhden aiheesta 
”viestintä” (3.5.2000). Käsitekarttoja 
piirrettiin siten 1–3 käsitekarttaa kus-
sakin tapaamisessa, joista yksi piir-
rettiin parityönä vapaasti osanot-
tajien valitsemasta etäopiskeluun 
soveltuvasta aiheesta. Pelkästään elo-
kuvaan liittyviä käsitekarttoja piir-
rettiin viidessä tapaamisessa, jotka 
on koodattu tunnuksin K1–K5, K1:
n ollessa ensimmäinen 14.4.1999 ja 
K5:n ollessa viimeinen 20.9.2001 ta-
paaminen. Kaikki käsitekartat piir-
rettiin ohutkärkisellä mustalla huo-
pakynällä vaakasuoralle A3-arkille 
ulkopuolisilta suljetussa tilassa tut-
kijan läsnä ollessa. Kartan oikeaan 
yläkulmaan lisättiin tunnistetiedot: 
osanottajan nimi ja päivämäärä (liite 
4). Tutkimusaineistoa raportoidessa 
nojaudun koodimerkintöihin (esi-
merkiksi käsitekarttojen tekijöihin ja 

mittauskertaan viittaaminen), jotka 
on selitetty liitteessä 3. 

Tutkimusryhmä piirsi viiden elo-
kuvakartan lisäksi käsitekarttoja 
muista käsitteistä kuin elokuvasta. 
Toisessa tapaamisessa (27.3.2000) 
piirrettiin ensiksi yksi kartta käsit-
teestä ”etäopiskelu”. Pyysin osanot-
tajia selvittämään käsitekartan avulla 
etäopiskeluun liittyvät asiat sekä sen, 
mihin etäopiskelua voidaan käyttää. 
Toiseksi piirrätin kartan käsitteistä 
”elokuvailmaisu ja viittomakieli”. 
Halusin nähdä, miten viittomakieli 
linkittyisi elokuvaan. Instruktiona oli: 
”Piirrä käsitekartta elokuvailmaisusta 
ja viittomakielestä. Sijoita nämä kaksi 
käsitettä kartan keskelle.” Toisen ta-
paamisen (27.3.2000) lopuksi piir-
rettiin parityönä käsitekartta itse va-
litusta etäopiskeluun soveltuvasta 
aiheesta. Ehdotin parityötä nähtyäni 
spontaania ja luontevaa keskustelua 
kahden ensimmäisen kartan piirtä-
misen aikana. Kolmannessa tapaa-
misessa (3.5.2000) piirrettiin kartta 
käsitteestä ”opetus” ja toinen kartta 
aiheesta ”viestintä”. Neljännessä ta-
paamisessa (K2, 8.9.2000) piirrätin 
jälleen elokuvakartan sekä sen lisäksi 
elokuvatuotannon etenemistä kuvaa-
van vuokaaviomaisen esityksen, jossa 
pyysin piirtämään ”kronologisen eli 
aikajärjestyksen mukaisen esityksen 
elokuvatuotannon vaiheista”. Tämän 
tarkoituksena oli saada käsitys tutki-
musryhmän osaamisesta ennen kuin 
sen osanottajat aloittivat oman do-
kumenttiprojektinsa aiheesta ”Miten 
kuvaan koulua ekaluokkalaisen sil-
min?”. Vuokaaviomaisen esityksen 
avulla tuotantoprosessi voidaan ja-
kaa osiin teknisesti tai ajallisesti. 
Tavoitteena oli myös selvittää, miten 
eri piirtämistapa vaikuttaisi käytettä-
viin käsitteisiin. 
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Vertailuryhmä (n = 5) piirsi ensim-
mäisessä tapaamisessa 10.12.1999 
kartat aiheista ”elokuva” ja ”Internet” 
sekä toisessa tapaamisessa (9.4.2001) 
kartat ”elokuvasta” sekä omasta pää-
aineestaan (leikkaus, ohjaus, tuo-
tanto). Instruktio: ”Piirrä käsitekartta 
aiheesta ’elokuva’ siten kuin sinä sen 
ymmärrät. Sisällytä käsitekarttaan 
ne käsitteet, joita pidät tärkeinä elo-
kuvassa. Piirrä kartta siten, että voit 
sen avulla selittää asian toiselle ihmi-
selle.” (liite 4)

Vertailuryhmän piirtämien käsite-
karttojen kautta sain tietoa siitä, mi-
ten elokuvatuotannon peruskäsitteet 
hahmottuvat intensiivisessä lähiopis-
kelussa. Toiseksi sain vertailuaineistoa 
siitä, miten kahden vuoden elokuva-
opinnot Taideteollisessa korkeakou-
lussa auttavat opiskelijoita jäsentä-
mään elokuvan käsitteistöä ja niihin 
liittyviä linkityksiä. Käsitekarttojen 
koodaus on liitteessä 3. 

2.5.2 Käsitekarttojen analyysi

Selvitin, kuinka osanottajien subjek-
tiivinen elokuvan taju käsitteellistyy 
verkko-opiskelun välityksellä käsite-
karttatehtävien pohjalta arvioituna. 
Analysoin osanottajien useassa eri 
vaiheessa piirtämiä käsitekarttoja 
saadakseni kuvan osanottajien elo-
kuvatietämyksen luonteesta ja jäsen-
tymisestä; tämä analyysi tuki heuris-
tisesti Elokuvantajun kehittämistä. 
Ensimmäiseksi tarkastelin samassa 
tilaisuudessa piirrettyjä karttoja rin-
nakkain eli vertasin karttoja toisiinsa. 
Tällä tavalla saa havainnollisen ku-
van siitä, miten osanottajat kyseisenä 
ajankohtana hahmottivat elokuvan. 
Seuraavaksi annoin käsitteille tunnis-
teet ja laskin käsitteet sekä kaikkien 
käsitteiden väliset linkit. Siirsin da-

tan taulukkoon ja laskin käsite- sekä 
linkkifrekvenssit. Lopuksi tein itseor-
ganisoituvat kartat, joiden avulla sain 
eräänlaisen vakioidun esityksen per-
soonallisista käsitekartoista. 

Ensimmäisten käsitekarttojen jäl-
keen pohdimme tuotantoryhmässä 
esimerkiksi sitä, kuinka viittomakie-
linen opiskelija tunnistaa käsitteen, 
mikäli hänen oppimansa termi tai 
sana poikkeaa verkkomateriaalissa 
käytetystä termistä (erikoisalan kä-
site ja sen nimitys muodostavat ter-
min)? Esimerkiksi nimitys leikkaus 
nimeää eri käsitteitä vaatetussuun-
nittelussa (muodon antaminen vaat-
teelle), elokuvataiteessa (kuvatun 
aineiston järjestäminen elokuvalli-
seen muotoon) ja hallinnossa (ku-
lujen vähentäminen), joten se edus-
taa kolmea eri termiä. Pohdin lisäksi 
elokuvaan liittyvien sanojen konno-
taatioita sekä myytillistyneitä ja per-
soonallisia käsityksiä, sillä informaa-
tiolla on aina joku merkitys yksilöille 
ja yhteisöille (Juntunen & Mehtonen 
1977, 125–126). Myytti on ”tarinaksi 
pakattua informaatiota” arkielämää 
varten, jonka avulla eräässä mielessä 
luodaan käsiteketjuja ja tehostetaan 
kielellistä viestintää. Käsitekartan 
tulkitsijalle tämä tuottaa hermeneut-
tisia ongelmia. Esimerkiksi punaisen 
denotaatio on usein vaara, koska se 
on veren väri, mutta kulttuurista riip-
puen punaisuus ei ole yleispätevä 
symboli. Konnotaatio puolestaan tar-
koittaisi, miten punaista on kuvattu. 
Tämä oli yksi syy siihen, että luovuin 
miellekartoista, joissa voidaan käyt-
tää värejä, piirustuksia ja erivahvuisia 
viivoja ja tekstuureja. 

Ensimmäisissä käsikartoissa esiin-
tyi myös runsaasti elokuvantekijän 
taloudelliseen menestykseen ja ri-
kastumiseen liittyviä myyttejä – tai 
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toiveita? – jotka eivät juuri pidä 
paikkaansa suomalaisessa todellisuu-
dessa. Osanottajien käsitekartoissa 
esiintyi termejä kuten ”palkinnot”, 
”Oscarit” ja ”menestys”, jotka yhdis-
tin käsitteeksi maine. Tulkintani pe-
rustui termien linkittymiseen muihin 
käsitteisiin eli siihen, miten esimer-
kiksi ”Oscar” oli linkitetty käsitekar-
tan muihin käsitteisiin. ”Oscar” on 
elokuvateollisuudessa menestymisen 
tunnetuin symboli. Menestys puoles-
taan tuo tekijälle mainetta, joka aut-
taa saamaan lisää elokuva-alan töitä. 
Tällaiset irralliset asiat toki liittyvät 
elokuvatuotantoihin, mutta ne eivät 
ole olennaisia elokuvailmaisun pe-
ruskurssin käsitteitä. Silti kyseessä on 
olennainen ilmiö: on luontevaa mää-
ritellä hyperonyymi luettelemalla sen 
hyponyymeja (Kangasniemi 1997, 57). 
Sanan tuotanto merkitys voidaan se-
littää käsitekartassa linkittämällä sii-
hen sanoja kuten kuvaus, äänitys, 
näyttelijät ja ohjaus.   

Käsitekarttojen analyysissä sovel-
sin Novakin ja Gowinin (1997, 106–
119) esittelemää menetelmää ja tein 
käsitteiden linkitysten pohjalta itseor-
ganisoituvan kartan jokaisesta alku-
peräisestä käsitekartasta. Käsitekartta 
(kuvio 6) ja itseorganisoituva kartta 
(SOM, kuvio 7) eivät ole sama asia, 
vaikka molempien avulla saadaan 
käsitys sekä opiskelijan osaamisen ta-
sosta että mahdollisesta tarpeesta ja-
kaa ryhmä osaryhmiksi. Käsitekartta 
kuvaa opiskelijan käsitteitä ilmaise-
vaa sanastoa ja tietoutta opiskelta-
vasta aiheesta. Käsitekarttojen avulla 
voidaan seurata oppimista ja tietä-
myksen laajenemista. SOM puoles-
taan soveltuu laajan tausta-aineis-
ton analyysiin ja sen avulla voidaan 
tehdä visuaalisia yhteenvetoja opin-
tojen seuraamista ja suunnittelemista 

varten. Lisäksi persoonallisista kä-
sitekartoista voidaan tehdä SOM ja 
näin vertailla käsitekarttoja esimer-
kiksi linkitysten perusteella. 

Käsitekarttojen tulkintaa tukevat 
FLE-aineisto, sähköpostiviestit sekä 
opiskelijoiden tuottamat dokumentti-
elokuvat ja oppimispäiväkirjat. Kävin 
läpi jokaisen käsitekartan, laskin kä-
sitteet ja käsitteiden väliset linkit sekä 
tein esiintyneistä käsitteistä seuraavat 
taulukot:

• kaikki yhden osanottajan käyttä-
mät käsitteet yhdessä kartassa
• kaikki yhden osanottajan käyttä-
mät käsitteet kaikissa kartoissa
• kaikkien osaottajien käyttämät 
kaikki käsitteet kaikissa kartoissa 
• kaikki osanottajien käyttämät kä-
sitteet yhdistettynä Elokuvantajussa 
käytettyihin käsitteisiin

Taulukoilla pyrin löytämään sekä 
tärkeimmät käsitteet että hypero-
nyymit, joita puolestaan voisi har-
kita Elokuvantajun olennaisimmiksi 
termeiksi. Taulukot auttoivat myös 
selvittämään linkitysten määrän, 
taksonomian ja haarautumisen yksi-
selitteisellä ja vertailukelpoisella ta-
valla. Vertailin sekä kronologisesti 
yhden osanottajan piirtämiä karttoja 
että samassa tilaisuudessa piirrettyjä 
karttoja toisiinsa käsitefrekvenssien 
avulla. Saman osanottajan kronolo-
gista karttasarjaa vertailemalla voi 
sekä nähdä osanottajan ilmaiseman 
käsitteellistymisen että arvioida esi-
merkiksi Elokuvantajun vaikutusta 
käsitteiden käyttöön ja linkitykseen. 
Ryhmän samaan aikaan piirtämien 
karttojen vertailu auttaa puolestaan 
havaitsemaan miten yhteisöllinen 
opiskelu on mahdollisesti vaikutta-
nut käsitteellistämiseen.
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Vertasin kunkin käsitekartan käsit-
teistöä Elokuvantajussa käytettyihin 
käsitteisiin numeeristen tunnisteiden 
avulla (liite 5). Laskin käsitekartto-
jen käsitteet ja annoin käsitteille nu-
meerisen tunnisteen sekä luetteloin 
jokaisen kartan käsitteet matriiseiksi. 
Taulukoin kaikkien 93 kartan käsi-
tefrekvenssit ja laskin käsitteiden vä-
liset linkit (liite 6). Tulkitsin ja ryh-
mitin muutamia yksittäisiä sanoja ja 
esimerkkejä yhdeksi yleisemmäksi 
käsitteeksi. Laskin käsitekarttojen 
käsitteiden väliset linkit ja taulukoin 
ne merkitsemällä linkin luvulla yksi 
ja linkin puuttumisen nollalla. 

2.5.3 Sähköposti- ja FLE-viestit

Tutkimuksessa käytetti in FLE 
(Future Learning Environment) 
-oppimisympäristöä (Leinonen ym. 
2003a). Tutkimusryhmä (n = 7) 
osallistui verkko-opiskeluun toi-
mintatutkimuksen kaikkien kol-
men vaiheen TT1–TT3 aikana (ku-
vio 5). Kolmannessa vaiheessa TT3 
vuonna 2001 tutkimusryhmä opiskeli 
FLE:n ”elokuvailmaisun peruskurs-
sin” ja Elokuvantajun avulla doku-
menttielokuvan tuotantoa. Tallensin 
kaikki tutkimusryhmän ja vertailu-
ryhmän osanottajille sekä tuotanto-
ryhmälle lähetetyt ja kaikki osanot-
tajien sekä tuotantoryhmän jäsenten 
lähettämät FLE- ja sähköpostiviestit. 

Toimintatutkimuksen alussa valit-
simme viestintätavaksi osanottajille 
aiemmin tutun sähköpostin, jota tuki 
heille oudompi FLE-viestintä. FLE 
(Future Learning Environment) on 
ympäristö ja työkalu yhteisölliseen 
opiskeluun, tiedonrakennukseen ja 
tutkivaan oppimiseen (Leinonen ym. 
2003a; Muukkonen, Hakkarainen & 
Lakkala 1999). FLE:n kaltaisen ver-

kostopohjaisten oppimisympäristön 
tavoitteena on rohkaista opiskelijoita 
yleistämään kokemuksiaan ja tuotta-
maan toimintaa tukevia esineellisty-
miä tutkivan oppimisen avulla. FLE 
ohjaa ja strukturoi käyttäjän toimin-
taa rajaamatta käytössä vaihtoeh-
toja sekä auttaa luomaan välineitä ja 
käytäntöjä, jotka tukevat yhteisölli-
sen toiminnan organisoimista ja op-
pimisprosessin aikana hankittujen 
kokemusten jakamista. Siten FLE 
tukee asteittain syvenevää osallistu-
mista, jossa opiskelija oppii vähitel-
len kantamaan vastuuta myös op-
pimiseen liittyvistä korkeammista 
älyllisistä prosesseista (Muukkonen 
& al. 1999). 

Vuosina 1999–2001 FLE:sta jul-
kaistiin kolme versiota: Fle1, Fle2 
ja Fle3. Tutkimuksen alustavassa 
vaiheessa 1.5.1999–8.9.2000 käy-
tettiin Fle1:ta ja orientoivassa 
vaiheessa 8 .9 .2000–12.2.2001 
Fle2:ta. Verkkokurssilla 12.2.2001–
15.11.2001 jatkettiin Fle2:n käyttöä. 
Tutkimuksen kenttäosuuden päätyt-
tyä julkaistiin Fle3, jota ei tutkimuk-
sessa käytetty. ”FLE” suuraakkosin 
eli versaalilla ja ilman versionumeroa 
kattaa kolme vuosina 1999–2004 jul-
kaistua Fle-versiota viitaten oppimis-
ympäristöön pikemmin kuin ohjel-
mistoversioon.

FLE:ssa käytetään seuraavaa ter-
minologiaa (Leinonen ym. 2003b; 
Muukkonen & al. 1999; Muukkonen 
& al. 2003): ”Tutkiva oppiminen” 
tähtää ymmärryksen parantamiseen, 
johon pyritään keskustelemalla avoi-
mesti tutkimushaasteista, teorioista, 
omista ideoista ja muualta löydetystä 
tieteellisestä tiedosta. Tarkoituksena 
on edetä kohti kehittyneempiä kä-
sityksiä ja ratkaisuja. Oppiminen al-
kaa opiskelijoiden omista ongelmista 
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ja käsityksistä, joita kehitetään kes-
kusteluissa ”ajatustyyppien” avulla. 
Oman ajattelun jäsentäminen, aja-
tusten tuominen julki itselle ja muille 
viesteinä ja näiden viestien käsittely 
on prosessin päätavoite, jonka tulok-
sena syntyy kehittyneempi ymmär-
rys aiheesta. Opiskelijan oman ”tut-
kimusongelman” avulla määritellään 
omat oppimistavoitteet ja ”oman teo-
rian” kautta esitellään ajatukset on-
gelmasta. ”Tieteellinen tieto” edustaa 
tutkittavan aiheen tieteellistä ymmär-
rystä tai alan yleistä näkemystä, jonka 
avulla voidaan keskusteluun tuoda 
uusia asioita. ”Työn organisointia” 
kuvaavat viestit ovat metatietoa, joka 
käsittelee omaa tai ryhmän työsken-
telyä, eivätkä varsinaisesti käsiteltä-
vää aihetta. Tarkoituksena on orga-
nisoida ryhmän toiminta tukemaan 
asetettujen ongelmien ymmärtämistä 
ja ratkaisemista syvällisesti ja tehok-
kaasti. ”Yhteenvedossa” keskuste-
lun keskeisimmistä osista esitetään 
kokonaisuus. (Leinonen ym. 2003b; 
Muukkonen & al. 1999; Muukkonen 
& al. 2003) 

Syksyllä 1999 alkaneen toimin-
tatutkimuksen ensimmäisessä vai-
heessa TT1 (kuvio 5) vapaamuotoisen 
”Elokuvan taju” -kurssin tavoitteena 
oli oppia FLE:n käyttö elokuvista 
keskustellen ja katsomistehtävien 
kautta. Alustavassa ja orientoivassa 
vaiheessa TT1–TT2 ei myönnetty 
opintoviikkoja, sillä tavoitteena oli 
yhtenäistää tutkimusryhmän tieto-
tekninen osaaminen, terminologia ja 
käsitteistö varsinaista opiskelua var-
ten. Tarkensin tutkimustehtävääni 
seuraamalla osanottajien vapaata 
FLE-keskustelua elokuvailmaisusta: 
millaisen yhteisön osanottajat muo-
dostivat? Varmistin, että varsinainen 
myöhempi opiskelujakso TT3 doku-

menttielokuvan tuottamiseksi olisi 
relevantti sekä osanottajien omaan 
tuotantoon että Elokuvantajun tuo-
tantoon nähden ja kasvaisi myös tut-
kimusryhmästä käsin. Tällöin vakuu-
tuin, että toimintatutkimus muistuttaa 
ongelmalähtöistä oppimista ja doku-
menttielokuvan tekemistä.

Alustava vaihe TT1 kesti luku-
vuoden 1999–2000 aina elokuuhun 
2000 saakka, jolloin Fle1 korvattiin 
Fle2-versiolla. Samalla alkoi toimin-
tatutkimuksen toinen vaihe eli doku-
menttielokuvan tuotantoon johdat-
televa ja orientoiva tiedonhankinta 
TT2 Elokuvantajun beeta-version ja 
katselutehtävien avulla. Tallensin pa-
perille ja digitaalisessa muodossa al-
kuvaiheiden viestinnän ennen varsi-
naisen kurssin TT3 aloittamista. 

Syyskuussa 2000 kaikki tutkimus-
ryhmän osanottajat jatkoivat etäopis-
kelijoina Fle2-oppimisympäristössä. 
Helmikuussa 2001 käynnistyi toimin-
tatutkimuksen viimeinen eli kolmas 
vaihe TT3, jossa aloitettiin kahden 
opintoviikon suoritus Taideteollisen 
korkeakoulun elokuvataiteen osas-
ton ylimääräisinä opiskelijoina. 
”Elokuvan peruskurssi aka eloku-
van taju” oli tutkimusryhmän opin-
tojen ydin, jota täydensi toukokuussa 
2001 toteutettu leikkauksen työpaja. 
Verkko-opiskelun tavoitteena oli 
saada riittävät valmiudet lyhyen do-
kumenttielokuvan tuottamista var-
ten. Sähköpostiviestien ja FLE-vies-
tin koodaus on liitteessä 3.

2.5.4 Sähköisen 
viestinnän analyysi 

Syventääkseni käsitekarttojen osan-
ottajien elokuvatietämyksestä anta-
maa kuvaa analysoin verkkokurs-
sin aikana lähetettyjä sähköposti- ja 
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FLE-viestejä. Nämä viestit muodosta-
vat eräänlaisen Elokuvantajun kehit-
tämiseen osallistuneen viittomakieli-
sen opiskelijayhteisön kollektiivisen 
muistin, jonka kautta voin tarkastella 
osanottajien elokuvatietämykseen 
liittyvän osaamisen ja yhteisöllisen 
vuorovaikutuksen kehitystä. Sovelsin 
analyysissa focus group-haastatte-
lun ja symboliseen interaktionismiin 
liittyvän osanottajien havainnoinnin 
menetelmiä, jotka yhdistin viestien 
sisällön erittelyyn.

Verkkokurssin (TT3) ja sitä edel-
tävien vaiheiden (TT1–TT2) aikana 
osanottajilla oli eri rooleja sekä tut-
kimuksen että oman dokumenttielo-
kuvatuotannon kannalta. Varsinkin 
alustavan TT1-vaiheen aikana focus 
group-tyyppinen keskustelu koros-
tui ja toimin elokuviin liittyvien kes-
kustelujen moderaattorina. Toisaalta 
verkkokurssin TT3 ja dokumenttielo-
kuvatuotannon aikana korostui inter-
aktionismi ja osanottajien tarkkailu: 
Miten osanottajat mukautuivat tois-
tensa toimintaan ja ratkaisivat roo-
lien turvin ongelmia? Mikä on tämän 
viestin tarkoitus? Mitä prosesseja tä-
hän liittyy?

Luin kaikki osanottajien ja leik-
kauksen työpajan vetäjän lähettämät 
FLE- ja sähköpostiviestit ja analysoin 
kertynyttä viestintää kolmella tavalla. 
Ensiksi analysoin määrällisen aktiivi-
suuden (taulukot 11 ja 12, kuvio 33). 
Toiseksi erittelin laadullisesti sisäl-
töä (Grönfors 1982, 160–161; Pietilä 
1973, 31–62) eli yhteistoiminnan il-
menemisen muotoja viestinnässä 
(Garton & al. 1999) luokittelemalla 
kaikki sähköposti- ja FLE-viestit kol-
meentoista luokkaan: analyysi, avun-
pyyntö, ehdotus, kannustus, kehotus, 
kysymys, palaute, pohdiskelu, rek-
lamaatio, suostumus, tiedotus, vas-

taus ja yhteenveto. Vastaavat luokit-
teluperusteet on kuvattu liitteessä 
7. Luokittelin viestit sen mukaan, 
kuinka ne kuvasivat yhteisöllistä 
opiskelua ja vertasin FLE-viestintää 
sähköpostiviestintään ja tein SOM-
analyysin (luku 2.6.3, kuvio 34) näh-
däkseni mahdollisia eroja viestintä-
tapojen välillä. Kolmanneksi jäljitin 
viesteistä tehtävään orientoitumista 
ja tavoitteeseen pyrkimistä sen perus-
teella, kuinka ne edistivät osanotta-
jien oman dokumenttielokuvaprojek-
tin edistymistä. Pyrin erottelemaan 
sosiaalista vuorovaikutusta ylläpitä-
vät viestit projektia edistävästä kon-
struktivistisesta oppimiskeskuste-
lusta, jossa viestien lähettäjillä on eri 
rooleja. Lopuksi vertailin sähköistä 
viestintää osanottajien käsitekarttoi-
hin ja tapaan kuvata omaa oppimis-
taan ja tuotantoprojektia loppuyh-
teenvedoissa. 

2.5.5 Dokumenttielokuvat, 
opintopäiväkirjat ja 
loppupalautteet 

Tutkimusryhmän opiskelun tavoit-
teena oli kehittää riittävä elokuva-
tietämys enintään viiden minuutin 
mittaisen dokumenttielokuvan tuot-
tamiseen teemasta ”kuinka kuvaan 
koulua kuuron ekaluokkalaisen sil-
min?”. Toimintatutkimus sidottiin 
tähän dokumenttiprojektiin, joka 
eteni järjestelmällisesti kolmessa vai-
heessa. Hyväksyttyyn kurssisuorituk-
seen vaadittiin yhteisellä sopimuk-
sella osanottajien kanssa seuraavat 
asiat: 1) dokumenttielokuvan käsi-
kirjoitus, 2) kuvausten suunnittelu, 
3) kuvaukset ja 4) jälkituotanto eli 
leikkaaminen itse kuvatusta materi-
aalista. Dokumenttielokuva leikattiin 
työpajassa 21.–22.5.2001, jonka opet-
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tajana toimi elokuvaleikkaaja Anne 
Lakanen Taideteollisesta korkeakou-
lusta. Työpaja suunniteltiin tutkimus-
ryhmän kanssa FLE:n ”Leikkauksen 
työpaja” -keskustelussa osana tuo-
tannon suunnittelua. 

Neljä osanottajaa (02, 03, 04 ja 05) 
palautti opintopäiväkirjan tutkimuk-
sen päättyessä. Opintopäiväkirjoja voi 
kuvata erinomaisiksi. Niissä näkyy 
asiaan paneutuminen, huolellisuus 
ja halu opiskella järjestelmällisesti. 
Osanottaja 04 on kehitellyt doku-
menttielokuvan käsikirjoitusta päivä-
kirjaansa, johon on tarkasti merkitty 
projektin eteneminen. Päiväkirjaan 
on esimerkiksi kirjattu keväällä 2000 
osanottajien pitämä kokous, jossa 
tutkimusryhmä oli päättänyt tuotan-
torooleista. Merkinnöistä ilmenee, 
että 04, 07 ja 10 aloittivat käsikirjoit-
tajina, 02 ja 03 kuvaajina, 06 juon-
tajana ja 01 ”apumiehenä” eli ku-
vausjärjestäjänä. Näissä rooleissa ei 
lopulta pysytty, mutta yksityiskohta 
kertoo projektin omaehtoisesta jär-
jestäytymisestä tuotantoa varten. 
Osanottaja 3:n päiväkirjassa on ana-
lysoitu katsomistehtäväksi tarkoite-
tut elokuvat, mutta myös muita osan-
ottaja 3:n vapaaehtoisesti katsomia 
elokuvia. Tämä viittaa selvästi mo-
tivoituneeseen elokuvaopiskeluun. 
Osanottaja 05:n päiväkirja on siisti ja 
järjestelmällinen vastaten hyvin hänen 
valitsemaansa kuvaussihteerin roolia. 
Osanottaja 05 erottelee selvästi hen-
kilökohtaiset ja intiimit muistiinpa-
not tuotantoon liittyvistä muistiinpa-
noista. Päiväkirjassa on 05:n yhdessä 
03:n kanssa lappujen avulla laatima 
leikkauskäsikirjoitus, joka on lä-
hes ammattilaisen tekemää vastaava. 
Osanottaja 02 on päiväkirjassaan ke-
rännyt järjestelmällisesti muistiin uu-
det sanat ja niiden selitykset sekä ha-

kenut sanoja vastaavien käsitteiden 
yhteyksiä käsitekarttojen avulla. 

Viimeinen tapaaminen 20.9.2001 
oli samalla tutkimuksen palautese-
minaari, jossa loppupalautteet esi-
teltiin alustuksina. Jokaisella kol-
mella alustajalla oli oma opponentti, 
jonka jälkeen käytiin yleiskeskustelu. 
Alustukset tallennettiin kunkin alus-
tajan omaan FLE-kansioon muiden 
luettavaksi. Lopulliseksi kurssin pää-
töspäiväksi sovittiin 15.11.2001, jo-
hon mennessä kaikkien sovittujen 
tehtävien tuli olla valmiina. Tämän 
jälkeen osanottajille myönnettiin 
suoritusmerkinnät Taideteollisen kor-
keakoulun elokuvataiteen laitokselta. 
Dokumenttielokuvien Jyväskylän 
ensi-illan osanottajat järjestivät itse-
näisesti palauteseminaarin jälkeen. 

Tutkimusryhmän loppuseminaari 
pidettiin 20.9.2001 Jyväskylässä, 
jossa osanottajat esittelivät loppupa-
lautteet alustuksina ja opponointeina. 
Alustuksista keskusteltiin ja ne laitet-
tiin loppuseminaarin jälkeen myös 
FLE:n työpöytien kansioihin. Luin 
päiväkirjat sekä katsoin samasta ku-
vamateriaalista leikatut kolme do-
kumenttielokuvaa. Vertasin elokuvia 
asetettuihin tavoitteisiin ja FLE – 
elokuvailmaisun perusteet -kurssilla 
muotoiltuun ongelmaan ”miten ku-
vaan koulua kuuron ekaluokkalaisen 
silmin?”. Dokumenttielokuvat ovat 
sekä aineistoa että konkreettinen tu-
los toimintatutkimuksen opiskelujak-
son onnistumisesta.

2.5.6 Itseorganisoituva kartta

Erilaiset visualisoinnit ovat tärkeitä 
uusien tuotteiden kehittelyssä ja vi-
sualisointia tulisi tehdä usein ja koko 
ajan alusta saakka (Cagan & Vogel 
2002, 206–210). Käsitekarttojen li-
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säksi käytin itseorganisoituvia kart-
toja sekä tutkimusaineiston jä-
sentämiseen että Elokuvantajun 
oppimateriaalikartan kehittämiseen. 
Vaikka käsitekartta (kuvio 6) ja itse-
organisoituva kartta (SOM, kuvio 7) 
ovat kaksi täysin eri asiaa, voidaan 
molempien avulla visualisoida infor-
maatiota ja saada käsitys sekä opis-
kelijan osaamisen tasosta että mah-
dollisesta tarpeesta jakaa ryhmä 
osaryhmiksi. 
Käsitekartta kuvaa opiskelijan kä-
sitteitä ilmaisevaa sanastoa ja tie-
toutta opiskeltavasta aiheesta. 
Käsitekarttojen avulla voidaan seu-
rata oppimista ja tietämyksen laaje-
nemista. SOM puolestaan soveltuu 
laajan tausta-aineiston analyysiin ja 
sen avulla voidaan tehdä visuaalisia 
yhteenvetoja opintojen seuraamista 
ja suunnittelemista varten. Lisäksi 
persoonallisista käsitekartoista voi-
daan tehdä SOM ja näin vertailla kä-
sitekarttoja esimerkiksi käsitteiden 
välisten linkitysten ja käsiteryhmien 
perusteella.

Itseorganisoituva kartta (self-orga-
nizing map, SOM, kuvio 7) on Teuvo 
Kohosen (1982) kehittämä mene-
telmä, jolla tulkitaan monimutkaisia 
ja laajoja havaintosarjoja ja tilastoja 
(esittelen myöhemmin suppeahkon, 
mutta monimutkaisen laadullisen ai-
neistoni). Yleisemmin SOM:in kal-
taiset keinotekoiset hermoverkot 
muodostavat esimerkkien avulla abst-
rakteja skeemoja (Anderson 1980, 
154–155) ilman heuristista suunnit-
telua tai ohjausta. Tällainen skeema 
kuvaa biologisen tai keinotekoisen 
hermoverkon toimintaa ideaalisella 
tasolla (Kohonen 2001, 374–375). 
Tutkimuksen SOM-kartat on visuali-
soitu U-matriiseja (unified distance 
matrix) käyttäen. U-matriisi esittää 

mallivektorien väliset etäisyydet si-
ten, että havaintoyksiköistä – kuten 
käsitteistä – syntyy ryhmittymiä eli 
klustereita (Ultsch 1993). U-matrii-
siin on laskettu kartan mallivekto-
rien ja niiden hilanaapureiden väli-
set etäisyydet ja se esitetään yleensä 
komponenttitason tapaan harmaasä-
vykuvana. Tällöin tummat sävyt ku-
vaavat yksiköiden pitkiä ja vaaleat ly-
hyitä välejä eli mallivektorien ryhmät 
ovat tumman sävyn erottamia vaa-
leita saarekkeita. Harmaasävyt voi 
hahmottaa myös siten, että vaaleat 
alueet ovat ”laaksoja”, joita tummien 
alueiden ”vuoristot” erottavat. Musta 
piste kuvaa tyhjää solua, jossa ei esi-
merkiksi esiinny yhtäkään käsitettä 
(kuviot 7, 8 ja 9; liite 8). 

Datan komponenttien varianssi 
vaikuttaa huomattavasti kartan järjes-
tymiseen, sillä kartta järjestyy voimak-
kaasti muita selvästi korkeamman 
komponentin varianssin mukaan. 
Siksi komponentit on skaalattava. 
Skaalaaminen harkitaan tapauksit-
tain sen mukaan, millaista data on 
ja mitä kartalla halutaan kuvata. 
Sopiva menettely löytyy kokeilemalla 
(Kohonen 2001). Skaalasin aineis-
ton datan yksikkökuutioon4. Tällöin 
yksikkökuutio muodostaa datalle 
suljetun asteikon. Yksikkökuutioon 
normalisoidussa datassa poikkeuk-
sellinen arvo jää rajoitetulle välille 
ja pakottaa muut arvot pienelle vä-
lille asteikon toiseen päähän. Käytin 
itseorganisoituvien karttojen ope-
tukseen ja visualisointiin Teknillisen 
korkeakoulun neuraalilaskennan tut-
kimusyksikössä kehitettyä C-kielellä 

4

  
(Himberg 1997).   
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kirjoitettua SOM_PAK-ohjelmakir-
jastoa (Kohonen, Hynninen, Kangas 
& Laaksonen 1995)5.

SOM-menetelmällä tulostetut kar-
tat soveltuvat käsitteellisen aineis-
ton visualisointiin. Timo Honkela, 
Teemu Leinonen, Kirsti Lonka ja 
Antti Raike (2000) hahmottelivat 
SOM:n käyttöä elokuvaopintojen 
tukena. Tein suomalaisten elokuva-
ammattilaisten (ohjaaja-käsikirjoit-
taja, leikkaaja ja tuottaja) avulla 
lähes kahdestasadasta elokuvakä-

sitteitä kuvaavasta termistä SOM:
n, jossa toisilleen läheiset elokuva-
termit ryhmittyivät lähelle toisiaan 
elokuvatuotannon työvaiheiden mu-
kaan (kuvio 7). 

Jaoin elokuvatuotannon työvai-
heet kolmen päätuotantovaiheen 
– esituotanto, kuvaukset, jälkituo-
tanto – pohjalta kahteentoista tar-
kempaan vaiheeseen. Kartan val-
koisella alueella (”laaksossa”) termit 
ovat suhteellisen samankaltaisia eli 
ne liittyvät samaan työvaiheeseen. 
Tummilla alueilla (”vuoristossa”) 
ominaisuudet muuttuvat suhteelli-
sesti nopeammin eli termit ovat eri-
laisia, joten ne eivät liity selvästi sa-

KUVIO 7. Itseorganisoituva kartta eli SOM yli 170 elokuvatermistä. Käsitteitä 
nimeävät termit ryhmittyvät lähelle toisiaan työvaiheittain. Vaaleat alueet vi-
sualisoivat läheisyyttä, tummat etäisyyttä. Kartta toimi Elokuvantajun visu-
aalisena prototyyppinä (dimensio 8x9).

 5 SOM_PAK on ilmaisohjelma, joka on 
vapaasti käytettävissä tieteellisiin tarkoi-
tuksiin.
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maan työvaiheeseen. Inkluusion, 
joustavan opiskelun ja saavuttavuu-
den vuoksi Elokuvantajusta oli tar-
koitus tehdä alusta saakka monikieli-
nen, joten tein suomalaista termistöä 
vastaavan englanninkielisten termien 
SOM:in vertailua ja käyttöliittymä-
suunnittelua varten (liite 8). Nämä 
vajaa kaksisataa elokuvatermiä ovat 
myös Elokuvantajun karttamaisen 
käyttöliittymän linkkisanoja oppima-
teriaaliin. 

2.5.7 Itseorganisoituva kartta 
aineiston analyysissa

Käytin aineistoni analyysissa itse-
organisoituvia karttoja (SOM) vi-
sualisoimaan monimutkaista ja 
laadullista kyselylomakkeiden, käsi-
tekarttojen sekä sähköpostiviestien 
dataa. Yhteisöllisessä opiskelussa 
opiskelijoiden väliset heikotkin linkit 
helpottavat työskentelyn aloittamista. 
Opiskelijoita voi yhdistää esimerkiksi 
kotitausta tai sukulaisten elokuva-
ammatti. Tällaisella ei ole mainittavaa 
merkitystä myöhemmissä opinnoissa, 
mutta opintojen alussa näinkin pieni 
yhdistävä tekijä voi edistää vuorovai-
kutusta. Didaktisesti opiskelua voi 
ja usein kannattaa eriyttää opiskeli-
joiden taitojen perusteella. Tutorin 
on joustavissa opinnoissa kerättävä 
merkityksellinen informaatio laajasta 
ja vaikeasti hahmotettavasta aineis-
tosta. Käsitekarttojen tulkinta on työ-
lästä ja sähköisten viestien lukemi-
nen vie aikaa. Tällöin voidaan jonkin 
soveltuvan ohjelmiston avulla seu-
loa aineistosta erilaisia rakenteita tai 
malleja. Esimerkiksi SOM on yhte-
näinen visuaalinen esitys opiskelijoi-
den osaamisesta ja taustoista, joten 
SOM voi vähentää tutorin kognitii-
vista kuormaa. SOM:n avulla voi-

daan esimerkiksi arvioida sosiaalisen 
elämän piirteitä tai ryhmän jäsenten 
taustojen samanlaisuutta. 

Alkukyselyä (liite 1) vastaavaa ai-
neistoa voi kerätä esimerkiksi WWW-
kyselyillä. Kutakin osanottajaa kuvaa 
yhteensä 161 elintapaan, asuinpaik-
kaan, perheeseen, opiskeluun, tietou-
teen, vapaa-ajan viettoon ja mielty-
myksiin liittyvää ominaisuutta. Näitä 
ovat esimerkiksi sukulaisten ja tutta-
vien ammatit, asuinpaikan elokuva-
teatterit, kielitaito, aiemmat opinnot 
ja elokuvamieltymys sekä tietotek-
niikan termien hallinta. En antanut 
muuttujille painoja, mutta ryhmitte-
lin samanlaisiin luokkiin. En myös-
kään ottanut kuulovamman astetta 
huomioon, sillä kuulovamman ta-
painen muuttuja vinouttaa tulok-
sia. Ryhmittelin 161 muuttujaa kah-
teentoista ryhmään ja koodasin 
datan taulukoihin. Muuttujien nor-
malisoinnin jälkeen tein kaksitoista 
SOM:a, joiden avulla kuvasin opis-
kelijoiden mahdollista jakamista eri-
laisiin ryhmiin (kuviot 8, 9, 10, 11 ja 
12). Osanottajasta saadaan kyselyn 
avulla profiili eli malli. Solussa näkyvä 
osanottajatunniste (02–35) vastaa tätä 
profiilia. Kartan valkoisella alueella 
osanottajat ovat suhteellisen saman-
kaltaisia. Tummilla alueilla ominai-
suudet muuttuvat suhteellisesti nope-
ammin eli osanottajat ovat erilaisia.

Tutkimusryhmän ja vertailuryh-
män osanottajien elokuvanopiskelun 
motivaation erilaisuus näkyy aikai-
sempia opintoja (ennen vuoden 1998 
syksyä) esittävässä SOM:ssa, jossa il-
menee molempien ryhmien osanotta-
jien elokuvataiteen ja kasvatustieteen 
opintoihin orientoituneisuus jo en-
nen syksyllä 1998 aloitettuja opintoja 
(kuvio 8). Viisi kasvatustieteen opis-
kelijaa (04, 05, 07, 08 ja 09) erottuu 
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hiukan muita homogeenisempana 
ryhmänä kuvion oikeassa alanur-
kassa. Elokuvataiteen opiskelijoilla 
oli enemmän aikaisempia media-alan 
opintoja kuin kasvatustieteen opiske-
lijoilla. Sukulaisten ja ystävien am-
matteihin perustuvan SOM:ssa en ot-
tanut huomioon motivaatiota enkä 
aikaisempia opintoja. Tällöin tutki-
mus- ja vertailuryhmän opiskelijoita 
ryhmittyi sekaisin (kuvio 9). Näiden 
kahden SOM:n avulla voi varovasti 
tulkita, että motivaatio alalle korre-
loi enemmän kuin sukulaisuus- ja ys-
tävyyssuhteet opiskelualalle hakeutu-
misen kanssa (kuvio 8 ja kuvio 9).

KUVIO 8. SOM: Osanottajien aikai-
semmat opinnot. Oikeassa alanur-
kassa samanlaisten kasvatustieteen 
opiskelijoiden ryhmä. Yläreunassa 
kolme elokuvataiteen opiskelijoi-
den ryhmää (tummat alueet indikoi-
vat suurta eroa, piste on tyhjän solun 
merkki).

KUVIO 9. SOM: Osanottajien suku-
laisten ja ystävien media- tai tieto-

konealan ammatit. Opiskelijoilla 07, 
10, 19 ja 30 on samanlaisia ammat-
tituttavuuksia kuten myös opiskeli-
joilla 02, 04, 05 ja 06 (vaalea väri indi-
koi pientä eroa).

Ylioppilastutkinnon englannin kielen 
arvosanan ja opiskelijoiden osaamien 
kielten lukumäärän yhdistäminen 
tuotti SOM:n, jossa kielitaidoltaan 
samankaltaiset osanottajat järjestyvät 
lähelle toisiaan. Englannin kielen yli-
oppilastutkinnon arvosanan, osattu-
jen kielten ja kieliopintojen suhteen 
kolme tutkimusryhmän osanottajaa 
(04, 05 ja 06) ryhmittyi omaksi ryh-
mäkseen. Tutkimusryhmä oli homo-
geenisempi kuin vertailuryhmä, jonka 
kaksi osanottajaa (16 ja 29) erottuvat 
kielitaidoiltaan kaikista muista (ku-
vio 10).

KUVIO 10. SOM: Osanottajien kie-
litaito. Tutkimusryhmä enimmäk-
seen oikealla, vertailuryhmä vasem-
malla, mutta osanottajat 07 ja 28 
sekä 10 ja 24 ovat toistensa kaltaisia. 
Kielitaitoisimmat osanottajat 16 ja 
29 vasemmassa ylänurkassa erottu-
vat muista (kartan dimensio 3x4).

Ryhmiä voi jakaa myös elokuva-
maun ja -harrastusten pohjalta. 
Elokuvamaun suhteen ryhmät erot-
tuivat vähän toisistaan. Suomessa 
tekstitys lisää elokuvien saavutetta-
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vuutta: kotimaisia elokuvia lukuun 
ottamatta kuurot voivat valita elo-
kuvat vapaasti. Makukyselyssä mai-
nittiin yhteensä 137 eri elokuvaa, 
jotka jaoin 19 lajityyppiin: draama, 
komedia, tragedia, jännitys, toi-
minta, trilleri, sota, seikkailu, nuo-
riso, farssi, western, animaatio, do-
kumentti, rakkaus, musiikki, kauhu, 
satiiri, luontoelokuva ja rikoselokuva. 
Harrastuksesta kysyin, missä ja miten 
elokuvia katsotaan: teatterissa, tele-
visiosta, vuokravideoilta vai itse nau-
hoitetuilta videoilta. Mieltymysten 
pohjalta tein SOM:it, joissa ryhmät 
sekoittuivat edellisiä kuvioita selvem-
min (kuviot 11 ja 12).

KUVIO 11. SOM: Osanottajien eloku-
vaharrastus. Osanottaja 35 poikkeaa 
selvästi muista. Osanottajat 02, 03, 
05 ja 07 ovat samanlaisia.

KUVIO 12. SOM: Osanottajien elo-
kuvamaku. Osanottajat 06, 04 ja 28 
poikkeavat muista. Soluissa olevilla 

pareilla (kuten 07 ja 16) on samanlai-
nen maku.

Viiden parhaan ja viiden viimeksi 
nähdyn elokuvan luettelointi parem-
muusjärjestykseen ei ole kovin va-
lidia, kuten osanottaja 30 sattuvasti 
totesi: ”Täysin mahdotonta käytän-
nössä, mutta väännetään väkisin”. 
Hänen laatimansa luettelo antoi silti 
käsityksen vastaajan mieltymyksistä: 
”1. Lawn Dogs, 2. Reservoir Dogs, 3. 
Lust och fägring stor – Jo joutui ar-
mas aika 4. Cry Freedom – huuto va-
paudelle 5. Kuolleiden runoilijoiden 
seura.” Osanottaja 30 kommentoi li-
säksi, että ”[k]ukaan joka opiskelee 
[…] EI PYSTY listaamaan sadoista 
upeista elokuvista viittä parasta.” 
Tämä on osaltaan myös luotettavuu-
den ongelma.

Alkukyselyn vastauksiin (liite 1) 
perustuva SOM-analyysi paljasti 
odotusten mukaisesti myös sen, että 
tutkimusryhmän ja vertailuryhmän 
osanottajat erosivat eniten kuulovam-
man ja opintosuuntautuneisuuden 
suhteen, jonkin verran kielitaidon ja 
vähiten kaikkien muiden muuttujien 
suhteen. Muiden muuttujien paitsi 
kuulovamman suhteen ryhmät olisi-
vat vertailukelpoisia myös normatii-
visesti. Esimerkiksi elokuvaharrastus, 
elokuvamaku, tietokoneharrastus ja 
Internet-käyttäytyminen olivat mo-
lempien ryhmien osanottajilla liki-
main samanlaista. Siten ryhmät lä-
hes sulautuisivat toisiinsa, mikäli 
elokuva- ja kasvatustieteen opiskelua 
sekä kuulovammaa tai viittomakieli-
syyttä ei otettaisi huomioon.
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T
ässä luvussa kuvaan osallistuvan 
toimintatutkimuksen etenemisen, 
jossa havainnoin tutkimusryh-
män osanottajien elokuvatietä-

myksen kehittymistä. Samaan aikaan 
tuotettiin Elokuvantaju, jonka suun-
nittelu-, muotoilu- ja visualisointiteh-
tävät jaettiin seuraaviksi tehtäväluo-
kiksi: 1) informaatioarkkitehtuurin 
suunnitteluun, 2) tekniseen suunnit-
teluun, 3) käytettävyyden suunnitte-
luun ja 4) visuaaliseen suunnitteluun. 
Elokuvantajussa pyrittiin työkalu-
maiseen tehokkuuteen ja suunnitte-
lussa päätettiin keskittyä käytettävyy-
teen ja informaatioarkkitehtuuriin, 
sillä monet näihin liittyvät ratkaisut 
edistävät samalla sekä käytettävyyttä 
että saavutettavuutta.

Pohdimme työryhmässä, ovatko 
käytettävyys ja saavutettavuus elo-
kuvailmaisun verkko-opiskeluun tar-
koitetun käyttöliittymän esteettisiä 
elementtejä? Päättelimme, että käy-
tettävyys voi olla mielihyvää tuottava 
esteettinen kokemus, jos tuotteen 
käyttö – opiskelu – on vaivatonta 
ja palkitsevaa. Siten informaation 
helppo saavutettavuus ja käytettä-
vyys opiskelun kannalta käsitettiin 
osaksi esteettisyyttä (Papanek 1971, 
6). Esimerkiksi ergonomisella tasolla 
silmää rasittamaton lukukontrasti 

mahdollistaa tehokkaan ruudulta 
lukemisen ja vaikuttaa miellyttä-
vyyden tunteen kautta oppimiseen. 
Hypermedian käyttöliittymissä hyö-
dynnetään tekijöiden hiljaista tietoa 
ja visuaalista ammattitaitoa, mutta 
kognitiivisen käytettävyyden (cogne-
tics ’kognitia’) tasolla vasta opiskelija 
luo esteettisille elementeille – kuten 
ikoneille – merkityksiä. 

Toimintatutkimus aloitettiin vapaa-
muotoisesti Jyväskylän opiskelijoi-
den kanssa lukuvuonna 1999–2000 
Elokuvantajun kehitys-versioiden 
ja FLE:n avulla. Seuraavassa vai-
heessa orientoiduttiin elokuvaopis-
keluun ja viimeisessä vaiheessa 
osanottajat suorittivat kaksi opinto-
viikkoa tutoroimallani verkkokurs-
silla. Hallinnollisesti yksi laskennalli-
nen opintoviikko (1,5 ECTS) vastaa 
noin 40 tunnin opiskelua, josta 24 
tuntia on tavallisesti kontaktiope-
tusta. Osanottajien työmäärä vuonna 
2001 oli siten noin 80 tuntia, mutta 
kokonaisuudessaan vuosina 1999–
2001 selvästi enemmän.

Interventio kehittyi vaiheittain 
verkkokurssin ja sähköpostiviestin-
nän lisäksi seitsemän käsitekartta-
tapaamisen, dokumenttielokuvan 
leikkauksen työpajan ja kurs-
sin lopputöiden ensi-illan aikana. 

3.  ELOKUVANTAJUA  RAKENTAMASSA
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Ensimmäisissä tapaamisissa keskus-
telimme tutkimusryhmän kanssa 
toimintatutkimuksesta sekä yhtei-
söllisestä oppimisesta ja opiskelu-
aineiston kehittämisestä. Lopuksi 
sovimme toimintatutkimuksen ja 
tuotannon aikataulusta (Kuviot 5 ja 
18), Taideteollisen korkeakoulun elo-
kuvataiteen osastolla suoritettavista 
opintoviikoista, viestintätavoista ja 
hyväksytyn suorituksen kriteereistä, 
kuten dokumenttielokuvan tuottami-
sesta. Tutkimusryhmän viidennessä 
tapaamisessa keskusteltiin projektin 
tilanteesta ja tavoitteista. Samassa ti-
laisuudessa osanottajat tekivät doku-
menttielokuvan tuotantopäätöksen.

Elokuvantaju 1.0 julkaistiin hel-
mikuussa 2001 ja toimintatutki-
mus päättyi syksyllä 2001, jonka jäl-
keen Elokuvantajua on ylläpidetty 
sekä kehitetty satunnaisen palaut-
teen ja tarjotun aineiston pohjalta. 
Elokuun 2004 loppuun mennessä 
Elokuvantajun julkisen palautteen 
kautta vastaanotettiin yli 180 viestiä 
muilta kuin osanottajilta. Viestit ovat 
pääasiassa kysymyksiä opiskelusta, 
tuotantoehdotuksia, yhteyspyyntöjä 
tai sisältöehdotuksia. Elokuvantajun 
tuotannossa sekä siihen liittyvän elo-
kuvailmaisun verkkokurssin ja työ-
pajojen toteuttamisessa kumuloi-
tunut tieto on siirrettävissä muiden 
WWW-palveluiden tuotantoon ja 
joustavien opintojen järjestämiseen. 
Julkistamisen jälkeen aineistoa on 
päivitetty jatkuvasti, kuten espan-
jalaisella sivustolla ja kolumbialai-
silla viittomilla vuoden 2002 lopussa 
ja japanilaisella sivustolla vuoden 
2003 lopussa. Elokuvantaju on hel-
posti laajennettavissa ja käytettävissä 
esimerkiksi Taideteollisen korkea-
koulun lähiopetuksen tukena sekä 

virtuaaliyliopiston joustavissa opin-
noissa (Koskinen ym. 2003).

3.1 Osallistuva 
toimintatutkimus ja 
yhteisöllinen opiskelun 
kehittäminen 

Ohjasin verkko-opiskelun aikana 
osanottajat jäljittelemään elokuva-
ammattilaisten toimintaa, ottamaan 
tuotantoroolit ja jakamaan tehtäviä 
osiin (Hakkarainen ym. 1999, 146–
161). Tehtäviä hajauttamalla ja roo-
lien avulla pyrin kääntämään opis-
kelijoiden erilaisuuden ja ilmenneet 
ongelmat oppimisprosessin hyö-
dyksi. Kielellisen viestinnän ja tuo-
tantotavoitteista syntyvän ”kantavan 
yksimielisyyden” avulla opiskeli-
jat kehittävät samalla yhteistä käsit-
teistöä sekä oppivat keinoja tarken-
nettujen käsitteiden ilmaisemiseen. 
Yhteisöllinen ja tietoja jakava oppi-
minen toteutuu parhaiten ryhmässä, 
joka tuntee toimivansa samojen ta-
voitteiden puolesta, mutta onnistuu 
Axelrodin (1984, 73–87) mukaan 
myös kilpailutilanteissa. 

Osanottajien elokuvailmaisun 
opiskelu alkoi ilman tuotantopai-
neita niistä tiedoista ja taidoista, joita 
heillä elokuvasta jo oli (Novak & 
Gowin 1997). Tähän subjektiiviseen 
osaamiseen viittaan termillä ”eloku-
van taju” (pienellä alkukirjaimella ja 
erikseen kirjoitettuna). Tutkija-tuto-
rina tehtäväni oli ohjata, kannustaa 
ja innostaa uusiin asioihin sekä jär-
jestää mahdollisuuksia oppimiselle 
(Hakkarainen ym. 1999, 218). Pidin 
yllä ja dokumentoin keskustelua, 
sen tavoitteita, esitettyjä näkemyksiä 
ja toimintaa sekä keräsin aineistoa 
Elokuvantajussa julkaisua varten. 
Ensimmäisen vaiheen jälkeen osan-
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ottajat saivat itse päättää sitoutumi-
sesta seuraaviin vaiheisiin.

Toimintatutkimuksessa tehtiin in-
terventio, muutokseen tähtäävä vä-
liintulo. Intervention kautta sain 
suoraa palautetta Elokuvantaju-tuo-
tantoa varten. Tunnistin ja hahmo-
tin alussa muutostarpeen, käynnistin 
osallistuvan käyttäjäkeskeisen toi-
mintatutkimuksen ja tuotannon muu-
toksen aikaansaamiseksi sekä olin 
tutkija-tutorina toiminnan moottori, 
aineiston dokumentoija ja lopulta 
aineiston sekä tulosten reflektoija. 
Heikkisen ja Jyrkämän (1999, 44) 
mukaan ”[t]oimintatutkimuksessa to-
dellisuutta muutetaan, jotta sitä voi-
taisiin tutkia. Toisaalta todellisuutta 
tutkitaan, jotta sitä voitaisiin muut-
taa (alkuperäinen kursivointi)”. 

Käytettävyystutkija Jakob Nielsen 
(1993, 181–182) muistuttaa siitä, että 
mihin tahansa tutkimukseen osallis-
tuminen aiheuttaa paineita ihmisille. 
Osanottajat pyrkivät ”hyviin suori-
tuksiin” sekä vastaamaan ja toimi-
maan ”oikein”, vaikka tällaiseen ei 
missään vaiheessa pyritä tai keho-
teta. Koulutustason noustessa ilmiö 
lisääntyy, sillä koulutetut ihmiset ja 
asiantuntijat eivät haluaisi näyttää 
tietämättömyyttään (Nielsen 1993, 
181–182). Pyrin vähentämään pai-
neita siten, että reflektoin omia opis-
kelu- ja työkokemuksiani sekä ase-
tuin osanottajien asemaan pyrkien 
ymmärtämään oppimista ja tapah-
tumien merkityksiä heidän näkökul-
mastaan (Biser 1985). 

Pyrin myös samastumaan osanot-
tajien opiskeluun ja ajatustapoihin 
neurologi Oliver Sacksin (2000, 10–
11) ajatuksia noudattaen. Sacksin 
sanoin taide ja tiede yhdistyvät 
Alexander Lurijan (1996) ”romantti-
sessa tieteessä”. Ihmistä tutkittaessa 

on hyödyllistä pyrkiä samastumaan 
potilaan tilanteeseen, joka puoles-
taan on yleinen tekniikka esimerkiksi 
näyttelijöillä heidän pyrkiessään roo-
lihahmon tulkintaan. Samastuminen 
auttaa ymmärtämään paremmin tut-
kimustuloksia, jotka on saatu käyt-
täytymistä havainnoimalla (Sacks 
2000, 10–11). Samastumista auttoi 
se, että olen vuonna 1984 menettänyt 
yllättäen ja äkillisesti kuuloni viimeis-
tellessäni kasvatustieteen syventävien 
opintojen lopputyötäni. Tässä työs-
säni tarkastelin opetussuunnitelman 
laadinnan periaatteita opiskelijan yk-
silöllisen ja kulttuurisen merkityksen-
annon näkökulmasta (Raike 1988). 
Kuuroutumisen jälkeen sain oikeu-
den opiskella viittomakieltä, jonka 
avulla pystyin tekemään töitä ja jat-
kamaan opiskelua niin kuurojen kuin 
kuulevien yhteisöissä. Myöhempi tai-
teen maisterin lopputyöni Kuurojen 
lasten Ateneum (Raike 1997) oli sa-
malla pilotti tässä tutkimuksessa to-
teutetulle Elokuvantaju-palvelulle 
(Raike, Laitinen & Viikari 2001). 
Samoin kahta opinnäytettä tukeva 
työkokemukseni kuulevien ja kuuro-
jen opetuksessa sekä teatterin ja elä-
vän kuvan tuotannoissa on auttanut 
ymmärtämään monipuolisesti yhteis-
työn merkitystä hankkeiden onnis-
tumiselle. Olen lisäksi kokeillut eri 
tavoilla viittomakielisen teatterin, 
elokuvailmaisun ja uusmedian tarjoa-
mia mahdollisuuksia viittomakieli-
sessä viestinnässä. 

Elokuvataide on ”monitieteellistä” 
ja välinekeskeistä, lähes jokaisessa 
tuotantovaiheessa alkuideointia lu-
kuun ottamatta tarvitaan teknisiä vä-
lineitä ja niihin liittyvää tietämystä. 
Elokuvataiteen verkko-opiske-
lussa lähijaksot ja muun opetuk-
sen integrointi tukevat oppimista. 
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Tutkimusryhmän osanottajat olivat 
esimerkiksi tenttineet kasvatustieteen 
muissa opinnoissa Päivi Tynjälän 
(1999) kirjan Oppiminen tiedon ra-
kentamisena, mikä auttoi ymmär-
tämään verkkokurssin yhteisöllisiä 
ja ongelmakeskeisiä työskentelyta-
poja. Kaksi tutkimusryhmän osanot-
tajaa luki Hakkaraisen, Longan ja 
Lipposen (1999) kirjan Tutkiva op-
piminen valmistellessaan seminaaa-
rityötä verkko-opiskelusta, mikä aut-
toi FLE-työskentelyn hahmottamista. 
Lisäksi kaikki osanottajat osallistui-
vat Jyväskylässä opettajaopintoihinsa 
kuuluvalle multimedian tuotanto-
kurssille, joka auttoi myöhemmin 
toimintaa verkkokurssin lähiope-
tuksena toteutetussa leikkauksen 
työpajassa. Opettajakoulutuslaitok-
sen järjestämällä multimediakurssilla 
osanottajat tuottivat viittomakielisen 
koulutusohjelmansa WWW-esittelyn 
(Viittomakielinen luokanopettaja-
koulutus 2000). 

3.2 Elokuvantaju-palvelun 
yhteisöllinen tuotanto 

Elokuvantaju-palvelun tuotanto ja 
päivitys Taideteollisessa korkeakou-
lussa 1999–2004 yhdistyi toimin-
tatutkimukseen Jyväskylän yliopis-
tossa 1999–2001 (kuviot 5 ja 18). 
Tämä luku vastaa ensimmäisiin tut-
kimuskysymyksiin: Miten elokuvail-
maisun perusopintoihin tarkoitettu 
WWW-palvelun tuotetaan? Millaisia 
elementtejä, rakenteita ja prosesseja 
tarvitaan opiskelijan elokuvatietä-
myksen kehitystä tukevan WWW-
palvelun luomisessa?

Elokuvantaju-CinemaSense 1.0:
n alfa-versio eli ensimmäinen pro-
totyyppi suunniteltiin toimintatutki-
muksen työkaluksi. Elokuvantajun 

tuottivat Raike, Karri Laitinen ja 
Timo Viikari (2001) Taideteollisen 
korkeakoulun medialaboratorion, 
valokuvataiteen ja elokuvataiteen 
osastojen opiskelijoiden ja henki-
lökunnan tuella. Tuotantoryhmästä 
muodostui innovatiivinen tieto-
yhteisö (Hakkarainen, Paavola & 
Lipponen 2003), jota täydensivät eri 
vaiheissa englannin, espanjan ja ja-
panin kääntäjät, espanjankielisen 
ja japaninkielisen sivuston koodaa-
jat sekä suomalaisen ja kolumbialai-
sen viittomakielen kääntäjät ja viitto-
jat. Laitinen ja Viikari eivät koskaan 
tavanneet tutkimusryhmän osan-
ottajia, mutta kahden ryhmän yh-
teistyöhön riittää, että niiden välillä 
on vähintään yksi linkki (Barabási 
2002). Vastasin Elokuvantaju-tuo-
tannossa sisällöstä, toimin tuottajana 
ja tutkijana sekä toimin linkkinä toi-
mintatutkimuksen tutkimusryhmän 
ja tuotantoryhmän välillä.

Tuotantoryhmällä oli tuotannon 
alkaessa Elokuvantajusta alustava 
mielikuva, esiymmärrys, jota syven-
nettiin ja laajennettiin. Palvelusta ei 
haluttu erityisryhmille tarkoitettua 
apuvälinettä opiskeluun, vaan halut-
tiin yhteisöllinen ja inklusiivinen kai-
kille sopiva palvelu. Tuotantoryhmä 
analysoi käytettävissä olevan tekno-
logian ja tämä tieto eksplikoitiin tut-
kimusryhmälle tapaamisissa, säh-
köpostiviesteissä ja Elokuvantajun 
kehitysversioissa. Tutkimusryhmä 
pystyi siten tutustumaan elokuvail-
maisun mahdollisuuksiin opetuksessa 
sekä digitaaliseen tuotantotekniik-
kaan ja informaatioverkkojen tarjo-
amiin mahdollisuuksiin verkko-opis-
kelussa. Tuotannosta kertynyt tietous 
auttoi sekä tuotanto- että tutkimus-
ryhmää ymmärtämään paremmin me-
dia-alan toimintaa ja antoi mahdolli-
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suuden reflektoida omaa osaamista. 
Tuotteen kehittyminen auttoi näke-
mään myös toimintatutkimusta uu-
sin silmin ja siten auttoi ymmärryk-
sen lisääntymistä. Tone Bratteteig ja 
Erik Stolterman (1997, 291) vertaavat 
onnistunutta tuotekehittelyä jazz-yh-
tyeen yhteisölliseen luovuuteen, jossa 
soittajien taito ja heidän kykynsä im-
provisoida rakenteen rajoissa voi joh-
taa odottamattomiin tuloksiin.

Elokuvantajun visuaalisuus ke-
hittyi spiraalimaisesti toiminta-
tutkimuksen kanssa Kemmisin ja 
McTaggartin (2002, 596) sekä Pentti 
Roution (2003) kuvaamalla tavalla. 
Vaihtamalla opiskelijan, tuottajan, 
tutkijan, suunnittelijan ja koodaajan 
näkökulmia tuotantoryhmän jäsen-
ten ymmärtäminen laajeni ja palatta-
essa aikaisempaan näkökulmaan se 
myös syveni laajemman näkemyksen 
ansiosta. Näkökulmien vuorottelua 
voi kutsua hermeneuttiseksi spiraa-
liksi, koska tarkoituksena ei ole pa-
lata alkupisteeseen vaan edetä kohti 
valmista tuotetta (Routio 2003). 
Elokuvantajun suunnitteluprosessi 
muistutti myös Kari Hintikan ja 
Samu Mielosen (1998) esittelemää 
mediatuotannon spiraalimallia (ku-
vio 13). Samoin elokuvatuotanto on 
usein spiraalimaista: tekijät kohtaa-
vat samoja tarinan visuaaliseen ker-
tomiseen liittyviä ongelmia eri työ-
vaiheissa, mutta muuntuneina. Siten 
aikajanana kuvattu elokuvaprojek-
tin eteneminen ei juuri esitä eloku-
vakertomuksen syntyprosessia, vaan 
esitettävän artefaktin (projisoitavan 
filmikopion) tuotantoa ideasta eloku-
vateatteriin. 

WWW-sivuilla käytetään paljon 
graafeja ja ikoneita tiedon visuali-
soimiseen, jolloin visuaalisen me-
dialukutaidon merkitys korostuu. 

Graafi on noodien ja kaarien ver-
kosto, joissa noodit voivat olla mo-
duuleita, luokkia, muuttujia tai meto-
deita (Ware 2000, 298). Yksi graafin 
erityismuoto on hierarkkinen puu, 
jolla esitetään standardimaisella ta-
valla esimerkiksi korkeakoulun or-
ganisaatio tai tietokoneen tiedosto-
jen sisältämä kansioihin tallennettu 
informaatio. Alkuvaiheessa pohdin 
Laitisen kanssa sitä, käytetäänkö 
graafeja, symboleja, ikoneita (kuvia), 
indeksejä, suomen kielen sanoja vai 
viittomia. Laitinen luonnosteli piir-
tämällä ja minä kirjoitin elokuva-
termejä lappusille, joita sommittelin 
tuotantohuoneen seinälle käsitekar-
taksi. Lappujen määrän lähestyessä 
kahdensadan termin ylärajaa vaih-
telin niiden paikkoja. Silti tietyn ter-
min löytyminen oli helppoa, mistä 
syntyi mielleyhtymä lasten suosimaan 
muistipeliin, jossa käännellään vuo-
rotellen esiin nurin käännettyjä kort-
teja. Muistipeli perustuu topologiaan, 
geometristen yksilöiden keskinäiseen 
asemaan, joka ei saa muuttua pelin 
aikana sekä korttien muodostamiin 
geometrisiin kuvioihin. Muistipelissä 
kortin koordinaatit voivat muuttua, 
samoin esimerkiksi kolmen kortin 
muodostaman kuvitteellisen kolmion 
sivujen pituus. Muistipeli osoittaa, mi-
ten helposti ihminen hahmottaa to-
pologian avulla tietosisällön sijainnin 
silloinkin, kun korttien määrä pelin 
edetessä muuttuu, jäljelle jääneiden 
koordinaatit muuttuvat ja poistettuja 
kortteja edustaa tyhjä tila.
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Termien valinta oli prosessi, jossa 
Elokuvantajuun valittavat termit 
tarkentuivat elokuvataiteen osaston 
henkilökunnan ja jatko-opiskelijoi-
den kanssa. Carlsonin (2003) mukaan 
erikoiskielten sanastoissa pyritään 
yleensä siihen, että kutakin käsitettä 
vastaisi yksi termi ja kutakin termiä 
vain yksi käsite – siis yksi termi yh-
delle lapulle. Käytännössä tämä on 
ideaalinen tila vain tietyissä rajoissa, 

sillä luonnollisten kielten kolme ilmi-
ötä rikkovat termistön ja käsitteistön 
yksiselitteisen vastaavuuden: 1) sy-
nonymia, jossa yhdellä käsitteellä on 
kaksi tai useampia nimityksiä, eli kah-
den tai useamman sanan merkitys on 
sama 2) homonymia, jolloin nimitys 
vastaa kahta tai useampaa käsitettä, 
eli kahdella täysin erimerkityksisellä 
sanalla on sama ulkoasu ja 3) polyse-
mia, jossa on myös kyse yhden termin 

KUVIO 13: Tuotannon spiraalimalli (Hintikka & Mielonen 1998, 41).
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kuulumisesta kahden tai useamman 
läheisesti toisiinsa liittyvän käsit-
teen yhteyteen, eli samalla sanalla on 
useita toisistaan eroavia merkityksiä 
(Carlson 2003; Kangasniemi 1997, 
42–44). Terminologian synonymia, 
kuten pystypanorointi – tilttaus – tilt 
tai lähikuva – LK on suositeltavaa 
käyttäjäystävällisyyttä.

Informaationhakua voi helpot-
taa karttamaisen käyttöliittymän 
avulla, johon sain ideoita sekä käsi-
tekartoista (Novak & Gowin 1997) 
että itseorganisoituvista dokumentti-
kartoista (Honkela, Kaski, Lagus & 
Kohonen 1996a; Honkela ym. 1996b; 
Kohonen, Honkela, Kaski, Lagus, 
Paatero, Saarela & Salojärvi 1998; 
Lagus 2000). Kartta on graafinen 
käyttöliittymä tietoihin, jotka kuvaa-
vat vallitsevaa todellisuutta (Rainio 
1988, 12). Havaitsin alustavissa 
SOM-kokeiluissani, että henkilökoh-

taiseen näkemykseen perustuva kä-
sitekartta ja neuroverkkolaskentaan 
perustuva SOM täydentävät toisiaan 
tiedon visualisoinnissa, joten käyttö-
liittymä voidaan suunnitella sen poh-
jalta, mitä tiedetään käyttäjien kog-
nitiosta (Kaipainen, Koskenniemi, 
Kerminen, Raike & Ellonen 2001; 
Kerminen, Raike & Kaipainen 2000). 
SOM-algoritmin generoimasta in-
formaatiosta voidaan edelleen gene-
roida topologisia karttakuvia. Tämä 
on yksi digitaalisuuden ominaisuus, 
joka yleistyessään voi vaikuttaa este-
tiikkaan.

Työryhmässä Honkela, Leinonen, 
Lonka ja Raike (2000) keräsin toi-
mintatutkimuksen vertailuryhmän 
osanottaja 35:n käsitekartasta 35_01 
(kuvio 14) kuviota 3 vastaavat käsit-
teet. Osanottaja 35 opiskeli ensim-
mäistä vuotta elokuvataiteen osas-

KUVIO 14: Osanottaja 35:n tutkimuksen alussa piirtämä ensimmäinen käsite-
kartta 35_01.
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tolla eikä ollut nähnyt kuvion 7 
SOM:a. Taulukoin keräämäni käsit-
teet kolmen perustyövaiheen (esi-
tuotanto, kuvaukset, jälkituotanto) 
perusteella kahdentoista työvaiheen 
(ideointi, taustatyö, käsikirjoitus, ra-
hoitussuunnittelu, käsikirjoituksen 
kehittäminen, tuotantopäätös, kuva-
suunnitelman teko, kuvausten val-
mistelu, kuvaukset, leikkaus, muut 
jälkityöt ja levitys) mukaan samoin 
kuin ammattilaisten käsitteet. Tämän 
jälkeen osanottaja 35 arvioi omien 
käsitteidensä liittymisen kuhunkin 
kahteentoista työvaiheeseen astei-
kolla 0–10 (0 = ei kuulu lainkaan, 10 
= kuuluu vahvasti ja on olennainen 
osa työvaihetta). Lopuksi muunsin 
taulukon SOM:ksi (kuvio 15), jota 
verrattiin ammattilaisten samalla ta-
valla toteutettuun tuotannon SOM-
karttaan (kuvio 7). 

Työryhmä Honkela, Leinonen, 
Lonka ja Raike (2000) päätteli, että 
tällainen sovellutus voisi auttaa esi-
merkiksi opettajia täsmentämään 
epäselviksi jääneitä käsitteitä sekä 
tarkentamaan työmuotoihin liittyvää 
opetusta varsinkin verkko-opiske-
lussa, jossa on rajoitettu mahdollisuus 
kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen 
ja opettajan antaman asiantuntija-
mallin seuraamiseen. Edellä kuvattu 
tehtävien kokonaisuus voidaan ohjel-
moida siten, että esimerkiksi piirto-
alustalla tehty käsitekartta tallentuu 
suoraan välivaiheitta tutorin tieto-
kantaan. Tällöin verkkokurssin tu-
tor voi evaluoida oppimista SOM:ien 
avulla ja seurata verkkokurssin ete-
nemistä.

Laitisen suunnittelema alfa-versio 
eli palvelun ensimmäinen hahmo-
telma (kuvio 16; liite 9) teki toimin-
tatutkimuksen konkreettisemmaksi 

KUVIO 15: SOM osanottaja 35:n piirtämästä käsitekartasta 35_01.
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ja virikkeet sekä ideat alkoivat vir-
rata osanottajien ja tekijöiden välillä. 
Graafinen prototyyppi kiteytti kuu-
kausien pohdiskelun ja dialogin arte-
faktiksi, jonka pohjalta suunnittelua 
voitiin tarkentaa ja syventää: hiljai-
nen tieto oli eksplikoitu ensimmäistä 
kertaa. Tämän jälkeen Elokuvantajua 
aletti in kehittää opiskeluväli-
neeksi työversioiden, seminaarien 
ja työpajojen avulla vuosina 1999–
2001. Ensimmäisen kerran esittelin 
Elokuvantaju-konseptia Brisbanessa 
1999 Kuurojen maailmankongressin 
teknologisessa komissiossa (Raike 
1999), jossa vastaanotto oli hyvin 
myönteinen. Esitystä seuranneiden 
mielestä Elokuvantajun kaltaiselle 
palvelulle on selvästi tarvetta, vaikka 
käytettävissä oli vain Laitisen hah-
mottelema palvelun alustava proto-
tyyppi (kuvio 16). 

Toimintatutkimuksen ensimmäi-
sen eli verkko-opintoja valmistele-
van vaiheen aikana (TT1, 1.2.1999–
8.9.2000) osanottajat tutustuivat FLE:

n käyttöön ja samalla Elokuvantajun 
vuoden alfa-versioon, jossa julkaistiin 
Eeva Kurjen (1995), John Websterin 
(1996), Hannu Tuomaisen, Joona 
Tenan ja Aleksi Bardyn aineistoa (liite 
10). Tiedottaminen Elokuvantajun 
kehitysversioista alkoi Fle1-vies-
tillä, jonka lähetin 13.8.1999 ”ongel-
mana”: 

 
Miltä ElokuvanTaju -portaali 
vaikuttaa? 

Terve kaikille. Elokuvan taju -
portaalin eli palveluliittymän 
koekäyttö alkaa nyt. 

Käytettävissänne on alfa-versio 
eli alustava rautalanka-malli. 
Yritämme saada Beta 1 -version 
syyskuun aikana tutkailtavaksi. 
Mutta kommentteja jo tästä alfasta, 
olkaa hyvä! :-) Antti 
Liitelinkki : http://mlab.uiah.fi/
~karlaiti/cine/luonnokset/19.7.1999/ 
[URL ei ole käytössä vuoden 2000 
jälkeen]

KUVIO 16. Elokuvantajun alfa-version etusivu (Laitinen & Raike 1999).
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Alfa-versio oli näytteillä vajaan vuo-
den. Tällöin jatkettiin neuvotteluja 
FLE-tuotantoryhmän kanssa yhteis-
työstä, sillä oman Elokuvantaju-oppi-
misympäristön suunnittelua ei pidetty 
mielekkäänä myönteisten FLE-ko-
kemusten jälkeen. Seuraavaksi jul-
kaistiin rajoitetusti tutkimusryhmien 
käyttöön Elokuvantajun beeta-versio 
eli palvelun testiversio, jota ei vielä vi-
rallisesti julkaista (kuvio 17; liite 11). 

Etusivulle lisättiin tällöin linkki 
FLE:hen termillä ”ryhmätyö”: tar-
koituksena oli helpottaa osanotta-
jien siirtymistä oppimateriaalista 
FLE:n yhteisölliseen ryhmätyöhön 
ja takaisin. Maaliskuussa 2000 tie-
dotin laajemmasta beeta-versiosta 
toimintatutkimuksen toista vaihetta 
(TT2; kuvio 5) eli itsenäisen tiedon-
hankinnan jaksoa varten (8.9.2000–
12.2.2001). Osanottaja 07:n ja 
osanottaja 03:n FLE:ssä antamat pa-
lautteet ”kommenttina” 27.3.2000 ja 
”metakommenttina” 30.3.2000 oli-
vat kannustavia:

[07:n kommentti] Elokuvan Taju - 
beta versiosta 

Hei kaikki! Hyödyntäkää 
ihmeessä Elokuvan Tajun sivuja... 
Siis minä itsekin. 

Kerrassaan laaja tietopaketti 
yleensäkin elokuvan rakenteesta ja 
kaikesta siihen liittyvästä. Petran 
viittomakielinen selitys oli mukavaa 
katseltavaa, harvoin saa omalla 
kielellä tietoa netistä. Lisää asiaa 
viittomakielellä olisi kiva! Mukavaa 
oli lukea elokuvan analysoinnista. 
Kaiken lisäksi oli mukana 
kirjoitusohjeita - joten ei pitäisi 
olla kenellekään epäselvää. (Vihje: 
keskustelua elokuvista) 
Ainoa mikä harmitti, ettei kaikki 
vielä ilmeisesti toimi etusivulla. 
Siis kaikista painikkeista ei pääse 
eteenpäin... (vai eikö koneeni ollut 
yhteistyöhaluinen?) Mutta kaikki 
tieto löytyy kyllä hyvin muutenkin, 
mitä tarvitsee. Terveisin 07 

KUVIO 17. Elokuvantajun beeta-version etusivu (Laitinen & Raike 2000).
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[03:n metakommentti] Beeta-versio-
kommentti  
Hei! Kävin selailemassa Betan 
sivuilla ja hyvin ne useimmiten 
toimii. Varsinkin kun Petra 
viittoo siellä, siitä on mukava 
lukea asiaa. Pienet videoleikkeet 
elokuvista aineistossa on hyvä, 
koska siinä näkee ensin mitä 
käsitteet tarkoittavat, sitten videolla 
katsotaan. [03]

Palautteiden ja käyttökokemusten 
pohjalta sivusto alkoi löytää muo-
tonsa ja oppimateriaalia käytettiin 
verkkokurssin tukena. Beeta-vaiheen 
aikana valmistauduttiin myös laajem-
paan julkaisutoimintaan etsimällä si-
sällöntuottajia ja yhteistyökumppa-
neita. Esimerkiksi dokumenttiohjaaja 
Jouko Aaltonen (1993) luovutti aineis-
toa kirjastaan Käsikirjoittajan työka-
lupakki, joka osoittautui hyödylliseksi 
lähteeksi myös osanottajille. 

Alfa- ja beeta-vaiheiden luonnos-
telujen jälkeen vuonna 2000 saavu-
tettavuus, käytettävyys ja elokuva-
maisuus alkoivat ohjata suunnittelua. 
Timo Viikarin liityttyä syksyllä 2000 
työryhmään analysoimme beeta-
version ja reflektoimme tavoitteita 
osanottajien palautteisiin. Laitisen ja 
Viikarin (2001, 33–35) näkemyksen 
mukaan Elokuvantajun beeta-versio 
”havainnollisti elokuvatuotannon kä-
sitteitä” ja ”pohjautui Raiken SOM-
tekniikalla toteuttamaan kinokart-
taan”. Ajatus modulaarisuudesta oli 
jo beeta-versiossa, samoin malli video-
leikkeen ja sanallisen selityksen yh-
distämisestä. Modulaarisuuden avulla 
tehtävä voidaan jakaa hallittaviin osa-
tehtäviin, joihin pienemmät projek-
tiryhmät voivat tehokkaasti keskit-
tyä. Modulaarisuudesta seuraa myös 
WWW-sivuston helpompi ylläpito, 

tehokkaampi päivitys ja laajentamis-
mahdollisuus (Crichlow 2001, 3).

Laajentunut tuotantoryhmä sovelsi 
kaupallisen uusmediatuotannon toi-
mintamenetelmiä (alfa- ja beeta-ver-
siot) ja aikatauluja tulosten yleistet-
tävyyden varmistamiseksi (Hintikka 
& Mäkäläinen 2001). Elokuvantajun 
kaltaisessa WWW-projektiryhmässä 
voi olla tuottaja tai projektinjoh-
taja, konseptisuunnittelija, graafinen 
suunnittelija, käsikirjoittaja tai toi-
mittaja sekä tekninen suunnittelija 
(Microsoft 1998, 28–30; Lamberg, 
Keränen & Penttinen 2000, 10–12). 
Lisäksi tarvitaan sisällöntuottajia yh-
teistyökumppaneiksi (liite 10). 

Suunnitteluprosessi oli keskus—
televaa ja epämuodollista. Tut-
kimusprojekti on kaupallista pro-
jektia yhteisöllisempi, sillä jokainen 
vastaa useasta eri alueesta ja kaikesta 
neuvotellaan yksimielisyyden saavut-
tamiseksi: pyritään siis tietämyksen 
lisäämiseen. Tuotantoryhmän jäse-
nillä oli kaikilla jonkin verran osaa-
mista toistensa alueilla ja oppimi-
sen kannalta oli mielekästä tehdä 
päällekkäistä työtä. Tällainen on 
konstruktiivista ja luovaa, muttei 
kustannustehokasta. Taloudellisten 
ja teknisten resurssien niukkuus sekä 
tarkka määrittely eli ”speksaus” kor-
vautui ajalla, jota oli kaupallisiin pro-
jekteihin verrattuna runsaasti. Tässä 
mielessä tuotanto ja toimintatutki-
mus tukivat toisiaan, sillä molemmat 
pystyivät kehittymään omaan tah-
tiinsa (kuvio 13).

Tutustuimme eri portaaleihin ja 
arvioimme niiden estetiikkaa ja käy-
tettävyyttä. Benchmarking (esi-
kuva-analyysi, vertailuanalyysi, va-
lioanalyysi) on parhaita käytänteitä 
omaksuva analyysimenetelmä, jossa 
identifioidaan toisten tuotteita ja pal-
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veluita sekä sovelletaan hyviä käytän-
töjä omaan toimintaan (Karjalainen 
2002). Vertailuanalyysi antoi käsi-
tyksen de facto -standardeista, joita 
WWW-palveluiden käyttöliittymissä 
vuoden 2000 lopussa sovellettiin. 
Yksi tärkeimmistä esikuvista saa-
vutettavuuden, visuaalisuuden, in-
formaatioarkkitehtuurin, sisällön 
hyödyllisyyden ja erityisesti yhteisöl-
lisen tuotannon kannalta oli David 
R. Maddison ja Wayne P. Maddison 
(2001) The Tree of Life Web Project, 
jossa yhdistyi monia Elokuvantajulle 
tärkeitä teemoja [http://tolweb.org/tree/
phylogeny.html].

Nielsenin (1999) mukaan Inter-
netin käyttäjät sietävät huonosti 
kaikkea mikä ei toimi kunnolla, on 
liian monimutkaista tai mistä he ei-
vät jostain syystä pidä. Internetin 
valtava sivumäärä lienee vaikutta-
nut käyttäjien kärsimättömyyteen. 
Käyttäjät vierailevat lukuisilla eri si-
vustoilla, joten kaikki käytössä olevat 
yleiset tavat muodostuvat normiksi, 
josta poikkeaminen omalla sivus-
tolla aiheuttaa käyttäjille ongelmia. 
Pienetkin ongelmat voivat aiheuttaa 
sen, etteivät käyttäjät enää halua tulla 
uudestaan kyseiselle WWW-sivus-
tolle. Siksi WWW-sivujen käyttöliit-
tymien käytettävyyden on oltava pa-
rempi kuin muissa käyttöliittymissä 
(Nielsen 1999).

Käyttöliittymän muotoilu ymmär-
rettiin prosessiksi, jossa ongelman-
ratkaisu voi myös tuottaa uusia on-
gelmia (Lawson 1997, 113–127). 
Miten esimerkiksi eri käyttäjäryhmät 
kuten vaihto-opiskelijat sekä kuu-
rot, huonokuuloiset ja näkövammai-
set opiskelijat otettaisiin huomioon? 
Sovittiin esimerkiksi, että jpg- ja gif-
kuviin lisätään puhesyntetisaattoria 
varten kuvaus siitä, mitä ne esittävät 

ja epäoleelliset kuvat merkitään ohit-
tamista varten. Suunnittelun aikana 
luotiin prototyyppejä, jotka tehtiin 
toiminnallisiksi ja vertikaalisiksi eli 
katettiin useamman eri tason toimin-
nallisuus yhdeltä kapealta sektorilta 
(Laitinen & Viikari 2001). 

Marraskuussa 2000 pidettiin eloku-
vataiteen osastolla avoin keskusteluti-
laisuus, jossa esiteltiin Elokuvantajun 
beeta-versio. Tilaisuudessa keskustel-
tiin lähi- ja verkko-opetuksesta sekä 
pohdittiin mahdollisia käyttötapoja 
Elokuvantajun kaltaiselle palve-
lulle elokuvaopinnoissa (Laitinen & 
Viikari 2001, 62–74). 

Talvella 2000–2001 Elokuvantaju 
määriteltiin kaavioilla (kuvio 18) ja 
selvennettiin keskustelemalla projek-
tin ja tutkimuksen tavoitteet (Virkki 
& Somermeri 1996, 27–52). Tämän 
vaiheen minä ja medialaborato-
rion lopputyötä tekevät opiskelijat 
koimme vaikeaksi, sillä toimintatut-
kimuksen aineistosta kertyneen mo-
nimutkaisen informaation käsittely 
ja eksplikointi tuotantotiedoksi oli 
hankalaa (Laitinen ja Viikari 2001, 
33–35). Samaan aikaan toimintatut-
kimuksessa ilmeni vaikeuksia, joi-
den merkitystä ei sähköisen viestin-
nän perusteella pystynyt arvioimaan 
riittävän tarkasti. Näihin olisi pitä-
nyt reagoida nopeammin ja palaan 
asiaan myöhemmin. Osaselitys tuo-
tantoryhmän vaikeuksille voi olla 
myös se, että oppimisessa esiintyy lä-
hes aina psykologista vastusta tieto-
rakenteiden muuttuessa (Honkela & 
al. 2000). Uuden oppiminen on vai-
kea prosessi varsinkin silloin, kun et-
sitään jotain uutta ja kaikilla on omat 
odotuksensa prosessin hyödyistä ja 
tuloksista. Laitinen ja Viikari (2001, 
39) olivat joutuneet projektiin, jossa 
oli kolme heille uutta asiakokonai-
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KUVIO 18.  Elokuvantaju-projektin tuotantokaavio (vrt. kuvio 5 ja kuvio 39).
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suutta: Saavutettavuus, kuurous ja 
elokuvatuotanto. Kahdessa jälkim-
mäisessä toimin suunnittelijoiden 
tietolähteenä samalla, kun vastasin 
sisältötuotannosta, seurasin tutki-
musryhmän oppimista ja yritin itse 
hahmottaa saavutettavuuden ulottu-
vuuksia.

Elokuvantaju määriteltiin tuotan-
tokaavion avulla ”elokuva-alan por-
taaliksi”, joka tarjoaa jäsenneltyä 
tietoa elokuvatuotannosta. Elokuva-
ammattilaisille haluttiin tarjota mah-
dollisuus oman opetustyön kehit-
tämiseen ja opiskelijakontakteihin. 
Kohderyhmäksi määriteltiin ”yli-
opistojen, ammattikorkeakoulujen 
ja lukioiden aloittelevat elokuva-, 
media- ja av-alan opiskelijat sekä kak-
sikieliset kuurot opiskelijat” (Laitinen 
& Viikari 2001, 6). Lisäksi sovittiin, 
että Elokuvantaju on sovellettavissa 
yleensä taideaineiden verkko-opis-
keluun (ibid). Myöhemmin portaali 
vaihtui vortaaliksi eli yhteen aihee-
seen syvällisemmin porautuvaksi 
WWW-palveluksi. Portaali on ikään 
kuin käyttäjän portti WWW-tarjon-
taan sisältäen kaikkea mahdollista ja 
tarpeelliseksi ajateltua. Vortaali puo-
lestaan keskittyy siihen, että tietty ai-
hepiiri tulisi käyttäjän kannalta mah-
dollisimman hyvin katettua. Analogia 
voisi olla ero yleiskirjaston ja ammat-
tikäyttöön tarkoitetun erikoiskirjas-
ton välillä.  

Tuotantokaavion (kuvio 18) vasem-
massa sarakkeessa on hankkeen osa-
tehtävien numerointi 1–31 projektin 
seurantaa varten ja ylimmällä rivillä 
on aikajana kuukausittain T0–T34, 
TO:n tarkoittaessa aloituskuukautta 
ja T34:n lopetuskuukautta. Siten ai-
kajana kuvaa noin kolmea vuotta. 
Ensimmäinen paksu, pystysuora kat-
koviiva T10:n ja T11:n välillä on 

vuodenvaihde 1999–2000 sekä toi-
nen samanlainen katkoviiva T22:n 
ja T23:n välillä on vuodenvaihde 
2000–2001. WP (work package) tar-
koittaa yksittäistä työpakettia, joka 
muodostaa kokonaisuuden ja voi-
daan toteuttaa hankkeen erillisenä 
osaprojektina. M (milestone) tarkoit-
taa virstanpylvästä, osatavoitetta, jol-
loin projektissa julkaistaan jokin työ-
paketissa syntynyt arvioitavissa oleva 
tuote tai tulos. Tällaisia olivat esimer-
kiksi Elokuvantajun alfa- ja beeta-
versiot sekä osanottajien dokument-
tielokuvat, joille järjestettiin ensi-ilta 
Jyväskylässä. 

R (research evaluation, report) tar-
koittaa tutkimukseen liittyvää evalu-
ointia tai raportointia, jonka avulla 
arvioidaan edistymistä. D (delive-
rables) tarkoittaa jotain julkaisua 
tai määrittelyä, jolla projektin tulok-
sia levitetään yhteistyökumppaneille, 
yleisölle tai rahoittajille. Projektin 
tärkein tulos ja samalla julkaisu on 
Elokuvantaju 1.0 (M4, M5 ja D3).

Yksi ratkaistu ongelma tuntui tässä 
vaiheessa poikivan vähintään yhden 
uuden ongelman. Elokuvantajusta 
pyrittiin luomaan 256 värillä ja pie-
nellä näyttötarkkuudella helppokäyt-
töinen, elokuvamainen, motivoiva ja 
innoittava oppimateriaali, jota voi 
käyttää niin luentosalin dataprojekto-
rilla kuin kannettavalla tietokoneella 
(Laitinen & Viikari 2001). Tarkasti 
ottaen esimerkiksi PC:n ja Macin tu-
kemat 256 väriä eivät ole aivan samat, 
sillä 40 väriä eroaa toisistaan. Kaikille 
tietokoneille yhteisiä selainvarmoja 
värejä on vain 216 väriä, jotka eivät 
muutu tietokoneesta ja käyttöjärjes-
telmästä riippuen. Selainvarmat värit 
voidaan määritellä heksadesimaali-
lukuina muodossa #RRGGBB, jossa 
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RR on punaisen, GG vihreän ja BB 
sinisen arvo. Selainvarmojen värien 
RR, GG ja BB arvot ovat 00, 33, 66, 
99, CC ja FF. Esimerkiksi #CC0066 
on selainvarma väri, mutta #CC0022 
ei ole. Siten esteettisesti nautittavan 
WWW-palvelun tuotannossa tarvi-
taan ehdottomasti tietotekniikan tun-
temusta ja koodaustaitoa, jotta ongel-
mia ylipäänsä voidaan ratkaista.

Pohdiskelevan ja iteroivan suunnit-
telun jälkeen toimiva Elokuvantaju 
1.0 tuotettiin W3C-ohjeita noudatta-
malla tammikuussa 2001 ja julkais-
tiin artikkeleineen sekä videoleikkei-
neen 19.2.2001. Samalla aloitettiin 
toimintatutkimuksen kolmas vaihe 
eli verkkokurssi ja tutkimusryhmän 
oma dokumenttiprojekti. Jo suun-
nittelun alkuvaiheessa päätetty navi-
gaationpalkin sijainti, karttamainen 

käyttöliittymä sekä elokuvamainen 
suorakaide säilyivät lopullisessa ver-
siossa (kuvio 19). Palvelu toteutet-
tiin HTML-koodilla ja JSP (Java 
Server Pages) -tekniikalla, sillä ta-
voitteena oli riippumattomuus pää-
telaitteista ja selaimista sekä pyrki-
mys hyödyntää WWW:n tarjontaa. 
Suunnitteluvaiheessa painotettiin 
sitä, että Elokuvantajun HTML-
dokumentit olisi helppo päivittää, 
vaikka staattinen rakenne ei ole pa-
ras mahdollinen ratkaisu (Laitinen & 
Viikari 2001). 

Hypermediastandardeja ja saavu-
tettavuuden ohjeistuksia noudatetta-
essa ei aina voi päättää, miten käyt-
töliittymä näkyy käyttäjän ruudulla. 
HTML-kuvauskieltä ei ole tarkoi-
tettu taittoa varten, sen tarkoitus on 
antaa käyttäjän selaimelle ohjeet si-

KUVIO 19. Elokuvantaju 1.0:n etusivu (Laitinen ym. 2001).
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vun koostoa varten. WWW-sivusto-
jen suunnittelijat kiertävät HTML:n 
ominaisuuksia esimerkiksi käyt-
tämällä taulukoita asemoinnissa, 
vaikka Juntunen, Jylhä, Laatunen ja 
Söderholm (2003) eivät suosittele 
taulukoiden käyttöä palstoitukseen, 
koska useat ruudunlukuohjelmat lu-
kevat WWW-sivun rivi riviltä vasem-
malta oikealle välittämättä taulukon 
rajoista. Elokuvantajussa taulukon 
avulla määrätään tarkasti navigaatio-
palkit (navigation bar) sekä kuvien ja 
tekstin paikat. Samoin videoleikkeet 
saadaan toistumaan halutussa pai-
kassa kutakin sivua. Taulukon käyttö 
ratkaisee tyydyttävällä tavalla useim-
mat esteettiseen taittoon liittyvät on-
gelmat vähentämättä oleellisesti saa-
vutettavuutta, mutta seuraavissa 
versioissa taitto toteutetaan tyylitie-
dostojen (CSS) avulla (Shea 2004). 

Elokuvantajun avulla verkko-
kurssin opettaja tai tutor voi an-
taa esimerkiksi tehtäviä, joissa tietty 
elokuvatuotannon prosessi pitää ra-
kentaa siihen liittyvistä työvaiheista 
tai suorittaa ainoastaan yksi tietty 
elokuvatuotannon työvaihe. Tällöin 
Elokuvantajusta löytyy tietoa kei-
noista eli työvaiheiden työtavoista teh-
tävän suorittamiseksi. Keinovalikko 
havainnollistaa miten asiat tehdään 
elokuvatuotannossa. Elokuvantajuun 
ankkuroitiin myös elokuva-alan 
WWW-palveluita, sivustoja ja artik-
keleita julkaisijoiden suostumuksella, 
kuten Digivideosivusto (Hirvikoski 
ym. 2003), Pixoff (Hyttinen ym. 2003) 
ja Internet Movie Database (IMDb 
2003). Arvioin linkitettyjen sivusto-
jen käyttökelpoisuuden ennen nii-
den ankkuroimista Elokuvantajuun 
(Nielsen 2000a, 64). Elokuvantajussa 
oli huhtikuussa 2001 yhteensä 17876 
linkkiä 1196 tiedostossa, joista 2187 

viittasi sivuston ulkopuolelle (T. 
Viikari 9.4.2001, henkilökohtainen 
tiedonanto). Julkaisun jälkeen siirryt-
tiin vuosien 2002–2004 ylläpitoon ja 
päivittämiseen.

3.3 Toimintatutkimuksen 
tulokset

Seuraavissa alaluvuissa esittelen tuo-
tantoon liittyneen toimintatutkimuk-
sen tulokset tutkimuskysymysten 2–4 
mukaisessa järjestyksessä (luku 2.1) 
ja kuvailen tutkimusryhmän osanot-
tajien elokuvaopiskelua heidän piir-
tämiensä käsitekarttojen, FLE- sekä 
sähköpostikeskustelun ja opintoihin 
kuuluneen dokumenttielokuvapro-
jektin pohjalta. Reflektoin toimin-
tatutkimuksen tuloksia edellisissä 
luvuissa kuvailemaani Elokuvantaju-
tuotantoon. 

Luvussa 3.3.1 kerron, kuinka osan-
ottajien henkilökohtainen elokuvan 
taju käsitteellistyy verkko-opiske-
lun välityksellä käsitekarttatehtävien 
pohjalta arvioituna. Luku 3.3.2 vas-
taa kahteen kysymykseen: Millaisten 
käsitteiden varassa elokuvatietä-
mystä voidaan jäsentää niin, että se 
ohjaisi opiskelijaa omaksumaan elo-
kuvan tekijän pikemmin kuin vain 
katsojan näkökulman? Kuinka elo-
kuvatuotannon kokonaisuus ideasta 
valmiiksi tuotteeksi jäsentyy verkko-
opiskelun aikana kolmeksi tuotanto-
vaiheeksi eli esituotannoksi, kuvauk-
siksi ja jälkituotannoksi? 

Luvussa 3.3.3 kuvailen, miten do-
kumenttielokuvan ammattituotannon 
jäljittely verkko-opinnoissa tukee elo-
kuvatietämyksen kehittymistä. Näitä 
seuraava neljännessä luvussa kuvaan, 
miten Elokuvantaju-palvelu pitäisi 
toteuttaa niin, että se tukisi elokuva-
opintojen saavutettavuutta yleensä ja 
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viittomakielisten opiskelijoiden elo-
kuvatietämyksen kehitystä erityisesti. 
Elokuvantaju, tutkimukseni teos ja 
päätulos, on nähtävissä WWW-osoit-
teessa [http://elokuvantaju.uiah.fi/]

3.3.1 Elokuvan 
käsitteellistyminen 
käsitekarttojen perusteella

Ensimmäiset käsitekartat (K1) vaihte-
livat odotetusti hyvin paljon verrattuna 
viimeisiin käsitekarttoihin (K5), jotka 
alkoivat muistuttaa Elokuvantajun 
oppimateriaalikarttaa (kuvio 20; liit-
teet 9 ja 11). Ensimmäiset kartat oli-
vat persoonallisia ja miellekarttamai-
sia, niissä käytetty käsitteistö vaihteli 
paljon ja yleisesti ottaen taksono-
mia oli suppea. Opiskelun edetessä 
kartat alkoivat muuttua yksilöllistä 
työvälineistä yhteisöllisiksi viestin-
nän välineiksi, joiden avulla osan-
ottajien käytäntöyhteisön käsitteis-
töstä pystyi saamaan selvän kuvan. 
Elokuvantajussa käytetty termino-
logia on nähtävästi omaksuttu infor-
maationetsinnän (”tiedonhaun”) ja 
verkko-opiskelun aikana, mutta sa-
malla Elokuvantajun oppimateriaa-
likartan alakarttoja on myös muo-
kattu opiskelijoiden käsitekarttojen 
pohjalta. Kaikkia esiintyneitä termejä 
ei kuitenkaan sellaisenaan ole otettu 
Elokuvantajuun. Seuraavia käsite-
kartoissa esiintynyttä 66 termiä ei 
ole käytetty tässä muodossa: arkki-
tehtuuri, avustaja, dramaturgia, elo-
kuvan käyttö, elokuvaopetus, eloku-
vateollisuus, elämys, ennakoitavuus, 
ensi-ilta, esitys, estetiikka, harrastus, 
itsetuntemus, jännitys, kamera, kat-
soja, kokemus, kokonaisuus, kult-
tuuri, laatu, lyhytelokuva, maail-
mankuva, mahdollisuus, maine, 

media, merkitys, negaleikkaus, op-
piminen, prosessi, raha, rahoittaja, 
rekrytointi, riski, sanoma, sponsori, 
symboliikka, taide, taide-elokuva, 
tekemisen vaiheet, tekijä, tekniikka, 
televisio, terapia, tietokone, tietotek-
niikka, tiivistäminen, toisto, tragedia, 
trilleri, tunne, tuotanto-olosuhteet, 
tuote, työ, työryhmä, valmistaminen, 
verkosto, viestintä, viihde, viihdeteol-
lisuus, viittomakieli, vuorovaikutus, 
väri, värinmääritys, väritasapaino, 
yhteistyö, yleisö. 

Edellisen luettelon termeistä aina-
kin tragedia, lyhytelokuva ja kamera 
lisättäneen myöhemmin myös oppi-
materiaalikartan termeiksi. Suurin 
osa yllä olevista termeistä – ehkä 
jopa kaikki – on silti jo mukana 
Elokuvantajun eri artikkeleissa ja 
moduuleissa: kaikkia kuviteltavissa 
olevia termejä ei ole välttämätöntä si-
joittaa oppimateriaalikarttaan.

Elokuvantajun oppimateriaali-
kartoissa oli tutkimuksen aikana yh-
teensä 179 käsitettä. Seuraavat 146 
käsitekartoissa esiintynyttä termiä 
ovat myös Elokuvantajun oppimate-
riaalikartoissa moduulien linkkeinä ja 
niminä (yläkäsitteet eli hyperonyymit 
suuraakkosilla eli versaalilla):  aihe, 
aika, alku, alkusysäys, analoginen, 
animaatio, apulaisohjaaja, auteur, 
breakdown, dialogi, digitaalinen, 
dokumentti, draama, DVD, efekti, 
ei-diegeettinen, ELOKUVA, eloku-
vahistoria, elokuvakulttuuri, eloku-
vateatteri, elokuvatutkimus, episodi, 
epookki, esittely, ESITUOTANTO, 
esityskopio, festivaali, fiktio, filmi, 
formaatti, genre, grafiikka, henkilö, 
huomiopiste, häivytys, idea, ideointi, 
ilmaisu, istutus, jakelu, jakso, ja-
lusta, juoni, JÄLKITUOTANTO, jäl-
kityöt, kamera-ajo, kamera-assis-
tentti, kameramies, kela, kertomus, 
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keskikohta, klaffi, kohtaus, komedia, 
konflikti, kopio, kritiikki, kuva, ku-
vaaja, kuvakoko, kuvasuhde, kuva-
suunnitelma, kuvaukset, KUVAUS, 
kuvauskalusto, kuvaussihteeri, ku-
vausvalmistelu, käsikirjoittaja, 
KÄSIKIRJOITUS, käsivarakuvaus, 
käännekohta, laboratorio, laji-
tyyppi, lavastaja, LAVASTUS, leik-
kaaja, leikkaus, leikkausassistentti, 
LEVITYS, liike, loppu, luovuus, mai-
nonta, markkinointi, materiaali, 
miljöö, muoto, muusikko, muutos, 
näyttelijä, näytös, ohjaaja, ohjaus, 
optiikka, pitch, puvustaja, puvustus, 
päähenkilö, rahoitussuunnitelma, ra-
jaus, rakenne, ratkaisu, riivaaja, ris-
tikuva, ristiriita, rooli, roolitus, rytmi, 
sankari, sijaisnäyttelijä, sisältö, sivu-
henkilö, skarvi, skenografi, sommit-
telu, soundtrack, storyboard, studio, 
stunt, synopsis, syvätarkkuus, sävel-
lys, säveltäjä, taito, tarina, taustatyö, 
teema, toiminta, TUOTANTO, tuo-
tantoapulainen, tuotantopäällikkö, 
tuotantopäätös, tuotantosihteeri, 
tuottaja, tyyli, työkopio, valaisija, va-
laisu, video, visio, ÄÄNI, ääniassis-
tentti, äänisuunnittelija, äänitehoste, 
äänittäjä, äänitys.

Seuraavat 33 käsitettä ovat Eloku-
vantajussa, mutta eivät esiintyneet 
yhdessäkään käsitekartassa samassa 
muodossa. Esimerkiksi Cinéma Vérité 
(Direct Cinema) mainittiin jo toimin-
tatutkimuksen toisessa vaiheessa 
(TT2) Elokuvantajun beeta-version 
oppimateriaalikartassa ja myöhem-
min kurssin aikana (TT3) käsitteellä 
oli oma Cinéma Vérité-moduuli, 
josta oli linkki aihetta syventävään 
Websterin (1996) artikkeliin: Cinéma 
Vérité, diegeettinen, eepos, etuuma, 
jatkuvuus, kehitys, kiihdytys, kom-
positio, kuvauspäällikkö, lunastus, 
lähin, montaasi, objektiivinen, oh-

jaaja-käsikirjoittaja, optinen ajo, ori-
ginaali, panorointi, positiivi, pov, 
premissi, puoliväli, puomimies, sek-
venssi, sivujuoni, skarppaus, subjek-
tiivinen, suljin, suodatin, suspense, 
takauma, tilttaus, traileri, treatment. 
Cinéma Vérité-termin poisjäänti on 
kiinnostavaa, sillä osanottajien do-
kumenttielokuvissa olisi ollut mah-
dollisuus tämän perinteen käyttämi-
seen. Sen sijaan termi diegeettinen on 
Elokuvantajussa sijoitettu ääni-osi-
oon, joten on suhteellisen ymmärret-
tävää, etteivät viittomakieliset osan-
ottajat ole ottaneet sitä huomioon. 
Toisaalta elokuvaopiskelijatkaan ei-
vät käyttäneet edellistä termiä käsite-
kartoissaan. Vaikuttaisi siis siltä, että 
Elokuvantajun oppimateriaalikar-
tassa on tietyssä mielessä kolmisen-
kymmentä perusopintojen kannalta 
”turhaa” termiä, mutta toisaalta kart-
tamaista käyttöliittymää ei kannat-
tane puristaa käsitteellisesti liian tiu-
kaksi. Tärkeää on sen sijaan se, että 
kaikki Elokuvantajun hyperonyymit 
esiintyivät myös käsitekartoissa.

Käsitekartan edut ilmenivät jo en-
simmäisellä kerralla: työskentely oli 
helppoa ja molempien ryhmien no-
peimmat piirtäjät tuottivat adekvaat-
teja karttoja runsaassa viidessätoista 
minuutissa. Toisaalta työskentely ei 
sovellu kaikille, sillä parilla osanot-
tajalla oli vaikeuksia aloittaa kartan 
piirtäminen. Sitä ei kuitenkaan ollut 
mahdollista selvittää johtuiko tämä 
itse karttatehtävästä, aiheeseen liitty-
vän osaamisen jäsentymättömyydestä 
vai mahdollisesta sosiaalisesta arkuu-
desta.

Tutkimusryhmän osanottaja 10 ja 
vertailuryhmän osanottaja 30vaikut-
tivat molemmat olevan taitavia ja var-
moja piirtäjiä, joten esittelen aluksi 
yhden käsitekartan kummaltakin 
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(kuvio 20 ja kuvio 21) ja sen jälkeen 
niistä löytämäni käsitteet kahdessa 
taulukossa (taulukko 1 ja taulukko 
2). Tämäkahden eri aikaan tehdyn 
ja eri alan opiskelijan piirtämän kä-
sitekartanesittelyosoittaa käsitekar-
toituksen toimivuuden elokuvaan 
liittyvän tietämyksen evaluoinnissa. 
Design-tutkimuksen aikana oli olen-
naista saada tuotantoa tukevaa tieto-
utta selvän formaatin avulla.Tätä tar-
koitusta käsitekarttojen käyttö palveli 
erittäin hyvin.

Tutkimusryhmän osanottaja 
10:n analyysi elokuvarakenteesta 
ensimmäisessä käsitekartassa (10_
01, 14.4.1999) sisältää oivalluksen 
useimmista valtavirtaelokuvista: 
”Elokuva – rakenne – ’seksiä, väki-
valtaa ja lopussa takaa-ajokohtaus’ 
– alku – tapahtumat – huippukoh-

dat – loppuhuipennus.” Käsitekartan 
perusteella osanottaja 10 hahmottaa 
elokuvan rakenteen ja tämän eloku-
valliseen ilmaisuun liittyvän esiym-
märryksen (eli subjektiivisen eloku-
van tajun) avulla on helppo jatkaa 
kohti tarkentuvia käsitteitä ja elo-
kuvatietämystä. Kolmen näytök-
sen rakenteesta on esitetty väittämä 
”alku – tapahtumat – loppuhuipen-
nus”, joka kuin lainaus Aristoteleen 
Runousopista (7. luku): Draamassa 
pitää olla alku, keskikohta ja loppu 
(kuvio 20). Taulukossa 1 ovat 
osanottaja 10:n käyttämät käsit-
teet, joista ELOKUVA, KUVAUS, 
KÄSIKIRJOITUS, LAVASTUS ja 
TUOTANTO ovat myös Elokuvan-
tajun oppimateriaalikartan hypero-
nyymeja eli yläkäsitteitä ja osa-aluei-
den otsikoita (taulukko 1). 

KUVIO 20. Käsitekartta 10_01, jossa analyysi elokuvarakenteesta: ”Elokuva – 
rakenne – seksiä, väkivaltaa ja lopussa takaa-ajokohtaus – alku – tapahtumat 
– huippukohdat – loppuhuipennus.”
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Kuvion 20 käsitekartasta löy-
sin ja tulkitsin yhteensä 42 käsitettä, 
vaikka sanoja eli käsitteiden nimi-
tyksiä on enemmän. Etsin piirtäjän 
omien sanallisten ilmaisujen takaa 
sitä käsitettä, jota hän mahdollisesti 
sanoilla tarkoittaa. Esimerkiksi käsi-
tekartan sanapari ”manipuloiva pii-
lovaikutus” ei ole mukana taulukossa 
1. Termi sinänsä on hyvä ja elokuva-
tutkimukseen liittyvä, mutta redusoin 
sen pois elokuvailmaisun peruskurs-
sin aineistosta. Opintojen edetessä 
opiskelijat luonnollisesti paneutuvat 
myös tällaisiin elokuvan vaikutuk-
siin. Toinen esimerkki on käsitekar-
tan sana ”huippukohdat”, jolle löytyy 
enemmän elokuvan rakenteeseen liit-
tyvä termi ”käännekohta” (tunniste 
69 taulukossa 1). 

Tulkitsin siis, että elokuvan ra-
kennetta kuvatessaan osanottaja 
10 tarkoittaa ”huippukohdilla” elo-
kuvan käännekohtia, joissa tapah-
tuu päähenkilön toimintakaaren 
kannalta jokin ratkaiseva muutos. 
Konstruktivistisessa opiskelussa tätä 
ei ”opeteta” suoraan opiskelijalle, 
vaan autetaan opiskelijaa oivalta-
maan kasautuvan tiedon avulla käsit-
teen tarkentunut sisältö ja käsitettä 
paremmin ilmaiseva terminologia 
(Karlsson 2001, 195).

Vertailuryhmän osanottaja 30 ku-
vaa viimeisessä käsitekartassaan – 
runsaan vuoden opiskelun jälkeen 
– elokuvatuotannon monipuolisesti 
ja selvästi. Osanottaja 30 erottaa elo-
kuvan merkityksen tekijälle ja katso-
jalle, joista molemmista aukeaa oma 
väittämien käsiteketju (kuvio 21). 

Tämä taideteoksen ja tuotteen kak-
sijakoisuus näkyy myös muissa ver-
tailuryhmän käsitekartoissa. Toiseksi 
osanottaja 30 on jäsentänyt elokuvan 
tuotantovaiheiden kautta jakamalla 
tuotannon esituotantoon, kuvauksiin 
ja jälkituotantoon, mutta poikkilin-
kit puuttuvat (kuvio 21, taulukko 2). 
Taulukossa 2 on osanottaja 30:n käyt-
tämät käsitteet, joista ELOKUVA, 
ESITUOTANTO, JÄLKITUOTANTO, 
KÄSIKIRJOITUS, LAVASTUS, 
LEVITYS ja TUOTANTO ovat myös 
Elokuvantajun oppimateriaalikartan 
yläkäsitteitä (taulukko 2).

Kuvioiden 20 ja 21 kartat ovat eri 
ryhmiin kuuluneiden osanottajien 
piirtämiä, mutta silti ne linkittyvä ja 
haarautuvat samoin eivätkä juuri si-
sällä termien välisiä poikkilinkkejä. 
Silti kuvion 21 käsitekartassa on 
”heikoiksi linkeiksi” tulkittavia kat-
koviivoja kahden käsitteen poikki-
linkkeinä. Molemmissa kartoissa 
linkitys kuvaa käsitteitä kuvaavien 

TAULUKKO 1: Osanottaja 10:n ensimmäisen (K1) käsitekartan elokuvakäsit-
teet (vrt. kuvio 20).
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sanojen hierarkiaa eli hyponymiaa ja 
ryhmittymistä. Lisäksi molemmissa 
kommentoitiin jotakin osa-aluetta tai 
käsitettä tyyliin ”vahva vaikutus” tai  
”vaikeaa!!!”.  Viittomakielinen osan-
ottaja 10 kuvasi ensimmäisessä käsi-
tekartassaan (K1) opintojensa alussa 
elokuva-käsitteen opiskelun kan-
nalta 42 olennaisen käsitteen avulla. 
Suomenkielinen osanottaja 30 kuvasi 
toisessa käsitekartassaan noin vuo-
den elokuvaopiskelun jälkeen elo-
kuva-käsitteen 58 aiheeseen liittyvän 
käsitteen avulla. Silti molemmat käyt-
tivät seuraavia neljää yhteistä yläkä-
sitettä eli hyperonyymia: ELOKUVA, 
KÄSIKIRJOITUS, LAVASTUS ja 
TUOTANTO. Osanottaja 30 käytti li-
säksi yläkäsitteitä ESITUOTANTO, 

JÄLKITUOTANTO ja LEVITYS 
sekä osanottaja 10 hyperonyymia 
KUVAUS. Kannattaa huomata, että 
suomalaisessa elokuva-alan termino-
logiassa ”kuvaukset” tarkoittavat 
”varsinaista tuotantoa” ja toisaalta 
”tuotanto” kattaa kaikki tuotannon 
eri vaiheet. Verkko-opiskelun kan-
nalta oli hyödyllistä, että osanottaja 
10 otti jo alkuvaiheessa huomioon 
käsikirjoittamisen merkityksen.

Elokuvatiedon jäsentyminen 
ja käsitteellistyminen

 
Yleisesti ottaen kaikissa käsitekar-
toissa voi havaita opiskelun aikana 
tapahtuvaa organisoitumista ja yh-
denmukaistumista. Jo ensimmäiset 

KUVIO 21. Osanottaja 30:n toinen käsitekartta 30_05 elokuvatuotannosta, 
jossa jako kolmeen tuotantovaiheeseen. Lisäksi on eroteltu elokuvan merki-
tys katsojalle ja tekijälle. Käsitteet ryhmittyvät, mutta poikkilinkit puuttuvat.



129

3.Elokuvantajua rakentamassa

kartat (K1–K2) ovat tarkkoja, mutta 
opiskelun edetessä käsitekartoista 
(K3–K5) löytyy toimintatutkimuk-
seen sisältyneen elokuvaopiskelun 
välityksellä opittuja rakenteita ja ter-
minologiaa, kuten tutkimusryhmän 
osanottaja 04:n karttojen K1 ja K5 ul-
koasusta huomaa. Kuvion 22 ylempi 
kartta K1 haarautuu voimakkaasti, 
hyperonyymilla on 19 suoraa link-
kiä alakäsitteisiin eli hyponyymeihin, 
lisäksi taksonomia on suppea eikä 
selviä käsiteryhmiä juuri ole. Lisäksi 
osanottaja 04:n ensimmäisessä käsi-
tekartassa on yhteensä 32 käsitettä 
ja yläkäsitteen juuressa on suuri haa-
rautumisaste (branching factor) ja 
alemmilla tasoilla pieni. Elokuvan la-
jityypit (”eri lajit”) ensimmäisen kar-
tan alaosassa on hyvä väittämä, joka 
tarjoaa jatkoväylän opiskelulle: täl-
lainen käsite tarjoaa tavallaan mah-
dollisuuden linkittää orastava katso-
jan elokuvatietämys asiantuntijoiden 
elokuvatietämykseen. Osanottaja 
04:n ensimmäisessä käsitekartassa 
Elokuvantajun karttakäyttöliittymän 
kanssa yhteisiä käsitteitä ovat vain 
ELOKUVA, LAVASTUS ja ÄÄNI. 
(kuvio 22, taulukko 3). 

Kuvion 22 alemman kartan elo-
kuva-käsitteen haarautumisaste on 
vähentynyt, hyperonyymilla on enää 
11 linkkiä hyponyymeihin. Väittämät 
ovat tarkentuneet, taksonomia on 
selventynyt ja käsiteryhmät lisäänty-
neet. Poikkilinkkejä ei ole piirretty, 
mutta kartan lukeminen on yleisesti 
ottaen vaivatonta. Viimeisessä käsi-
tekartassaan K5 osanottaja 04 käyt-
tää myös vuokaaviomaisia, proses-
sia kuvaavia ratkaisuja esittäessään 
osatehtävän etenemistä elokuvatuo-
tannossa. Tässä näkyy selvästi tut-
kimusryhmän omaan dokumentti-
tuotantoon osallistuminen, jolloin 
osanottaja 04 nousi tuottajamaiseen 
rooliin. Osanottaja 04:n kaksi eri ai-
kaan piirtämää karttaa kuvaa siten 
osuvasti hänen elokuvatietämyksensä 
ja tuotantotietoutensa kehittymistä. 

Osanottaja 04:n viimeisessä käsite-
kartassa K5 on yhteensä 66 käsitettä, 
noin kaksi kertaa enemmän kuin en-
simmäisessä kartassa K1. Lisäksi 
kartan K5 kaikki käsitteet liittyvät 
johonkin elokuvakulttuurin ja -tut-
kimuksen tai elokuvatuotannon ja -
jakelun alueeseen. Elokuvantajun 
oppimateriaalikartan eli käyttö-

TAULUKKO 2. Osanottaja 30:n toisen (K2) käsitekartan 30_05 käsitteet 
(vrt. kuvio 21). Käsitteet oikealla, vasemmalla tunnisteet (liite 5).
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liittymän kanssa yhteisiä käsitteitä 
ovat ELOKUVA, ESITUOTANTO, 
JÄLKITUOTANTO, KUVAUS, 
KÄSIKIRJOITUS, LEVITYS ja 
TUOTANTO (taulukko 3).

Samoin vertailuryhmän osanottaja 
19:n kartoissa voi havaita viestinnäl-
listä tarkentumista, sillä kartan luet-
tavuus on kehittynyt (kuvio 23, tau-
lukko 4). Tämä ei kuitenkaan johdu 
osallistumisesta verkkokurssille tai 
Elokuvantajun kehitystyöhön vaan 
vuoden intensiivisestä lähiopiskelusta 
Taideteollisen korkeakoulun elokuva-
taiteen laitoksella, jona aikana opis-
kelijat ehtivät jo kehittää oman opis-
kelua tukevan käytäntöyhteisönsä. 
Osanottaja 19 käyttämä käsitemäärä 
pysyi samana, mutta olennaista on il-
maisun selventyminen ja käsitekartan 
jäsentyminen (taulukko 4). Kuviossa 
23 alhaalla oleva käsitekartta on var-
sin helppolukuinen ja kuvaa vuoden 
aikana tapahtunutta osanottaja 19 
elokuvatietämyksen kehittymistä.

 Osanottaja 19:n käyttämä käsit-
teistö on runsaan vuoden lähiopis-
kelun aikana muuttunut selvästi. 
Viimeisessä käsitekartassa K5 on tuo-
tantoapulaisen ja tuotantopäällikön 
kaltaisia termejä, jotka puuttuivat en-
simmäisestä kartasta (taulukko 4).

Opiskelun edetessä niin tutkimus- 
kuin vertailuryhmän kaikissa käsi-
tekartoissa käytetty käsitteistö täs-
mentyi ja oppimista oli tässä mielessä 
vaivatonta seurata. Seuraavaksi esit-
telen kartoista laskemani käsitefrek-
venssit, joiden avulla pyrin hahmot-
tamaan osanottajien tietämyksen 
muutoksia. Sen jälkeen kerron 
muista kuin elokuva-käsitekartoista, 
joita tutkimusryhmän osanottajat 
myös piirsivät ja joilla etsin elokuvan 
linkittymistä esimerkiksi viittomakie-
leen tai oppimateriaaleihin. Lopuksi 

esittelen, kuinka elokuvaa käsittele-
vät ”noviisin yleiskartat” (katsojan 
kartat) muuttuivat opiskelun edetessä 
”edistyneen aloittelijan tuotantokar-
toiksi” (elokuvantekijän kartoiksi).

Käsitekarttojen 
käsitefrekvenssit

Käsitekartoissa käytettyjen käsitteitä 
kuvaavien sanojen laskeminen ei si-
nänsä auta ymmärtämään oppimis-
prosessia, joten seuraavaksi esittele-
mäni käsitefrekvenssit tulisi sijoittaa 
siihen kontekstiin tai tilanteeseen, 
jossa kukin käsitekartta piirrettiin. 
Ensimmäinen käsitekartta (K1) piir-
rettiin tilanteessa, jossa osanottajilla 
ei voinut olla kovin selvää kuvaa siitä, 
mistä tässä tutkimuksessa oikein on 
kyse. He eivät myöskään olleet vielä 
päättäneet sitä, aikovatko tuottaa do-
kumenttielokuvan vai suorittavatko 
opinnot esimerkiksi esseen kirjoitta-
malla. Viimeinen käsitekartta (K5) 
piirrettiin verkkokurssin ja oman do-
kumenttielokuvan tuottamisen jäl-
keen (TT3), jolloin tutkimusryhmän 
osanottajat olivat jo ehtineet omak-
sua elokuvatuotantoon tarvittavan 
asiantuntijamaisen ajattelun perus-
teet. Käsitefrekvenssit auttavat silti 
omalta osaltaan hahmottamaan sitä, 
millaisen käsitteistön avulla elokuva-
alan perusopintoja WWW-palvelussa 
voisi toteuttaa. Enimmillään tutki-
musryhmän osanottajan käsitekar-
tassa esiintyi 66 käsitteitä ilmaisevaa 
sanaa, niukimmillaan toinen tutki-
musryhmän osanottaja selvisi käyt-
tämällä vain yhdeksäätoista käsitettä 
(taulukko 5). 

Käsitefrekvenssi nousee lähes kai-
killa tutkimusryhmän osanottajilla 
tasaisesti ensimmäisestä piirtämisti-
laisuudesta viimeiseen eli viidenteen 
(K1–K5). Toisessa tilaisuudessa (K2) 
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KUVIO 22. Osanottaja 04:n ensimmäinen käsitekartta K1 ylhäällä, viimeinen 
K5 alhaalla.
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KUVIO 23. Osanottaja 19:n ensimmäinen käsitekartta ylhäällä ja viimeinen 
alhaalla.
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TAULUKKO 4. Osanottaja 19:n ensimmäisen (K1) ja viimeisen (K2) käsitekar-
tan käsitteet (vrt. kuvio 23). Vasemmalla tunnisteet, oikealla käsitteet (liite 5).

TAULUKKO 3. Osanottaja 04:n ensimmäisen (K1) ja viimeisen (K5) käsitekar-
tan käsitteet (vrt. kuvio 22). Käsitteet oikeassa sarakkeessa, vasemmassa sa-
rakkeessa tunnisteet (liite 5).



134

 Antti Raike Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa 

piirrätin käsitekartan lisäksi vuokaa-
viomaisen esityksen elokuvatuotan-
nosta (taulukko 5, sarake K2): siksi 
käsitefrekvenssi on selvästi suurempi 
kuin ensimmäisessä ja kolmannessa 
piirtämistilaisuudessa (sarakkeet K1 
ja K3). Käsitekartta K2 ja vuokaavio 
K2B piirrettiin orientoivan eli itsenäi-
sen tiedonhankinnan vaiheen (TT2) 
lopussa, sillä ennen verkkokurssin 
(TT3) ja dokumenttiprojektin aloitta-
mista oli tärkeä saada käsitys ryhmän 
tuotanto-osaamisesta. Pelkän käsite-
kartan avulla vaikuttaa olevan vai-
keahkoa saada kokonaiskuvaa opis-
kelijan elokuvatietämystä kuvaavasta 
käsitteistöstä. Silti käsitemäärien kes-
kiarvo nousee kolmannessa, neljän-
nessä ja viidennessä kartassa (K3, 
K4 ja K5), jotka ovat etäopiskelujak-
son (TT3, 12.2.–20.9.2001) karttoja. 
Piirtämistilaisuus K2 on siten tuo-
tannollisten syiden vuoksi poikkeus, 
sillä olen laskenut käsitteet kahdesta 
peräkkäin samassa tilaisuudesta teh-
dystä piirroksesta, joista toinen oli 
käsitekartta (K2) ja toinen vuokaa-

viomainen esitys (K2B) elokuvatuo-
tannosta (kuvio 24 ja kuvio 25). 

Osanottaja 02:n vuokaaviossa 
(K2B) elokuvaamisen näkyvin osa 
eli kuvaukset on vain pieni osa koko 
tuotantoa (kuvio 24). Tämän oival-
taminen oli tärkeä askel matkalla 
asiantuntijuuteen. Piirtäjä jäsentää 
työvaiheet selvästi: kuvausta edeltää 
esituotantovaihe osatehtävineen ja 
kuvauksia seuraa jälkituotantovaihe. 

Samassa tilaisuudessa (K2) piirre-
tyistä käsitekartoista ja vuokaavio-
maisista esityksistä löytyi erilaisia kä-
sitteitä kuin pelkistä käsitekartoista, 
jotka piirrettiin tilaisuuksissa K1, K3, 
K4 ja K5 (taulukko 6 ja taulukko 7). 

Käsitekartta K2:n ja vuokaavio 
K2B:n yhteinen käsitefrekvenssi ylitti 
myös kolmannen (K3) ja neljän-
nen (K4) kartan käsitefrekvenssin. 
Kahden kartan avulla osanottaja vai-
kuttaisi pystyvän tarkemmin kuvaa-
maan elokuvaan ja sen tuottamiseen 
liittyvän tietämyksensä. Osanottaja 
02:n ja 03:n käsitekartat (K2) ja vuo-
kaaviomaiset esitykset (K2B) ovat 

TAULUKKO 5. Yhteenveto tutkimusryhmän osanottajien kaikkien elokuva-kä-
sitekarttojen K1–K5 käsitefrekvensseistä. 
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KUVIO 24. Osanottaja 02:n käsitekartta K2 sekä siihen liittyvä vuokaaviomai-
nen esitys K2B, jotka on on piirretty samassa tilaisuudessa. Tämä lisäsi kä-
sitteiden määrää, kartassa ja vuokaaviossa ei käytetty pelkästään samoja kä-
sitteitä (vrt. taulukko 6 ja 7)

K2

K2B
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KUVIO 25. Osanottaja 03:n käsitekartta K2 sekä siihen liittyvä vuokaaviomai-
nen esitys K2B, jotka on piirretty samassa tilaisuudessa. Käsitteiden määrä 
lisääntyi, mutta käsitekartassa ja vuokaaviossa ei ole käytetty täysin samoja 
käsitteitä (vrt. taulukko 7)

K2

K2B
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TAULUKKO 6. Käsitefrekvenssit osanottaja 02:n käsitekartoissa K1–K5, vrt. 
kuvio 24 (vain yhden maininnan käsitteet poistettu).
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TAULUKKO 7. Käsitefrekvenssit osanottaja 03:n käsitekartoissa K1–K5, vrt. 
kuvio 25 (taulukosta poistettu vain yhden maininnan käsitteet).
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hyvä esimerkki käsitemäärän nou-
susta toisessa tapaamisessa, jolloin 
piirrettiin kaksi kuvausta samasta 
aiheesta (kuvio 24 ja kuvio 25). 
Vuokaaviomaisen esitystavan käyttö 
saattaa ehkä tiukasti ajatellen vää-
ristää tuloksia, mutta design-tutki-
muksen kannalta vuokaaviomaisuu-
den arvo oli selvä. Elokuvantajun 
oppimateriaalikartta on järjestetty 
tietyssä mielessä vuokaavion avulla: 
tuotanto visualisoidaan siten, että 
se etenee vasemman yläkulman elo-
kuvakulttuurissa syntyvästä ide-
asta kolmen tuotantovaiheen kautta 
valmiin elokuvan levitykseen (ku-
vio 40). Tällainen elokuvatuotan-
non kokonaisuuden hahmottaminen 
ja ymmärtäminen oli tärkeää tutki-
musryhmän osanottajien oman do-
kumenttiprojektin onnistumiselle. 
Vuokaaviomaisuus tässä yhteydessä 
(verkkokurssiin liittyvän dokument-
tielokuvan tuotannon kannalta) jär-
jestää osanottajan käsitekartan ajal-
lisesti ja tuotannollisesti. Se on siten 
vain yksi tapa järjestää useisiin kym-
meniin termeihin kasvavat käsitekar-
tat siten, että niiden oppimista tukeva 
rakenne jäsentyisi entistä tarkemmin. 
Samoin Elokuvantajun tuotannossa 
käytettiin vastaavanlaisia esityksiä 
(kuvio 18). 

Vertasin kaikkia piirrettyjä käsi-
tekarttoja ja vuokaaviomaisia esi-
tyksiä useaan otteeseen ja eri tavoin 
toisiinsa samalla tavalla kuin osan-
ottajien 02 ja 03 käsitekarttoja edellä 
sekä laskin kaikki löytyneet käsit-
teitä kuvaavat termit. Taulukoinnin 
perusteella vuokaaviomainen esi-
tystapa näyttää tukevan juuri eloku-
vatuotantoon liittyvän tietämyksen 
kehittymistä. Yleisesti ottaen tutki-
musryhmän osanottajat ilmaisivat kä-
sityksensä yhteistoiminnallisen elo-

kuvaopiskelun kannalta relevantin 
terminologian avulla verkko-opiske-
luvaiheeseen TT3 siirryttäessä. Kuviot 
24 ja 25 sekä taulukot 6 ja 7 viittaa-
vat elokuvailmaisun oppimiseen jo 
vaiheiden TT1 ja TT2 aikana sekä tä-
män oppimisprosessin aikana kehit-
tyneeseen taitoon ilmaista elokuvaan 
liittyvät tietorakenteet selkeällä ja 
muiden ymmärtämällä tavalla. Siten 
osanottajien karttasarjat K1–K5 ku-
vaavat sekä subjektiivisia tietoraken-
teita että yhteisöllisten viestintätai-
tojen kehittymistä, jossa vuokaavion 
käyttö auttoi jäsentämään elokuva-
tietämystä. 

Elokuvantajun käyttöliittymän 
karttahaussa eli oppimateriaalikar-
tassa käytetyt käsitteet (kuvio 40) 
esiintyivät yleisesti kaikissa kar-
toissa (suuraakkosin eli versaalilla 
seuraavassa listassa ja taulukossa 
8): ELOKUVA (”elokuvakulttuuri”, 
41 mainintaa), KÄSIKIRJOITUS 
(33), TUOTANTO (25), ÄÄNI 
(23), KUVAUS (22 mainintaa), 
LAVASTUS (21), ESITUOTANTO 
(19), KUVA (18), JÄLKITUOTANTO 
(16) ja LEVITYS (15). Ilmiölle ei 
ole yksinkertaista kausaalista seli-
tystä. Nähtävästi nykyinen länsimai-
nen kulttuuri opettaa audiovisuaa-
lisen ilmaisun perusteet kattavasti 
kaikille kansalaisille. Varsinkin kor-
keakouluopiskelijoille elokuvailmai-
sun eri perinteet ja tyylilajit ovat tut-
tuja. Samoin lähes kaikki tietävät 
jotain mediatuotantojen perusteista. 
Siten käsitekartat ja Elokuvantajun 
esitystapa ovat sananmukaisesti hil-
jaisen elokuvatiedon kartoituksia: 
elokuvan taju on osa kaikkien kan-
salaisten hiljaista tietoa, olemme kas-
vaneet kulttuuristen elokuva-arte-
faktien vaikutuksessa. Tämän vuoksi 
tuotantoterminologiaan liittyvä kä-
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sitteellistyminen oli odotettu tulos. 
Tutkimusryhmän osanottajien kartat 
ja niissä käytetyt käsitteet yhtenäistyi-
vät, joten tutorin mahdollisuudet elo-
kuvaan liittyvän yhteisöllisen oppi-
misen evaluointiin paranivat kurssin 
edistymisen myötä (taulukko 8 ja 9).

Taulukoin kaikkien käsitekartto-
jen käsitteet ja laskin frekvenssit (ku-
vio 26; liite 6). Opiskelulle olennaiset 
käsitteiden frekvenssit muodostavat 
pareto-jakauman (potenssijakauma; 
power law distribution; Barabási 
2002, 71). Pareto-jakaumassa on pal-
jon noodeja (termejä), joilla on vä-
hän linkkejä sekä vähän noodeja 
(termejä), joilla on paljon linkkejä. 
Tämä vastaa arkikäsitystä sanojen 
hyponymiasta ja käsitteiden taksono-
miasta eli hyperonyymien merkityk-
sestä ja linkittymisestä hyponyymei-
hin. Barabási (2002, 92) huomauttaa, 

että luonnollisen kielen mittakaavat-
tomuus (scale-free nature) on osoi-
tettu monissa tutkimuksissa. Siten 
käsitekarttojen käsitteistä ja niiden 
välisistä linkeistä ei laajassa aineis-
tossa saa tehtyä tasaisesti jakautuvia 
tilastollisia esityksiä. Luonnollisessa 
kielessä noodeina ovat sanat ja linkit 
edustavat semanttisia suhteita sano-
jen välillä. Jotkin sanat yksinkertai-
sesti kattavat enemmän merkityksiä 
kuin toiset. Näiden sanojen avulla 
avautuu enemmän mahdollisuuksia 
päästä eteenpäin kuin toisten sano-
jen avulla. Tässä aineistossa tällainen 
termi on tietysti elokuva, joka avaa 
tarvittavan terminologia aivan eri ta-
valla kuin termit cinéma vérité tai 
esityskopio.

Elokuvantajun osakokonaisuuk-
sien (elokuvakulttuuri, käsikirjoitus, 
esituotanto, tuotanto, ohjaus, kuvaus, 
äänitys, jälkityöt ja levitys) ilmenemi-
nen käsitekartoissa tapahtui ilman 
erillistä opetusta. Oppimateriaalin 
mielekkääksi koettu rakenne sekä 
käsitteet näyttävät siirtyvän osaksi 
opiskelijoiden kognitiivisia raken-
teita ja käsitteistöä. Osanottajat ha-
kivat tehtävissä tarvittavan aineiston 
Elokuvantajusta ja tulivat samalla 
oppineeksi alan terminologiaa, jota 
käytettiin johdonmukaisesti käsite-
kartoissa ja viestinnässä.

TAULUKKO 8. Elokuvantajun oppimateriaalikartan hyperonyymien mainin-
nat tutkimusryhmän käsitekartoissa.

TAULUKKO 9. Elokuvantajun op-
pimateriaalikartan hyperonyymien 
maininnat vertailuryhmän käsite-
kartoissa.
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Muut käsitekartat

Tutkimusryhmän osanottajat piirsivät 
käsitekarttoja yhteensä seitsemässä 
tilaisuudessa, joissa viidessä (K1–
K5) piirrettiin elokuvaan liittyviä kä-
sitekarttoja. Kahdessa tilaisuudessa 
K1:n ja K2:n välissä tutkimusryhmä 
piirsi käsitekarttoja muista aiheista 
kuten ”viittomakieli ja elokuvail-
maisu”, ”opetus”, ”viestintä” ja ”etä-
opiskelu”. Tavoitteenani oli muiden 
käsitekarttojen avulla rikkoa rutiini, 
joka saattaisi vaikuttaa lopputulok-
siin. Halusin pitää käsitekartoituksen 
menetelmänä, jonka osanottajat op-
pisivat hyvin ennen varsinaisen verk-
kokurssin (TT3) alkamista, mutta 
etteivät he piirtäisi rutinoituneita 
”tutkijan haluamiksi” olettamiaan 

esityksiä elokuvatuotannosta. Muita 
kuin elokuvakarttoja piirrättäessäni 
oletin, että elokuva-aihe ilmenisi jol-
lain tavalla myös näissä käsitekar-
toissa. Yksi teoreettisista lähtökoh-
distahan oli se, että osanottajilla olisi 
viittomakielisyyteen liittyen vahva 
subjektiivinen ja sisäinen elokuvan 
taju, josta eteneminen kehittyneeseen 
elokuvatietämykseen olisi helppoa. 

Esittelen seuraavaksi kolme esi-
merkkiä ”viittomakieli ja elokuvail-
maisu” käsitekartoista. Osanottaja 
03 yhdistää elokuvan viittomakie-
leen visuaalisuuden ja spatiaalisuu-
den kautta (kuvio 27). Osanottaja 05 
yhdistää elokuvan ja viittomakielen 
yhteisön avulla (kuvio 28) ja osan-
ottaja 06 yhdistää elokuvailmaisun 
ja viittomakielen monen käsitteen 

KUVIO 26. Tutkimusryhmän käsitefrekvenssit muodostavat pareto-jakau-
man. Elokuvatuotannon hyperonyymit ovat jakauman oikeassa päässä. 
Äärimmäisenä oikealla hyperonyymi ”ELOKUVA” (f = 41). X-akselilla 42 käsi-
tettä (joka viides käsite 205:stä).
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avulla (kuvio 29). Kollektiivisuus nä-
kyy käsiteketjussa elokuvailmaisu 
– elokuva – viittomakielinen teat-
teri – viittomakieli. Tutkimusryhmä 
on lapsesta saakka voinut nähdä 
viittomakielistä ilmaisua myös vi-
deoilla, sillä Kuurojen Liitto aloitti 
viittomakielisen ohjelmatuotannon 
vuonna 1983 (Kuurojen Liitto 2004). 
Ulkomaisten elokuvien tekstitys ja 
Teksti-TV ovat puolestaan tehneet 
elokuvista kuuroille saavutettavia. 
Kaikissa tutkimusryhmän etäopis-
kelu-käsitekartoissa esiintyivät ter-
mit ”tietotekniikka”, ”tietokoneet” ja 
”tietoverkot” kuten Internet jossain 
muodossa. Sen sijaan ”elokuva” si-
sältyy vain yhteen karttaan ”eloku-
vakeskustelun” muodossa. Kaikissa 
viestintä-käsitekartoissa yhtä lukuun 
ottamatta on mainittu elokuva vies-
tinnän muotona. Toisaalta yhdessä-

kään opetus-käsitekartassa ei mai-
nita elokuvaa, lukuun ottamatta yhtä 
karttaa, jossa elokuva mahdollisesti 
piiloutuu ”media”-käsitteen alle.

Toisessa tapaamisessa tehtiin pari-
työnä käsitekarttoja siten, että osan-
ottajien itse valitsemat parit piirsi-
vät neuvottelemalla yhden yhteisen 
käsitekartan annetusta aiheesta. 
Parityönä tehdyissä käsitekartoissa 
elokuva mainitaan monella tavalla. 
Osanottajat 02 ja 03 hahmottelivat 
juutalaisvainoja koskevan opetusjak-
son dokumenttielokuvien ja Steven 
Spielbergin Schindlerin listan (1993) 
avulla. Osanottajat 04 ja 10 käyttäi-
sivät opetuksessa tietokonetta ja vi-
deota omien elokuvien tekemiseen. 
Osanottajat 06 ja 01 (keskeytti kurs-
sin) ohjaisivat oppilaita tekemään 
dokumentin Suomen ilmastosta ja 

KUVIO 27. Osanottaja 03 yhdistää elokuvailmaisun ja viittomakielen visuaali-
suuden ja spatiaalisuuden kautta.
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KUVIO 29. Osanottaja 06 linkittää elokuvailmaisun ja viittomakielen mo-
nella tavalla.

KUVIO 28. Osanottaja 05 yhdistää elokuvailmaisun ja viittomakielen yhteisöllä.
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käyttäisivät elokuvia maantiedon 
opetuksessa. Osanottajat 05 ja 07 
luonnostelivat biologian opetusta vi-
deon ja tietotekniikan avulla.

3.3.2 Elokuvatuotannon 
jäsentyminen käsitekartoissa 

Osanottajat alkoivat kurssin edetessä 
käyttää asioista samoja käsitteitä ja 
tapa ilmaista elokuvatietous muuttui 
samantapaiseksi. Keräsin käsitedatan 
matriiseihin Elokuvantajun oppima-
teriaalikarttaa (kuvio 40) suunnitel-
lessani. Matriisien avulla tein koko 
prosessin ajan sekä SOM:ja että pe-
rinteisiä tilastollisia kaaviokuvauksia. 
Näiden visualisointien avulla pyrin 
löytämään malleja, jotka joko tukisi-
vat tai eivät tukisi Elokuvantajun op-
pimateriaalikartan suunnittelutyötä 
(Landauer 1995, 289–290). 

Karttojen ja käsitteistön yhdenmu-
kaistuminen kuvaa yhteisöllistä op-
pimista, mutta samalla yhteinen kä-
sitteistö helpottaa tutorin tehtäviä ja 
mahdollistaa prosessin aikana tar-
kentuvan ohjaamisen. Käsitekartat 
voitaisiin piirtää esimerkiksi piirto-
alustalle, jolloin linkin yhdistämille 
käsitteille saataisiin koordinaatiston 
avulla automaattisesti yksiselitteinen 
paikkatieto. Tällainen tekniikka olisi 
käsitekartan joustavan käytön edel-
lytys, sillä käytännön verkko-opetuk-
sessa käsitekartan käyttö on työläs 
menetelmä.

Käsitekartoitus tuki elokuvatie-
tämyksen oppimista ja auttoi tut-
kimusryhmän osanottajia näke-
mään elokuvatuotannon sekä 
kehittyvänä prosessina että hallitta-
vana projektina. Tulokset vahvisti-
vat Elokuvantajussa käytettyä tapaa 
esitellä lähes 200 elokuvaan liitty-
vää käsitettä karttamaisella tavalla. 

Tämä esitystapa rakenteineen vai-
kuttaa siirtyneen osanottajien kart-
toihin, mutta oma vaikutuksensa on 
ollut myös vuokaaviomaisen esitys-
tavan käyttämisellä K2-tilaisuudessa. 
Ensimmäisten (K1) ja viimeisten (K5) 
käsitekarttojen perusteella tutkimus-
ryhmän osanottajat oppivat aivan il-
meisesti hahmottamaan elokuvaan 
liittyvien asioiden välisiä suhteita uu-
della tavalla. Lisäksi käsitekartoilla 
voitiin visualisoida vuorovaikutusta 
ja ne auttoivat Elokuvantajun käyt-
töliittymän suunnittelussa sekä tule-
vat tukemaan myös Elokuvantajun 
jatkokehittelyä. 

Elokuvan katsojasta 
elokuvantekijäksi

Yhteisöllisessä viestinnässä tarvitaan 
visuaalisia esityksiä, joita myös muut 
ymmärtävät. Tästä on kyse kaikissa 
ammattimaiseen elokuvatuotantoon 
liittyvissä työkaluissa kuten lavaste-
piirustuksissa, ajo-ohjeissa, tuotan-
tolakanoissa ja kuvasuunnitelmissa. 
Käsitekartta ja vuokaavio ovat vies-
tintävälineitä, joiden tarkoitus on 
kertoa toisille se, miten piirtäjä ky-
seisen aiheen hallitsee ja jäsentää. 
Käsitekartta eroaa suhteellisen sel-
västi miellekartasta, jonka tarkoituk-
sena on tukea yksilön omia kognitii-
visia toimintoja. 

Toimintatutkimuksen aikana kehi-
tettiin Elokuvantajun oppimateriaa-
likarttaa osanottajien käsitekarttojen 
antamien virikkeiden pohjalta. Tässä 
tuotteen ja sen käyttäjien palautesil-
mukassa pyrittiin löytämään kartta-
maisen selvä esitystapa elokuva-alan 
terminologialle, jota tarvitaan aivan 
opintojen alussa. Samalla tutkimus-
ryhmän osanottajat oppivat teke-
mään käsitekarttoja muille. Tällainen 
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kehittynyt asiantuntijuus vaikuttaa 
toisaalta siihen, että osanottaja pyr-
kii mahdollisesti tulkitsemaan tutki-
jan odotuksia, jolloin viestinnällisyys 
entisestään korostuu. Käsitekarttoja 
vertailemalla havaitsee, kuinka per-
soonalliset esitystavat yhtenäistyvät. 
En tulkitse tätä siten, että osanotta-
jien luovuus olisi jollain epämääräi-
sellä tavalla kärsinyt, vaan siten että 
osanottajat painottivat käsitekartto-
jen ymmärtämistä – viestintää – toi-
mintatutkimuksen lopussa enemmän 
kuin sen alussa. He olivat kehitty-
mässä elokuvan katsojista elokuvan-
tekijöiksi.

Elokuvantajun oppimateriaali on 
jaettu yhdeksään osakokonaisuut-
teen: elokuvakulttuuriin, esituotan-
toon, jälkituotantoon, kuvaan ja 
kuvaukseen, käsikirjoitukseen, la-
vastukseen, levitykseen, tuotantoon 
ja ääneen. Jäsensin aluksi oppiainek-
sen Taideteollisen korkeakoulun lu-
kuvuoden 1998–99 opinto-oppaan 
avulla (Aronen & Makkonen 1998). 
Tätä hallinnollista jäsennystä tar-
kensin aiemmin esittelemieni SOM-
kokeilujen (kuvio 7) ja osanotta-
jien käsitekarttojen avulla sekä myös 
Taideteollisen korkeakoulun orga-
nisatorisen muutoksen vuoksi: elo-
kuva- ja lavastustaiteen osastot (ETO 
ja LTO) olivat erillisiä vuoteen 2002 
saakka, jolloin ne yhdistettiin elo-
kuva- ja lavastustaiteen osastoksi 
(ELO). Oppimateriaalin jäsentämi-
sessä otin siis alussa huomioon ope-
tussuunnitelmien tavan, jota ver-
tasin ammattilaisten tapaan sekä 
opiskelijoiden tapaan jäsentää eloku-
vailmaisuun liittyvä tietämys. Tässä 
kannattaa muistaa se, että myös ope-
tussuunnitelma on elokuva-ammat-
tilaisten laatima esitys elokuva-alan 
järjestelmällistä opiskelua varten: 

elokuvaopiskelu perustuu erikois-
tumiseen esimerkiksi elokuvaajaksi, 
tuottajaksi tai äänisuunnittelijaksi.

Kuviossa 30 on osanottaja 07:n 
ensimmäinen käsitekartta (K1: 07_
01) ja kuviossa 31 hänen verkkokurs-
sin alussa piirtämänsä kolmas käsi-
tekartta (K3: 07_03). Kartan 07_01 
käsiteketju ”elokuva – elokuvateat-
teri – iso valkokangas – visuaalinen 
tila” kertoo siitä, että 07:llä on esi-
ymmärrys elokuvataiteen konventi-
oista. Kokonaisuutena tarkastellen 
(Langacker 1991, 3) kartta 07_03 
(K3) kuvaa käsitteellistymisen lisäksi 
rakenteen järjestymistä ja poikkilin-
kit kertovat myös oppimisesta verrat-
tuna ensimmäiseen karttaan: esimer-
kiksi käsikirjoituksen ja materiaalin 
keruun välillä on poikkilinkki (kuvio 
31). 

Osanottaja 07 ei voinut osallistua 
kahden viimeisen kartan piirtämi-
seen (K4 ja K5), mutta silti kuvion 
30 aiempaa karttaa voi kuvata no-
viisin eli elokuvakatsojan kartaksi ja 
kuvion 31 myöhempää käsitekarttaa 
aloittelevan elokuvatekijän kartaksi. 
Muutoksen yksi selitys on tutkimus-
kurssin tuotantokeskeinen tapa opis-
kella dokumenttielokuvan tekoa. 
Toinen selitys on orientoiva jakso, 
jolloin keskusteltiin käsikirjoituksen 
ja yhteistoiminnan merkityksestä do-
kumenttiprojektissa sekä katsottiin ja 
analysoitiin elokuvia. Kartassa 07_03 
on myös tuotannon kannalta tärkeitä 
käsitteitä kuten ”materiaalin keruu”, 
”aineistoon tutustuminen” ja ”rajaus” 
(taulukko 10).

Tein käsitedatasta itseorganisoi-
tuvat kartat käsitteiden väliset linkit 
muuttujina. Ristiintaulukoin käsitteet 
ja merkitsin käsitteiden väliset linkit 
arvolla ”1” ja linkin puuttumisen ar-
volla ”0”. Esimerkiksi osanottaja 07:n 
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ensimmäisessä käsitekartassa 07_01 
”efekti” linkittyy viidellä linkillä kä-
sitteisiin ”LAVASTUS”, ”puvustus”, 
”valaisu”, ”ÄÄNI” ja ”työryhmä” (tau-
lukko 10).  Kuviossa 32 on taulukon 
10 pohjalta tehty SOM käsitekartasta 
07_01 ja kuviossa 33 SOM käsitekar-
tasta 07_03. 

Käsitteet järjestyvät linkkien mää-
rän mukaan. Eniten linkittynyt kä-
site on olennainen oppimisen perus-
käsite. Kuvion 33 SOM:ssa on selviä 
käsitteellisiä ryhmiä, kuten ”aihe – 
KUVAUS – KÄSIKIRJOITUS – leik-
kaus” ja ”kuvaaja – käsikirjoittaja 
– leikkaaja – ohjaaja – näyttelijä - 
työryhmä”. SOM-analyysi tukee jo 
piirretyistä käsitekartoista tehtyä ha-
vaintoa käsitteiden organisoitumi-
sesta selvien linkitysten avulla. 

Seuraavaksi tutkimusryhmän 
osanottaja 06:n ja vertailuryhmän 
osanottaja 24:n käsitekartat, jotka 

molemmat kuvaavat asiantuntijalle 
tyypillistä tapaa hahmottaa eloku-
vaa (kuviot 34 ja 35). Käsitekarttojen 
erot tutkimus- ja vertailuryhmän vä-
lillä voi selittää yksilöllisen vaihte-
lun, piirtämistaidon ja motiiviin sekä 
opintoihin suuntautuneisuuden pe-
rusteella. Ryhmien eri motiivi opis-
kella elokuvaa näkyy myös käsite-
kartoissa, mutta opiskelun aikana 
tutkimusryhmän ja vertailuryhmän 
käsitekartat lähenivät rakenteellisesti 
ja käsitteellisesti toisiaan. Molempien 
ryhmien viimeisissä käsitekartoissa 
painottui elokuvatuotanto.

Tuotannollinen näkökulma elo-
kuvaan on oppimisen kannalta an-
toisa, sillä ihminen oppii parhaiten 
tekemällä: asiantuntijuuteen kas-
vaa vain toimimalla asiantuntijoiden 
yhteisössä. Tuotannollisessa opis-
kelutavassa opitaan ymmärtämään 
esimerkiksi ohjaajan, tuottajan ja kä-

KUVIO 30: Osanottaja 07:n piirtämä ensimmäinen käsitekartta 07_01, jota voi 
kutsua elokuvakatsojan kartaksi.
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KUVIO 31. Osanottaja 07:n piirtämä kolmas elokuva-käsitekartta 07_03, jota 
voi kutsua elokuvantekijän kartaksi (huomaa poikkilinkit).

TAULUKKO 10. Käsitekartta 07_01:n käsitteet ja linkit (vrt. kuvio 30). Käsitteet 
äärimmäisenä vasemmalla, seuraavassa sarakkeessa ja ylimmällä rivillä kä-
sitteen tunniste (liite 5). Linkkifrekvenssit oikeanpuoleisessa sarakkeessa ja 
alimmalla rivillä.
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KUVIO 32. Käsitekartta 07_01:n pohjalta tehty SOM, jossa käsitteet ryhmissä 
hiukan alkuperäisestä kartasta poiketen (vrt. kuvio 30 ja taulukko10).

KUVIO 33. Käsitekartta 07_03:n pohjalta tehty SOM (vrt. kuvio 31).
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KUVIO 34. Tutkimusryhmän osanottaja 06:n viimeinen käsitekartta 06_05 
elokuvasta.

KUVIO 35. Vertailuryhmän osanottaja 24:n viimeinen käsitekartta 24_05 
elokuvasta.
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sikirjoittajan rooleja sekä niitä vas-
taavien työsuoritusten merkitystä 
elokuvan syntymiselle. Tekemistä ku-
vaava käsitteistö ja sitä vastaavan ter-
minologian käyttö kirjoittamisessa 
puolestaan avaa syvällisemmän op-
pimisen ja johtaa osaamiseen yhdis-
tyessään käytännöllisen harjoituspro-
jektin kanssa.

Toimintatutkimuksen aikana käy-
tettiin hyväksi sekä elokuvien kat-
somista ja analysointia, omista ko-
kemuksista kirjoittamista sekä 
elokuvaan liittyvän tietämyksen esit-
tämistä karttamaisessa muodossa. 
Valittu työtapa näytti kehittävän 
osanottajien tietämystä siinä määrin, 
että oman elokuvan tuottaminen tuli 
lopulta toimintatutkimuksen viimei-
sessä vaiheessa (TT3) mahdolliseksi.

 

3.3.3 Dokumenttielokuvan 
yhteisöllinen tuotanto 

Individuals who care only about 
themselves will outcompete 
individuals who care for their group. 
This doesn’t mean that the group 
is unimportant, but rather that it is 
important only insofar as it serves its 
members. (de Waal 2001, 105)

Miten ammattimaista tuotan-
toa jäljitellään verkkokurssilla? 
Tutkimusryhmän opiskelun tavoit-
teena oli tuottaa lyhyt dokumentti-
elokuva kuuron koululaisen päivästä. 
Tehtävä muotoiltiin ongelmaksi ”mi-
ten kuvaan koulua kuuron ekaluok-
kalaisen silmin?”. Tutkivassa oppimi-
sessa toimitaan alan asiantuntijoiden 
lailla, joten myös käsitteiden ja työta-
pojen tulisi olla asiantuntijoiden käsit-
teitä. Opiskelun alussa ryhmä korvaa 
yksittäisen opiskelijan tietojen tai tai-
tojen puutteita yhteistyöllä. Dreyfusin 

ja Dreyfusin (1987, 22–30) luokitte-
lun avulla pyrin tunnistamaan opis-
kelijoiden vahvuudet. Yksi osanot-
taja osallistui säännöllisesti Kuurojen 
Liiton video-ohjelmien tuotantoon 
esiintyjänä ja neljällä osanottajalla 
oli yksittäisiä kokemuksia video-oh-
jelmien tuotannosta. Yksi osanottaja 
oli aiemmissa opinnoissaan tuottanut 
tuotantoryhmän jäsenenä opetus-
ohjelman videotekniikalla. Lehtisen 
(1997, 14) mukaan empiiriset tutki-
mukset ovat osoittaneet, että oppi-
mishistorian aikana kehittyneet olet-
tamukset ja uskomukset asioiden 
olemuksesta ohjaavat kehysteorioina 
oppijan havaintoja ja suuntaavat uu-
den oppimista. Oppiminen on varsin 
helppoa silloin, kun oppijan kehys-
teoriat ovat sopusoinnussa uuden in-
formaation kanssa ja olemassa ole-
vat rakenteet täydentyvät. Sen sijaan 
kehysteorioiden radikaali muuttumi-
nen vaikeuttaa oppimista huomatta-
vasti (ibid). Myös tämän tutkimuk-
sen tulokset viittasivat tähän ilmiöön. 
Kokeneimman osanottajan oli vaike-
ahkoa oppia kehysteoriastaan poik-
keavaa elokuvallista ilmaisua, ajat-
telua ja viestintää. Tässä piilee yksi 
verkko-opiskelun vaikeimmin rat-
kaistavista ongelmista, sillä tutoroin-
nin kautta on hyvin vaikea ohjata 
opiskelijaa, jolla on uuden informaa-
tion kanssa ristiriitaisia uskomuksia. 

Organisoituminen 
dokumenttielokuvan 
tuotantoa varten

Verkkokurssi jakaantui esituotantoon, 
kuvauksiin ja lopputöihin. Alustavan 
(TT1, kuvio 5) ja orientoivan vaiheen 
(TT2, kuvio 5) aikana osanottajat kir-
joittivat puheenvuoroja FLE:hen kol-
messa esittämismuotin roolissa: toi-
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meksiantajana, tekijänä ja esittäjänä. 
Keskustelut käytiin yleisellä tasolla il-
man tuotantopaineita ja kuulijoiden 
osallistumiskehikko oli hyvin vapaa: 
kuka tahansa saattoi olla puhuteltu 
tai kohde. Löysä esittämismuotti- ja 
osallistumiskehikko olivat alkuvai-
heen oppimisen kannalta edullinen 
ratkaisu, sillä pyrkimyksenä oli saada 
esiin osanottajien oppimista ohjaavat 
kehysteoriat. Osanottajat ilmaisivat 
esimerkiksi tietotekniikan käyttöön 
liittyvät ongelmansa avoimesti ja sai-
vat välitöntä palautetta ja ohjeita. 

Ideoinnin ja esituotannon aikana 
– ennen vuoden 2001 kurssia ja tuo-
tantoa – lähestyimme elokuvailmai-
sua yleisesti katselutehtävien avulla. 
Alustavan jakson (TT1) 1.2.1999–
1.8.2000 aikana käsittelimme John 
Maddenin elokuvan Rakastunut 
Shakespeare (Shakespeare in Love, 
1998) ja Antti Raiken dokumentti-
elokuvan Tanssija 100 dB:n hiljai-
suudesta (1996). Edellisen osanotta-
jat kävivät katsomassa haluamanaan 
aikana elokuvateatterissa, jälkimmäi-
nen katsottiin televisioesityksenä tai 
videonauhalta. Syksyllä 1999 kat-
sottiin George Lucasin Star Wars 
Episodi 1: Pimeä uhka (Star Wars: 
Episode I – The Phantom Menace, 
1999) ja kevättalvella 2000 Night 
M. Shyalamanin Kuudes aisti (Sixth 
Sense, 1999) sekä Danny Boylen 
The Beach (2000) elokuvateatterissa. 
Esimerkkien avulla hahmoteltiin fik-
tio- ja dokumenttielokuvan häilyvää 
rajaa. 

Katselutehtävät käsiteltiin FLE:ssä ja 
osanottajat tekivät niistä yhteenve-
dot. Tavoitteena oli oppia FLE:n su-
juva käyttö ennen varsinaista verk-
kokurssia ja dokumenttielokuvan 
tuotantoa. Tutorointi Helsingistä kä-

sin tapahtui enimmäkseen muistut-
tamalla sovituista tehtävistä, kuten 
tässä viestissä:

Lähettäjä: Antti Raike Lähetetty: 18. 
tammikuuta 2000 12:58

Aihe: testi ja muistutus tehtävistä 
(elokukuvantaju-tutkimus)

[…] Muistutus sovituista 
tehtävistä: 1. Lupasitte kertoa 
sovitut ja opetetut asiat 
poissaolleille. Joko he tietävät 
mitä sovimme? 2. Sovittiin, 
että jokainen käy katsomassa 
tammikuussa elokuvan ”Kuudes 
aisti”. 3. [07] lupasi kirjoittaa 
FLE-elokuvantajuun arvostelun 
edellisestä leffasta. […]

Osanottajien palautteista suurin osa 
oli lyhyitä kuittauksia vastaanote-
tuista viesteistä sekä reklamaatioita 
tekniikasta, mutta dokumenttipro-
jektin legitimiteettiä toimeksianta-
jana ei juuri asetettu kyseenalaiseksi 
(liite 7). Opiskelun pahimmat esteet 
liittyivät tietotekniikan toimivuu-
teen. Opiskeleva keskustelu ajautui 
helposti sivuraiteille, koska pohdit-
tiin enemmän teknisiä ongelmia kuin 
varsinaista opiskeltavaa asiaa eli elo-
kuvan ilmaisumuotoja. Sähköposti ei 
sovellu kovin hyvin yhteisölliseen op-
pimiseen, vaikka se on varsin tuttu 
väline kaikille korkeakouluopiske-
lijoille. Sen sijaan FLE:n tapainen 
verkko-oppimisympäristö on kehi-
tetty yhteisöllistä ja ongelmakeskeistä 
opiskelua varten. FLE:ssä pyritään 
omien hypoteesien ja konstruktivis-
tisen opiskelun avulla kohti ongel-
manratkaisua ja sitä kautta oman 
tietämyksen kehittymiseen kohti 
asiantuntijuutta. Sähköpostin käyttö 
osoittautui tuttuuden vuoksi varsin 
helpoksi, sitä vastoin FLE tuotti vielä 
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vuoden 2001 alussa ongelmia parille 
osanottajalle: 

Lähettäjä: 04 [04@st.jyu.fi] 
Lähetetty: 27. maaliskuuta 2001 
11:08

Vastaanottaja: [tutor] Aihe: 
Ongelmia FLEssä

[…] 05:n kanssa yritimme 
tänään siirtää pari tekstiäni 
omaan lokerooni FLE:ssa, mutta 
se ei onnistunut. Tuli vastaus, 
että ”error parament”, mitä se 
oikein meinaa? Yritimme kaikkia 
mahdollisia keinoja, mut ei vaan 
onnistunut. Yritimme esittää 
tämän samaisen ongelman FLE:n 
tiedonrakennussivuilla, mutta sama 
ongelma toistui. Katsoisitko olisiko 
kaikki kohdallaan [...]

Alkukyselyn (liite 1) tietotekniik-
kavastausten perusteella oli odotet-
tavissa ongelmia virtuaalisen oppi-
misympäristön käytössä. Nähtävästi 
lähiopetus ja kokeneemman käyttä-
jän seuraaminen on osalle osanotta-
jista tärkeää. Kahdella osanottajalla 
oli laajakaistayhteys asunnossaan ja 
he olivat tyytyväisimpiä oppimisym-
päristön käyttöön. Hankalinta oli 
osanottajilla, jotka olivat riippuvaisia 
Jyväskylän yliopiston ATK-luokista. 

FLE:n käyttöä opeteltiin etäohjauk-
sen lisäksi siten, että pidin Jyväskylän 
opettajankoulutuslaitoksen ATK-luo-
kassa yhteisen käytönopastuksen, 
jossa annoin myös henkilökohtaista 
ohjausta. Tämän jälkeen osanottajat 
käyttivät FLE:tä hyödykseen myös 
muussa lähiopetuksessa. He ehdot-
tivat esimerkiksi englannin kurssin 
opettajalleen keskusteluharjoitus-
ten suorittamista FLE:n chat-moo-
din avulla. Oivallus syntyi spontaa-
nisti ryhmässä kieliopintojen aikana 

ilman tutorointia. Tällainen luo mah-
dollisuuksia kehittää oppimisympä-
ristöstä joustavien opintojen työkalu:

Lähettäjä: [03@st.jyu.fi] Lähetetty: 
16. marraskuuta 2000 19:33

Vastaanottaja: Antti, Aihe: asiaa 
FLE:stä ja vähän muutakin

[…] me opiskelijat ollaan käyty 
chattailemassa FLE:ssä englannin 
kielen tunneilla Karin johdolla. 
Idea syntyi siitä, kun meillä oli 
kommunikaatio-ongelmia opettajan 
kanssa. Hän on kaksikielinen, 
mutta opetuksen pitää tapahtua 
englannin kielellä. Joten pystyimme 
kommunikoimaan parhaiten 
chattin avulla englannin kielellä 
FLE:ssä. Kari pääsi osallistumaan 
chattiin kun avasin itse koneen 
minun omalla käyttäjätunnuksella 
(opettaja ei tiedä salasanaa) ja se 
toimii hyvin. […]

Edellisestä huolimatta osanottajat 
suosivat sähköpostin käyttöä kaik-
kien toimintatukimuksen kolmen 
vaiheen ajan, mikä oli oppimisen ja 
tuotannon etenemisen kannalta han-
kalahkoa. Lähetin 196 opiskeluun 
liittyvää sähköpostiviestiä ja vas-
taanotin 189 sähköpostiviestiä, joista 
164 opiskelijoilta (taulukko 11). 
Aktiivisin osanottaja (03) lähetti yh-
teensä 65 viestiä, passiivisin (06) vain 
seitsemän viestiä. Sähköpostin käyttö 
on helppoa, mutta sai aikaan kah-
denkeskistä viestintää lähinnä tuto-
rin kanssa sekä osaksi opiskelijoiden 
välillä, josta muu ryhmä ei voinut olla 
tietoinen (kuvio 36). 

Pareto-jakaumia (power law distri-
bution) ilmenee sosiaalisissa järjes-
telmissä (Barabási 2002, 129), missä 
osanottajilla on mahdollisuus il-
maista mieltymyksiään monella ta-
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valla, mutta myös yksilöllisessä oppi-
misessa (Anderson 1980, 275–280). 
Keskustelualoitteita, ideoita ja ehdo-
tuksia tulee kaikilta. Vaihtoehtojen 
noustessa jakaumaa kuvaava käyrä 
jyrkentyy selvästi. Pienessä ryhmässä 
– kuten tässä tutkimuksessa – ilmiö 
pysyy vielä hallinnassa, mutta osan-
ottajajoukon kasvaessa suureksi kas-
vaa myös eniten viestivien ero me-
diaaniin. Siksi on mahdollista, ettei 
tällainen opiskelumuoto sovellu suu-
rille opiskelijaryhmille.

Tutorin kannalta FLE oli tehok-
kaampi, sillä sähköpostiviestintä vei 
aikaa: useimmiten saman asian jou-

tui kertomaan jokaiselle osanotta-
jalle erikseen. Toisaalta osanottajat 
03 ja 05 olivat keskuksia eli napoja 
(hub), jotka vaihtoivat joustavasti pu-
hutelluista esittäjiksi ja toimivat tut-
kimusryhmän edushenkilöinä. He 
kysyivät sähköpostitse aktiivisesti oh-
jeita tutorilta, joita sitten välittivät 
eteenpäin muulle tutkimusryhmälle. 
Tässä auttoi myös kuvaussihteerin 
rooli, jonka osanottaja 05 valitsi itse. 
Esituotantovaiheessa osanottaja 03 
näytti nousevan tuottajan tai tuotan-
topäällikön rooliin, sillä näiden teh-
tävänä on pitää tuotanto käynnissä. 
Ammattimaisessa tuotannossa juuri 
tuottaja pitää ”lankoja käsissään” ja 

TAULUKKO 11. Lähetetyt sähköpostiviestit 1999–2001. 01–10 = Osanottajat, 
AL = leikkaustyöpajan vetäjä, AR = tutor.

KUVIO 36: Sähköpostiviestinnän pareto-jakauma. Osanottaja 03 on keskus 
(hub), joka viestii aktiivisesti.
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viestii eniten muiden ryhmän jäsen-
ten kanssa. 

Ilman ”keskuksia” kurssi olisi tus-
kin onnistunut sovitussa ajassa, sillä 
kahdenvälisiä suhteita eli dyadeja tut-
kimusryhmässä oli 21 (seitsemän ker-
taa kuusi jaettuna kahdella) ja ver-
tailuryhmässä 10 (viisi kertaa neljä 
jaettuna kahdella). Tällöin tutkimus-
ryhmässä syntyi helposti mielikuvia 
siitä, että ”asiastahan on keskusteltu 
jo”, vaikka osa ryhmän jäsenistä oli 
jäänyt täysin keskustelun ulkopuo-
lelle. Taulukossa 12 on yhteenveto 
molempien ryhmien sähköposti- ja 
FLE-viestinnästä (taulukko 12).

Taulukosta 12 ja siihen perustu-
vasta SOM:sta näkee, ettei tutkimus- 
ja vertailuryhmän välillä ollut vuoro-
vaikusta ollenkaan (eikä tämä ollut 
edes toimintatutkimuksen tarkoitus). 
Taulukon 12 pohjalta tehdyssä kuvion 
37 SOM:ssa on eräänlainen osallistu-
miskehikko ja sosiogrammi kahden 
erillisen opiskelijaryhmän sosiaali-
sista verkostoista tiettynä aikana, jol-

loin tutor osallistui erillisten ryhmien 
vuorovaikutukseen (Economist.com 
2001; Garton & al. 1999). 

SOM-analyysissa on huomi-
oitu se, kuka on puhuja, ketä on 
puhuteltu ja ketkä ovat kohteita. 
Sähköpostiviestintä lähensi osan-
ottaja 03:a tutoriin, mutta samalla 
eräässä mielessä etäännytti muusta 
ryhmästä. Tämäkin vastaa aitoa elo-
kuvatuotantoa, jossa esimerkiksi 
tuottaja joutuu tasapainoilemaan tai-
teellisessa vastuussa olevan ryhmän 
ja rahoittajien välillä.

Sosiogrammin lisäksi analysoin 
osallistumiskehikon sähköposti- ja 
FLE-viestien sisällön avulla ja jaoin 
viestit 13 luokkaan (liite 7): suostu-
mus, kannustus, reklamaatio, avun-
pyyntö, tiedotus, palaute, kysymys, 
ehdotus, analyysi, vastaus, yhteen-
veto, pohdiskelu ja kehotus (tau-
lukko 13). Luokittelin viestit koko-
naisuutena muutamaa poikkeusta 
lukuunottamatta, joissa oli useam-
paan luokkaan liittyviä osasisältöjä. 

TAULUKKO 12: Sähköposti- ja FLE-viestien lähettäjät ja vastaanottajat. 
Tutkimusryhmän osanottajat 02–10 ylimmillä riveillä, vertailuryhmän osan-
ottajat 16–35 viidellä alimmalla rivillä. AL = leikkaustyöpajan vetäjä, AR = tu-
tor. Ensimmäisessä sarakkeessa lähettäjä, ylimmällä rivillä vastaanottaja. 
Esimerkiksi osanottaja 02 on lähettänyt 4 viestiä osanottaja 03:lle.
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Tämän analyysin tuloksena ilmenee 
esimerkiksi osanottajien aiheuttama 
kuormitus oppimistilanteelle.

Taulukosta 13 näkee osanottajien 
taipumuksen toisten kannustami-
seen, kyselemiseen ja vastaamiseen. 
Osanottajat on ryhmitelty riveittäin 
siten, että ensin on osanottajan vies-
tintätyyli sähköpostinkäyttäjänä (SP 
ja tunniste) ja heti sen alla saman 
osanottajan tyyli FLE-käyttäjänä (F 
ja tunniste).  FLE-viestintä vaikut-
taa yhdenmukaistavan viestintätyyliä 
ja lisäävän keskinäistä kannustusta 
sekä vuorovaikutusta. Tutkimuksen 
kannalta merkittävä havainto on se, 
että osanottaja 07 käytti FLE:tä te-
hokkaasti olleessaan elämäntilan-
teensa vuoksi estynyt osallistumasta 
ryhmän muuhun sosiaaliseen kanssa-
käymiseen yliopiston tiloissa. FLE:n 
arvo viestinnän välineenä vaikut-
taa siis nousevan tilanteissa, joissa 
se voi korvata puuttuvat lähikontak-
tit. Toinen tärkeä havainto on se, että 

aktiivisen osanottaja 03:n aiheuttama 
ja tutorille kohdistama viestikuorma 
sähköpostiviestinnässä tasaantui 
FLE:tä käytettäessä. Verkko-opinto-
jen tutorille tällä on merkitystä sen 
vuoksi, että FLE:ssä ohjauskuormi-
tuksen kuten kysymykset voi siir-
tää koko ryhmälle helpommin kuin 
sähköpostiviestinnässä. Käytännön 
opetustyössä tutorilla voi olla useita 
kursseja samaan aikaan, joten suo-
ran opetuksen korvaaminen säästeli-
äällä ohjauksella (scaffolding) ja oh-
jauksen vähittäinen häivyttäminen 
sekä opiskelijoiden itsenäisyyden li-
sääminen on pelkästään ajankäytön 
kannalta erittäin järkevää (Lehtinen 
1997, 29).

Lisäksi taulukon 13 frekvenssi-
sarakkeesta näkee, miten runsaasti 
sähköpostitse viestivän osanottajan 
viestintä vähenee FLE:ssä ja vähän 
viestivän osanottajan viestintä kasvaa 
FLE:ssä. Ääripäiden välille sijoittuu 
osanottajia, joiden määrällinen vies-

KUVIO 37. Opiskelijoiden osallistumiskehikko taulukon 12 perusteella.
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tintä on sama molemmissa sähköi-
sen viestinnän muodoissa. Lyhyesti 
sanottuna FLE näyttää tasoittavan 
yksilöllisiä eroja sekä yhtenäistävän 
ryhmän viestintää. 

Samoin luokittelun pohjalta teh-
dyssä SOM:ssa ilmenee, kuinka sa-
man aikajakson sähköpostivies-
tintä eriytti ja FLE-viestintä yhdisti 
tutkimusryhmän osanottajia (ku-
vio 38). Käytin tutorina näitä mo-
lempia viestintämuotoja. FLE:ssä 
osanottajat lähettivät aina viestin 
koko ryhmän nähtäväksi, vaikka 
puhuttelivatkin tiettyä osanottajaa. 
Sähköpostiviestinnässä valittiin ak-
tiivisesti vastaanottajat joka kerta 
erikseen, vaikka käytinkin ryhmälle 
tarkoitettua jakelulistaa. Viestin vas-
taanottaja teki siten ensimmäisen so-
siaalisen päätöksen jättäessään osan 

ryhmästä vastauksen ulkopuolelle.  
Viestejä lukemalla ja sisältöä tulkitse-
malla voi havaita saman ilmiön: FLE-
viesteissä tutkimusryhmän osanotta-
jat pyrkivät sovitteluun vaikeissakin 
asioissa, sitä vastoin sähköpostivies-
teissä tyydyttiin ilmoittamaan omia 
mielipiteitä niistä juuri tinkimättä. 

Sähköpostia käyttävä tutor (AR) 
on SOM:ssa lähes täysin erillään 
muusta yhteisöstä (tumma alue indi-
koi suurta eroa), mutta FLE:tä käyt-
tämällä (FAR) tapahtuu pieni lähen-
tyminen muuhun ryhmään (kuvio 
38). Tutorin kannalta tutkimuksen 
aikainen viestintätilanne vastasi aitoa 
opetustilannetta: osa opiskelijoista 
työskentelee FLE:n kaltaisessa oppi-
misympäristössä, mutta osa käyttää 
vertailuryhmän tavoin sähköposti-

TAULUKKO 13. Sähköposti- ja FLE-viestit taulukoituna 13 luokkaan. 
Ensimmäisessä sarakkeessa lähettäjä ja ylimmällä rivillä viestin luokka. SP = 
sähköposti, F = FLE-viesti, 01–35 = Osanottajat, AL = leikkaustyöpajan vetäjä, 
AR = tutor.
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viestintää. Molemmille ryhmille pi-
täisi silti pystyä tarjoamaan asiantun-
tevaa ohjausta.

Tulkintani on se, että sähköpostivies-
teissä kirjoittaja yhdistyy animaatto-
riksi, tekijäksi ja toimeksiantajaksi, 
mutta FLE-viesteissä toimeksianta-
jana esiintyy pääasiassa yhteinen pro-
jekti, jonka nimissä ollaan animaatto-
reita tai tekijöitä. Toisin sanoen SOM 
kuviossa 38 viittaa siihen, että säh-
köpostiviestintä hajottaa oppimiskes-
kustelua ja tavoitteeseen pyrkimistä 
enemmän kuin oppimisympäristö-
viestintä. FLE-viestintä lisäsi tutki-
musryhmän suuntautumista tehtävän 
ratkaisuun paremmin kuin sähköpos-
tiviestintä, vaikka jälkimmäisessäkin 

käytettäisiin ”kaikki vastaavat kai-
kille” -periaatetta.

Alustavan vaiheen (TT1, kuvio 5) 
jälkeen orientoiduttiin itsenäisen tie-
donhankinnan avulla (TT2) tulevaan 
elokuvatuotannon kurssiin (TT3). 
Orientoivan vaiheen aikana syksyllä 
2000 annoin FLE:ssä katselutehtä-
väksi kuuroja ja viittomakieltä kä-
sitteleviä dokumenttielokuvia, joita 
onnekkaan sattuman vuoksi esitet-
tiin televisiossa juuri samaan aikaan. 
Osanottajat käsittelivät katselutehtä-
vät FLE:ssä ja hakivat yhtymäkohtia 
omaa dokumenttielokuvaprojektia 
varten. Samalla keskusteltiin myös 
muista nähdyistä elokuvista, mutta 
vähemmän kuin alustavan vaiheen 
aikana. Katselutehtävien avulla haet-

KUVIO 38. Viestintätavan vaikutus yhteistoimintaan. Sähköpostiviestinnässä 
(SP02–SP10) tutkimusryhmän osanottaja 03 toimii eri tavalla kuin muut osanot-
tajat. FLE-viestintä (F02–F10) yhdisti osanottajat selvemmin ryhmäksi, kuten ku-
vion yläreunasta huomaa.



158

 Antti Raike Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa 

tiin taitoja käsikirjoittamista varten. 
Osanottajat aloittivat myös oman do-
kumenttielokuvan suunnittelun ja lu-
kivat artikkeleita Elokuvantajusta. 
Katselutehtävien, Elokuvantajun ar-
tikkeleiden ja FLE-keskustelujen 
avulla tutkimusryhmä oppi käsikir-
joituksen merkityksen myös doku-
menttielokuvassa ja oli syksyllä 2000 
huolissaan käsikirjoittamisen hitaasta 
etenemisestä: 

Problem 2000-11-30 
Leikkausaineistoja puuttuu vielä
Hei! [07] on oikeassa 

kommentissaan eli pitää nyt 
suunnitella tarkemmin elokuva-
projektia. Siispä ensin pitää miettiä 
milloin saadaan käsikirjoituksen 
käsitelletyksi 

sitten kuvaukset toteutetuksi, 
jotta saadaan aineistoja 
editointityötä varten. […]

[03]

Edellisessä sitaatissa osanottaja 03 
viittaa 07:ään, mutta sekä viitatun 
että viittaajan toimeksiantajana oli 
yhteinen projekti. Väljästi tulkittu 
esittämismuotti ja osallistumiske-
hikko tarkentuivat helmikuussa 2001 
Jyväskylän tapaamisen jälkeen, jol-
loin osanottajat lopullisesti sitoutui-
vat suorittamaan kaksi opintoviikkoa 
Taideteollisen korkeakoulun elokuva-
taiteen osastolla. ”Toimeksiantajaksi” 
vakiintui dokumenttiprojekti, jonka 
nimissä osanottajat esiintyivät teki-
jöinä ja esittäjinä. 

Varsinaisen kurssin alkaessa helmi-
kuussa 2001 FLE:n käyttö oli jo opis-
kelijoille tuttua ja pahimmat käyt-
töön liittyvät ongelmat oli selvitetty. 
Osanottajat jakoivat dokumenttielo-
kuvan tuotantotehtävät ja toimivat am-
mattilaisryhmää vastaavissa rooleissa. 

Ohjaajan tehtävää välteltiin, mikä oli 
ymmärrettävää. Sen sijaan kuvaajaksi, 
kuvaussihteeriksi ja käsikirjoittajiksi il-
moittautui heti halukkaita osanottajia. 
Ryhmän toimintaa vaikeutti yhden ak-
tiivisimman osanottajan vetäytyminen 
kuvausten valmisteluista. Taustalla oli 
tutkimusryhmän dynamiikkaan liittyvä 
asia, joka jäi tutorilta huomaamatta. 
Vaikutelmaksi jäi se, että aktiivisin ja 
motivoitunein osanottaja turhautui 
projektin hitaaseen etenemiseen. Tämä 
on ”itseorganisoituvan” ja yhteisöllisen 
projektin haittapuoli: kaikkien osanot-
tajien selvä sitoutuminen perustuu vain 
henkilösuhteisiin eikä esimerkiksi ra-
hoituspäätöksiin (kuten aidossa elo-
kuvatuotannossa) tai vastaaviin hal-
linnollisiin määrittelyihin. Toisaalta jo 
ennen tätä vetäytymistä yksi osanot-
tajista oli esittänyt turhautumista siitä, 
ettei hän voinut suorittaa haluamiaan 
opintoviikkoja. Tällöin vetäytyjän ti-
lalle nousi toinen osanottaja, joka su-
lavasti jatkoi tuotannon johtoa ja ryh-
män johtamista. Toimintatutkimuksen 
kannalta tämä ryhmän itseohjautuvuus 
on merkittävä tulos. 

Talvella 2000–2001 katselutehtä-
vinä olivat televisiossa esitetyt suoma-
laiset dokumentit Georg Grotenfeltin 
Hiljaisuuden lähteillä (2000) ja 
Prosign Oy:n tuottama Päättyykö tie? 
(2000) sekä yhdysvaltalainen Josh 
Aronsonin Oikeus kuulla (Sound of 
Fury, 2000). Kurssia ennen tutkimus-
ryhmän osanottajat eivät juuri olleet 
pohtineet dokumenttielokuvaa tai-
teena. Dokumenttielokuva assosioitui 
dokumentti-, reportaasi- ja asiaohjel-
miin. Siksi katselutehtävissä oli mo-
nen lajityypin edustajia: Hiljaisuuden 
lähteillä on esseemäinen ja pohdiske-
leva, kun taas Päättyykö tie? on asia-
ohjelma. Aiempien katselutehtävien 
elokuva Kuudes aisti osoittautui antoi-
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saksi lähtökohdaksi myös tutkimusryh-
män dokumenttielokuvaa varten kuten 
seuraavasta sitaatista huomaa:

[07]:n yhteenveto. Kuudes aisti 
26.1.2000 22:41 

...Otin aikaa menin elokuviin 
vaikka olisi ollut mitä muuta 
tekemistä ja KANNATTI! Yleensä 
en välitä trillereistä, kauhusta 
tms. mutta tämä ei ollut sellaista. 
Erittäin mielenkiintoinen 
psykologinen elokuva jossa mukana 
ripaus kaikkea - taitavasti sopivina 
annoksina niin ettei katsojalle 
jää yhtään aikaa miettiä muuta. 
Kuvakulmat olivat mielenkiintoisesti 
rajattu eri tilannekonteksteissa, 
joka vain syvensi katsojan tunteita 
tilanteesta. Unohtamatta kuitenkaan 
ympäristön upeita rakennuksia 
reliefi-kuvioituja seiniä, jotka 
antoivat osan tunnelmasta. Pienet 
yksityiskohdat ohjasivat koko ajan 
ajatuksia, puvustus, ilmeet, lavastus, 
kuvakulmat - kaikki tukivat 
toisiaan. Mieleeni hiipi elokuvan 
jälkeen - montakohan pientä 
ihmistä on saanut elää maailmassa 
ilman muiden ymmärrystä vain 
siksi ettei kukaan ole viitsinyt alkaa 
uppoutumaan heidän ajatuksiin ja 
pelkoihin. Kukaan ei ole tukenut 
kohtaamaan pelkoa, aina se on 
vaan sivuutettu vähättelyllä. 
Kuinka joutuu ottamaan harteilleen 
aikuisen ihmisen vastuun - kaikki 
muuttuukin päälaelleen. Lapsi 
onkin aikuinen ja aikuinen lapsi 
tai siltä ja väliltä. Kuudes aisti 
elokuvana toimii hyvin monella 
tasolla, kuinka lapsen maailma elää 
ja kehittyy... ja kuinka monitasoinen 
on ihmismieli. Siis ei muuta kuin 
elokuviin ja kommenttia tulemaan. 

Samoin Oikeus kuulla oli hedelmäl-
linen jatkotyön kannalta ja kirvoitti 
osanottajat pohtimaan omia tuntei-
taan sekä dokumentintekijän vas-
tuuta, sillä elokuvakokemus ei kos-
kaan tapahdu tyhjiössä (Grodal 1997, 
12). Seuraavaksi kaksi näytettä kes-
kustelusta:

Comment 2001-07-05 
Oikeus kuulla vai oikeus olla 
kuulematta? […] kommentteja itse 
dokumentista ”Oikeus kuulla?” 
[…] Tietenkin kokemukseni siitä 
oli suurin piirtein samanlainen 
kuin teillä muillakin, eli olin 
kuohuksissani katsottuani tätä 
dokumenttia... Jälkeenpäin 
rauhoituttuani täytyy todeta 
väkisinkin, että dokumentin tekijät 
olivat onnistuneet työssään! Luulen, 
että dokumentin tarkoituksena oli 
juuri ärsyttää meitä ja herätellä 
tunteitamme eloon - ja näin kävikin! 
Sisäkorvaimplantti on arka aihe 
niin meille kuuroille kuin myös 
niille vanhemmille, jotka tekevät 
päätöksen asentaa omalle lapselleen 
implantin..Tavallaan ”meidän” ja 
”heidän” välillä on jonkinlainen 
näkymätön taistelutanner... Vaikka 
yritämmekin usein unohtaa 
omat tunteemme ja kunnioittaa 
vanhempia heidän tekemänsä 
päätöksensä suhteen, silti tunteita 
tulee joskus väkisinkin pinnalle... 
Joku teistä sanoi, että dokumentissa 
oli mukana liikaa tunteita, ja 
että olis voinut asioita käsitellä 
järkevämminkin... Ehei, en oikein 
tahdo uskoa että kukaan meistä 
pystyisi olemaan neutraalina, kun 
on kyse jostakin meille tärkeästä 
asiasta.. […] jos dokumentti 
olisi tehty täysin päinvastaisesti, 
eli hillitysti ja järkevästi, niin 
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jääkö dokumentista sitten käteen 
mitään? Epäilen.. […]Mutta 
joitakin dokumentteja esiintulleita 
asioita olisi kyllä voinut oikaista 
ja paljonkin - esim. se väittämä, 
etteikö kuuro pärjäisi, ym.. […] 
Haluan vielä sanoa, että olen teidän 
kaikkien kanssa samaa mieltä 
siitä, että dokumentti on tehty 
oikein epäeettis[sesti] (nimittelyt, 
herjaukset, ym..) […]

Summary 2001-11-14 
Yhteenveto. ”Oikeus kuulla” -

dokumenttielokuva oli mielestäni 
todella hyvä. Elokuva herättää 
vilkkaita keskusteluja meidän 
opiskelijoiden keskuudessa ja 
olemme keskustelleet paljon 
elokuvasta, sen sisällöstä ja ideasta. 
Olen seurannut keskusteluja ja 
keskustelut olivat mielenkiintoisia. 
Katselutehtävän tarkoituksena 
oli antaa meidän ymmärtämään, 
miksi dokumenttielokuvaa on 
haluttu näyttää katsojille, miksi 
elokuvan tekijä on halunnut 
ottaa elokuvan esille ja miten 
suhtaudumme elokuvan tekijään. 
Mietin, miten elokuvan tekijä on 
suhtautunut kuurojen yhteisöön, 
vaikka hän tiesihän, että kuurojen 
yhteisö oli vastustanut kovasti 
implantin leikkausta. Implantti on 
ollut kuuroille arka asia, siksi on 
ymmärrettävää se, miksi kuurot ovat 
raivostuneet ja purkanneet kovia 
tunteita implantista. 

[…]Attachments: Sound and Fury 
[…]

Valtavirran elokuvissa esitetään usein 
vain kuuroja yksilöitä ja kuuroutta 
ongelmina, ei viittomakielen yhdistä-
mää kuurojen yhteisöä (Schuchman 
1988, 101). Tyyliltään Sound and 

Fury asettuu tähän perinteeseen, 
vaikkakin se niin sanotun tasapuo-
lisuuden vuoksi esittelee myös ame-
rikkalaista viittomakieltä käyttävien 
kuurojen yhteisöä. 

Katselutehtävien avulla osanotta-
jat pystyivät hahmottamaan parem-
min oman tehtävänsä ja sen, miksi 
muutamallakin minuutilla voidaan 
kertoa jotain olennaista kuvattavasta 
aiheesta. Hiljaisuuden lähteillä sai 
aikaan hyödyllisen keskustelun elo-
kuvailmaisun keinoista, kuten seu-
raavista kahdesta FLE-viestistä voi 
lukea:

Working Theory, 2000-11-30 
Pieniä palasia. […] kun 

ajattelen Hiljaisuuden lähteillä 
dokumenttia. Ajatella, kuinka 
pienistä palasista ja miten pienillä 
keinoilla dokumentista on saatu 
vaikuttava. Kuvapätkät voivat olla 
hyvinkin lyhyitä, mutta silti niistä 
löytyy paljon asiaa muutaman 
sekunnin aikana. Toisaalta myös 
mitä erilaisilla kontrasteilla saadaan 
aikaan, kuten mustavalkoisen 
ja värikuvien vaihtelulla tai 
kuvatun osan pituuden vaihtelulla, 
puhumattakaan kuvakulmista, joita 
käytettiin. 

Katsojaa pystyy hyvin ohjaamaan 
näiden pienien keinojen kautta 
ja herättää katsoja ajattelemaan, 
mikä onkaan dokumentin/
elokuvan sanoma? Mitä se haluaa 
sanoa katsojille? Myös kuinka 
paljon maailamasta löytyykään 
vertauskuvallisia rinnastettavia 
asioita. Eikä sen ilmaisemiseen 
tarvita paljoa, kun vaan aukaiseen 
silmät, se voi löytyä hyvinkin 
läheltä!
Comment 2000-12-13 
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Hei kaikki! Katsoin ohjelman 
alusta loppuun. Ohjelman katselun 
jälkeen minuun jäi 

ristiriitainen olo. Ortodoksisen 
kirkko, kuuro poika ja muut 
(koulu, liikenne, maisema jne) 
eivät löytäneet yhteistä, mitä ne 
voisivat yhdistää toisiinsa. Enkä 
tiedä mitä dokumenttiohjelma 
aikoo sanoa meille ja miksi? Tässä 
olen ihan pihalla. En ole katsonut 
tarkkaan kuvakulmia, vaan etsin 
ainoastaan minkälaista sanomaa 
dokumenttiohjelma haluaa 
viestittää. Ehkä tämän ohjelman 
sanoma jäi jossain muualla kuin 
juuri tässä ohjelmassa…” [05]

Katseluihin yhdistettiin omia koke-
muksia. Pyysin opiskelijoita kirjoit-
tamaan omasta ensimmäisestä kou-
lupäivästään ja muistelemaan jotain 
konkreettista yksityiskohtaa, jonka 
kautta teemasta voisi kertoa. Tehtävän 
tarkoituksena oli tiedostaa omia tun-
teita sekä opettaa käyttämään omia 
muistoja käsikirjoittamisen tukena. 
Seuraava Penaalin tarina on esi-
merkki yksityiskohdasta, joka avaa 
mahdollisuuksia dokumentinteolle:

PENAALIN TARINA
Luokassani oli Anna -niminen 

tyttö, jolla oli vaaleansininen 
penaali. Minulla itselläni oli 
oranssin värinen penaali. Anna 
ihastui minun oranssiseen penaaliin 
ja minä hänen vaaleansiniseen 
penaaliin. Juttelimme ja päätimme 
vaihtaa penaalit, koska olimme 
sitä mieltä, että penaalin omistaja 
saa päättää penaalin kohtalosta. 
Ajattelimme just samalla tavalla 
ja meistä tuntuu hyvältä, kun 
penaalin omistaja vaihtuu. Olimme 
ihastuneet kumpikin toisten omaan 

penaaliin, joten yksimielisesti 
teimme hyvän vaihtokaupan. 
Vaihtokaupan myötä meistä 
tuli hyvät ystävät. Mutta kotiin 
palattuani tuli ongelma äidin 
kanssa. Hän ei hyväksynyt penaalin 
vaihtoa lainkaan. Selitin hänelle, 
miksi penaali vaihdettiin. Selitin 
moneen kertaan ja perustelin 
penaalin hyvää vaihtokauppaa, 
mutta äiti pysyi lujana. Hän 
käski minun seuraavana päivänä 
palauttaa penaalin ja pyytää omani 
takaisin. Olin kovin pettynyt ja 
harmissani. Seuraavana päivänä 
kerroin Annalle ja hän sanoi, 
että hänen äitinsä suhtautui 
asiaan just samalla tavalla. 
Annakin joutui käymään saman 
asian kuin minäkin. Palautimme 
kiltisti penaalit toisilleen. Olimme 
kovin pettyneitä ja surullisia 
äitien takia, mutta asia unohtuu 
pikkuhiljaa. Tapauksesta huolimatta 
ystävyytemme jatkuu normaalisti ja 
koulupäivät kuluvat uusien juttujen 
myötä.

 
Osanottajat ratkoivat myös päätehtä-
vään liittyviä pienempiä osaongelmia 
osaamista hajauttaen. Esimerkiksi 
kuvakäsikirjoituksen tehnyt osanot-
taja 10 ei aluksi osannut skannata ku-
vakäsikirjoitusta digitaaliseen muo-
toon ja sai apua osanottaja 02:lta, 
joka siirsi skannatun kuvakäsikirjoi-
tuksen FLE:hen ryhmän luettavaksi. 
Kuvaussihteerin tehtäviä hoitanut 
osanottaja 05 teki päteviä yhteenve-
toja sovituista asioista. Ongelma oli 
lähinnä siinä, ettei aivan koko ryhmä 
huomioinut näitä yhteenvetoja vel-
voittavina, mikä hidasti koko ryhmän 
toimintaa eli dokumenttielokuvan 
tuotantoa.
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Toimintatutkimuksen toisen eli 
orientoivan vaiheen lopussa (TT2, 
kuvio 5) tutkimusryhmän osanotta-
jien välillä esiintyi muutamia aiemmin 
mainitsemiani sosiaalisiin suhteisiin 
liittyviä ongelmia, jotka eskaloitui-
vat tietämättäni kolmannen vaiheen 
eli varsinaisen verkkokurssin (TT3) 
alussa, jolloin piti aloittaa myös doku-
menttielokuvan tuotanto. Muutama 
osanottaja olisi nähtävästi tarvinnut 
esimerkiksi sosiaalista ja emotionaa-
lista tutorointia ennakoitua enem-
män työskennelläkseen tehokkaasti 
monimutkaisessa projektissa. Järvelä 
(1996, 8) havaitsi monimutkaista on-
gelmalähtöistä oppimista tutkiessaan, 
että osalle opiskelijoista kehittyi op-
pimisen aikana riippuvuus sosiaa-
lisesta tuesta. Tietokoneavusteinen 
yhteisöllinen oppiminen vaatii opis-
kelijoilta selvän motivaation ja ope-
tuksen järjestäjältä sitoutuneen 
tutoroinnin. Tehokkaiden verkkoyh-
teyksien ja ajan tasalla olevien ohjel-
mistojen järjestäminen ei siten vielä 
riitä (Lehtinen 1997, 15), tuotannon 
ja opiskelun tietyissä solmukohdissa 
tarvitaan läsnäoloa ja asioista keskus-
telemista. Tässä mielessä eli työsken-
telyä tukevan keskustelun suhteen 
FLE-oppimisympäristö osoittautui 
sähköpostia paremmaksi. 

Hankaluuksien ja erimielisyyksien 
keskellä ammattiroolien käyttö auttoi 
opiskelijoita keskittymään tehtävään 
sekä antoi mahdollisuuden toimia 
tarvittaessa tiukastikin. Varsinkin ku-
vaussihteerinä toiminut osanottaja 05 
toimi erittäin ammattimaisesti vaati-
essaan tuotantoryhmältä toimintaa 
eikä ”jaarittelua”. Käsikirjoitusvaihe 
oli hankala – kuten aina elokuvatuo-
tannossa – eikä pelkkä tekstipohjai-
nen verkko-opiskelu välttämättä ole 
paras mahdollinen ratkaisu käsikir-

joituksen opiskeluun. Kuvausten käy-
tännön järjestely sujui hyvin, koska 
tehtävät oli helppo jakaa teknisesti 
hallittaviin osiin kuten kuvauska-
luston varaamiseen, tarkistamiseen 
ja kuljettamiseen. Kuvausvaiheessa 
myös ryhmän passiivisin osanot-
taja piristyi ja hoiti sovitut tehtävät. 
Vaikutelmakseni jäi se, että kyseisen 
opiskelijan passiivisuuden taustalla 
oli sekä haluttomuus omaan oppi-
mishistoriaan liittyvän kehysteorian 
muuttamiseen että muusta tutkimus-
ryhmästä poikkeava ajankäytön pri-
orisointi. En käsittele dokumentti-
elokuvan kuvauksia tarkemmin, sillä 
tutkimusryhmän osanottajat hoitivat 
ne täysin itsenäisesti kuvauslupien 
järjestämisestä kaluston palautuk-
seen ja kuvausmateriaalin purkuun 
saakka.

Leikkauksen työpaja

Leikkauksen työpaja toteutettiin 
Jyväskylän viittomakielisen luokan-
opettajakoulutuksen omien lait-
teiden avulla. Osanottajat lukivat 
Elokuvantajusta Websterin (1996) 
artikkelin Dokumenttielokuvan käsi-
kirjoittamisesta ja kertasivat Aaltosen 
(1993) Käsikirjoittajan työkalupa-
kin sekä tulostivat työpajaa varten 
FLE:stä Anne Lakasen verkkokurs-
sia varten kirjoittamat ja leikkaus-
työtä käsittelevät artikkelit. Esitöinä 
piti myös katsoa kuvattu materiaali 
ja tehdä siitä huomioita. Lisäksi piti 
osallistua FLE:n ”Ensimmäinen do-
kumenttielokuva” -keskusteluun. 
Suosittelin muistiinpanojen teke-
mistä työpajan aikana ja kannus-
tin merkitsemään havainnot ja ideat 
raakamateriaalista työpäiväkirjaan. 
Kerroin etukäteen, että työpäiväkirja 
vaikuttaisi lopulliseen arvosanaan 
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(1-5 tai hylätty) sekä suoritettavien 
opintoviikkojen määrään (1 tai 2 ov). 
Kaksipäiväisen työpajan ensimmäi-
senä päivänä Matti Haveri-Heikkilä 
Jyväskylän yliopistosta opetti Adobe 
Premiere-ohjelman perusteet. Anne 
Lakanen jatkoi jyväskyläläisten viit-
tomakielen tulkkien avulla työpa-
jaa ohjelman hienosäädön jälkeen. 
Työpajassa sovittiin jatkotyöskentely 
dokumentin loppuunsaattamiseksi, 
sillä kahden päivän aikana ei pysty 
leikkaamaan dokumenttielokuvaa. 

Elokuvaleikkaaja Anne Lakanen 
antoi tutkimusryhmän osanotta-
jille kokeneen elokuva-ammattilai-
sen mallin, jollaisen noviisit tarvitse-
vat matkallaan kohti asiantuntijuutta 
(Järvelä 1996; Hakkarainen 2000). 
Kognitiivisessa oppipoika-mestari 
(cognitive apprenticeship) mallissa 
opettajan jatkuva ja suora opettami-
nen korvataan säästeliäästi käyte-
tyllä ohjauksella. Tavoitteena on oh-
jata opiskelijat yhteistoimintaan sekä 
omien ja toisten opiskelijoiden tuotos-
ten kriittiseen arviointiin (Lehtinen 
1997, 29).  Yhteistoiminnan tärkein 
testi eli leikkauksen työpaja onnistui 
erinomaisesti, kuten työpajan vetäjä 
raportoi: 

[…] Yhteenvetona sanoisin, että 
Jyväskylän reissu oli UPEA. […] 
Jos perusopetus elokuvakerronnasta 
on heille taattu, niin uskoisin, 
että oppilaat tulevat hoitamaan 
ainutlaatuista oppimateriaalia 
tulevaisuudessa. […].

Ryhmä pystyi tuottamaan vaaditut 
dokumenttielokuvat ja leikkasi ku-
vatusta materiaalista eri versioita. 
Tähän päädyttiin siksi, että alkupe-
räinen ajatus yhdestä versiosta ei lo-
pulta toiminut. Oppimisen kannalta 

tämä oli hyödyllistä, sillä osanottajat 
näkivät konkreettisesti miten eri ta-
valla samaa kuvamateriaalia voidaan 
käyttää. Osanottajat leikkasivat sa-
masta materiaalista kolme elokuvaa: 
1) Koulupäivä, kesto 4 minuuttia 25 
sekuntia, 2) Parhaat palat koulupäi-
västä, kesto 4 minuuttia 17 sekuntia, 
ja 3) Suuntana maailma, kesto 2 mi-
nuuttia 15 sekuntia. Kaksi osanotta-
jaa viimeisteli oman versionsa kesällä 
2001 Taideteollisen korkeakoulun 
elokuvataiteen osastolla Janne 
Nurmimaan opastuksella.

Kurssin päättötöiden ensi-illan 
tutkimusryhmä järjesti itsenäisesti 
Jyväskylässä ja raportoi jälkikäteen 
tutorille. Opiskelun päätteeksi ja 
ensi-illan jälkeen syksyllä 2001 pi-
dettiin palauteseminaari, johon tutki-
musryhmän osanottajat valmistelivat 
kirjalliset alustukset ja niiden oppo-
noinnit. Seminaarin jälkeen palaut-
teet tallennettiin FLE:hen tutkimus-
käyttöä varten.

Tutkimusryhmän osanottajien 
loppupalautteet

Opiskelijoiden loppupalautteet olivat 
myönteisiä ja he kokivat oppineensa 
kurssilla uusia asioita ja tapoja rat-
kaista ongelmia. Osanottaja 04 ana-
lysoi sitoutumista tehtävään:

 […] Opin elokuvanteosta mm. 
sen tärkeimmän asian, että 
elokuvan tekeminen vaatii 
todellista sitoutumista, mikä 
tarkoittaa mielestäni samaa kuin 
sitoutumista parisuhteessa. Eli sitä, 
että sitoutuu siihen täydellisesti 
ja antaa sille sydämensä. 
Sitoutuminen vaatii työtä ja 
luottamusta kuten sitäkin, että 
antaa paljon itsestään. Mielestäni 
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ryhmässämme sitoutuminen oli 
vaikeaa – se on ymmärrettävää 
sikäli kun ottaa huomioon sen, 
ettei elokuvan tekeminen ollut 
ensisijalla meidän elämässämme. 
Muut opinnot ja opetusharjoittelut 
veivät aikamme. Elokuvan teko 
jäi toissijaiseksi ajatellen että 
”sen ehtii sitten myöhemmin”. Jos 
meillä olisi ollut aikaa, ja jos me 
olisimme olleet mukana täydellä 
tunteella – niin elokuvastamme olisi 
tullut toisenlainen kuin nykyinen 
elokuvamme. […] Olen oppinut 
elokuvanteosta paljon, kiitos 
monipuolisen opiskelupaketin! 
Olemme lähestyneet elokuvaa 
monelta eri kantilta – mm. 
tekemällä ja lukemalla elokuva-
arvosteluja ja -artikkeleita sekä 
tekemällä oma elokuva. Olen 
tajunnut sen, että elokuva on 
taidetta ja samalla myös luovuutta! 
[…]

Elokuvailmaisun joustavaan yhteisöl-
liseen opiskeluun FLE-oppimisym-
päristö soveltuu sähköpostiviestintää 
paremmin, koska se sekä yhdistää 
ryhmän työskentelemään tavoittee-
seen pääsemiseksi että tukee opiske-
lijoiden elokuvatietämyksen kehit-
tymistä irrallisia sähköpostiviestejä 
paremmin. FLE:n käyttö materiaa-
lin (kuten käsikirjoitusversioiden ja 
tausta-aineiston) jakeluun eri tiedos-
tomuodoissa osoittautui myös hyö-
dylliseksi toiminnoksi. FLE:n käyttö 
loi osallistumiskehikon, jossa tutki-
musryhmä toimi yhteisen projektin 
hyväksi. Sähköpostiviestintä hajotti 
toimintaa enemmän jo sen vuoksi, 
että viestien hallinta ja keskustelun 
seuraaminen on vaikeaa. Osanottaja 
02 arvioi käytetyn oppimisympäris-
tön eli FLE:n soveltuvuutta näin:

[…] Mielestäni Fle2 oli hyvä 
työväline elokuvantajun opiskeluun. 
Fle2 oli oppimisympäristö, jota 
käytin ensimmäistä kertaa 
etäopiskelussa. […]Mielestäni 
pahimpia ongelmia kurssin aikana 
oli yhteisen ajan löytämisen 
hankaluus, motivaation puute, 
asioiden etenemisen hidastus, 
työskentelyn tehostumattomuus ja 
juuttunut tietokone.[…]

Osanottaja 05 analysoi yliopistonsa 
opetusmenetelmiä ja havaitsi ongel-
mia yleisten tavoitteiden ja käytän-
nön välillä. Hänen mielestään ryhmä 
ei ollut sisäistänyt yhteisöllisen oppi-
misen ideaa. Syyksi osanottaja 05 ar-
veli yliopistonsa pedagogista suun-
taa, jota hän piti behavioristisena. 
Ratkaisuksi osanottaja 05 ehdotti tu-
kihenkilöä, joka ohjaisi ryhmän jä-
seniä yhteisölliseen oppimiseen. 
Ongelmista huolimatta osanottaja 
05 koki oppineensa kurssilla jotain. 
Osanottaja 06 oli samoilla linjoilla 
osanottajien 05 ja 02 kanssa:

Summary, 14 Jan 
Elokuvan tekeminen tai siihen 

liittyvaa asiat ovat minua aina 
kiinnostanut. Odotin jotenkin 
enemman tasta kurssista, mutta 
opin kylla samalla uusia asioita 
tasta kurssista. Etaopiskelu on 
minulle aivan uusi oppimistapa, 
olin kylla joskus aikoinaan 
toivonut tormaavani sellaiseen ja 
nyt tormasin. Kurssista toivoisin 
enemman, selvemmin tavoitteet, 
tehtavat ja johdatusta. Esim. 
selittaminen, keskusteleminen 
ryhmassa, etta mita etaopiskelu on 
ja mita asioita siihen kuuluu, liittyy 
yms. Yhdyn muiden mielipiteisiin, 
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etta yhteisen ajan sopiminen oli 
hankalaa ja valilla on motivaation 
puute iskennyt meihin. Mutta 
ollaan mielestani selvineet niista 
ongelmista kunnialla! =)

Osanottaja 06:n viestin voi suhteut-
taa hänen aktiivisuuteensa taulu-
koiden 11 ja 12 avulla. Alkukyselyn 
perusteella pelkästään osanottaja 
06:n ajankäyttö lienee tuottanut hä-
nelle ongelmia. Oman ilmoituksensa 
mukaan osanottaja 06 käytti päivit-
täin tietokonepeleihin yli puoli tuntia 
ja WWW-selailuun tunnin. Itse nau-
hoitettuja elokuvia hän katsoi viikoit-
tain kolme kertaa ja vuokrasi eloku-
van kerran viikossa. Loppukyselyssä 
ajankäyttö kaikissa edellisissä oli li-
sääntynyt jonkin verran. Osanottaja 
06 ei myöskään palauttanut opin-
topäiväkirjaa eikä ilmoittanut pi-
täneensä sellaista. Viimeiset tehtä-
vät piti tehdä 15.11.2001 mennessä, 
mutta osanottaja 06 täydensi FLE-
loppuyhteenvedot vasta tammikuussa 
2002.

Osanottaja 03 havaitsi ongelmia ko-
konaiskestossa ja tuotantokatkok-
sissa:

ELOKUVAN TAJU, 
Opintopäiväkirja, syksy 2001. 
Yhteenveto

[…] Henkilökohtaiseksi 
tavoitteeksi olen asettanut sen, että 
opin jotain elokuvan tekemisessä. 
[…] Elokuvan taju- kurssin laajuus 
(2 ov) oli paisunut liian isoksi 
ja levinnyt hajalle. Kurssin olisi 
pitänyt suorittaa reippaasti yhdessä 
vuodessa. Pitkiä tuotantotaukoja 
ei saisi olla, koska se vähentää 
merkittävästi opiskelijoiden 
motivaatiota ja sitoutuneisuutta 

projektia kohtaan. Kun asioita 
siirretään jatkuvasti tuonnemmaksi 
niin se jää aina paisumaan liian 
isoksi tai asiat alkavat muuttua 
vanhoiksi. […]Mitä minä olen 
oppinut tästä kurssista? Kantapään 
kautta olen oppinut sen, että 
elokuvan tekemisessä pitäisi edetä 
vaihe vaiheelta maltillisesti. Turha 
kiire voi pilata koko taiteen.

Osanottaja 10 kuvaa seuraavassa 
viestissä oppimista sangen ytimek-
käästi ja selvästi. Samalla hän arve-
lee ongelmien taustalla olevan tä-
män kyseisen tutkimuksen ja viittaa 
viestissään tuotantorooleihin. Tärkeä 
havainto liittyy tuottajan (”johtaja”) 
puuttumiseen:

Antin [Raike] tutkimus ehkä 
hankaloitti kurssin onnistumista 
siltä osin, ettei hän voinut 
ohjata meidän opiskeluamme 
liikaa, jottei se olisi vaikuttanut 
tukimustuloksiin. Silti olisin 
toivonut selkeää johtajaa, joka olisi 
vienyt opiskeluamme koko ajan 
eteenpäin. Jokaisella opiskeljalla 
oli selkeä rooli, mitä tekee, mutta 
johtaja puuttui. Hän olisi voinut 
esitellä uuden otsikon dokumentin 
teon etenemisjärjestyksessä, ensin 
käsikirjoitus, siihen liittyvät ideat, 
ongelmat jne, seuraavana olisi ollut 
ehkä yhteydenotto kuvattaviin, 
kuvauspaikkoihin, ja koko ajan 
keskustelua FLE:ssä näihin aiheisiin 
liittyvistä ajatuksista ja ongelmista. 
Ryhmädynamiikan toiminnasta opin 
siis jotain lisää. Lisäksi ymmärsin, 
kuinka joustava ihmisen täytyy 
olla elokuvamaailman pyörteissä. 
Laitteiden, tekniikan kehittymisen 
seuraaminen ja laitteiden käytön 
opiskelu, muut elokuvatiimiin 



166

 Antti Raike Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa 

kuuluvat henkilöt ja heidän 
ajatustensa vaikutus projektin 
etenemiseen. […] Aikaa ei ole 
koskaan liikaa tehtäessä elokuvaa. 
ja elokuvan tekeminen vaatii lisäksi 
saumatonta yhteistyötä tiimin 
jokaisen jäsenen kanssa. Minulla oli 
entuudestaan kokemusta tällaisesta 
projektista,joten en osaa eritellä 
mitä muuta olisin oppinut. Anne 
Lakanen ja Janne Nurmimaa olivat 
suurena apuna editointivaiheessa. 
Annen ammattitaidon huomaa 
(pitkä ura takana!), hänellä on 
nopeaa silmää nähdä missä ja mikä 
on mennyt pieleen leikkauskohdissa, 
miten sitä voisi parantaa. […] 
Jatkossa suosittelen Annen tasoisen 
ammattilaisen käyttöä, joka osaa 
kertoa kuvakerronnasta. Kolmen 
dokumentin katselutehtävät 
auttoivat näkemään ohjaajien 
keinot ja tavat tuoda asiaansa 
esille: hidastukset, liikkeen pysäytys, 
tempo, värin ja mustavalkoisen 
vaihtelut jne. Hiljaisuuden lähteillä 
toi hyvin esille sen, että pelkkä kuva 
voi kertoa paljon. Ensin piti miettiä 
mitä tapahtui, jonka jälkeen sai 
lyhyen selityksen tekstinä. Oikeus 
kuulla -dokumentissa vahvat 
tunteet tuotiin esille ihmisten 
välisissä keskusteluissa. Aihe oli 
muutenkin kuuma meille kuuroille. 
Toivon, että joskus vielä pääsisin 
mukaan dokumentin tai elokuvan 
tekemiseen. […]

Yhteistoiminta ei ole itseisarvo, vaan 
se liittyy tehtävään ja sen suoritta-
miseen. Tehtävän tulee olla riittä-
vän vaativa, jotta se generoi yhteis-
toimintaa. Mikäli jokainen jo osaa 
kaiken vaadittavan, ei yhteistoimin-
nalle ole tarvetta tai edellytyksiä. 
Dokumenttielokuvan teko on ryhmä-

työtä, jossa jokaiselle ryhmän jäse-
nelle voidaan roolin avulla antaa op-
pimista edistävä mielekäs osatehtävä. 
Tutkimusryhmän antaman palautteen 
ja tutkimustulosten perusteella osan-
ottajat olivat mielellään mukana tut-
kimuksessa, joka vaati reflektoimaan 
myös omia opiskelutapoja. Kaikkien 
seitsemän loppuun saakka osallistu-
neen osanottajan mielestä tutkimuk-
sessa kannatti olla mukana. Saimme 
kaikki tuntuman siitä, mitä verkko-
yhteisöllisyys voisi parhaimmillaan 
olla. Osanottajille syntyi oivallus 
oman kielen käyttömahdollisuuksista 
myös verkkopalveluissa ja tarvitta-
via taitoja tulevien ideoiden toteut-
tamiseksi. Kasvavalle tuotannolle on 
edellytyksiä, sillä tutkimuksen aloi-
tusvuoden jälkeen WWW-sivuilla  
ovat julkaisseet viittomakielistä ma-
teriaalia kuurojen järjestöjen lisäksi 
muun muassa eduskunta, kuluttajavi-
rasto, eri ministeriöt, pelastustoimi ja 
poliisi (liite 12).

3.4 Elokuvantaju-tuotannon 
ja toimintatutkimustulosten 
yhteenveto

I promise you. We’ll find ’em. Just as 
sure as a turnin’ of the earth (John 
Waynen roolihahmo Ethan Edwards 
John Fordin elokuvassa Etsijät – 
Searchers, 1956).

Vuorovaikutus toimintatutkimuksen 
ja Elokuvantaju-tuotannon välillä 
ei ollut mitenkään yksinkertaista tai 
suoraviivaista ja tuotti aluksi vaikeuk-
sia. Käytännössä kyseessä oli moni-
mutkainen hanke ja itseorganisoituva 
järjestelmä, jonka kaikki tekijät vai-
kuttivat toisiinsa. Elokuvantajun to-
teuttaminen olisi ollut vaikeaa ilman 
toimintatutkimuksen verkkokurs-
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seista saatuja kokemuksia. Lisäksi 
Laitisen ja Viikarin sekä toimintatut-
kimuksen osanottajien sitoutuminen 
niin subjektiivisen elokuvan tajunsa 
kuin yhteisöllisen Elokuvantaju-pal-
velun kehittämiseen oli erittäin tär-
keää tutkimushankkeen onnistumi-
selle. Arvioin toimintatutkimuksen 
osanottajien elokuvailmaisuun liit-
tyvän tietämyksen kehittymisen kä-
sitekarttojen, FLE-puheenvuoro-
jen ja oppimispäiväkirjojen avulla. 
Vertaamalla aineistoa keskenään ha-
vaitsin, että osanottajat oppivat jä-
sentämään ja rakentamaan elokuva-
tietouttaan. Kartat, verkko-opiskelu 
ja oppimispäiväkirja toimivat sekä 
osanottajien oppimisen että tutkijan 
tukena. Tutkimusryhmän ja vertai-
luryhmän käsitekarttojen perusteella 
en havainnut viittomakielisten ja suo-
menkielisten elokuvaopiskelijoiden 
välillä olennaisia eroja, joten oppi-
minen vaikuttaa olevan varovaisesti 
päätellen modaalisesti neutraalia. 

Elokuvantajun tuotanto tapahtui 
iteratiivisesti toimintatutkimuspro-
sessin kanssa siten, että elokuvatietä-
mystä kehittävän verkkokurssin ko-
kemuksia käytettiin Elokuvantajun 
suunnittelussa, josta saatujen koke-
musten avulla suunnattiin vuoros-
taan verkko-opiskelua (kuvio 39). 

Esimerkiksi Elokuvantajun kartta-
mainen rakenne päätettiin säilyttää, 
koska havaitsin käsitekarttojen toi-
mivan hyvin laadullisen elokuvatie-
tämyksen esittämisessä. Esimerkiksi 
ensimmäisen käsitekartoituksen K1 
arviointi R3 vaikutti siihen, miten 
toimintatutkimuksen ensimmäinen 
vaihe tulisi aloittaa. Elokuvantajun 
alustavan konseptin luonnostelu pro-
totyypiksi (M1) arvioitiin (R5) toi-
mintatutkimuksen alustavan vaiheen 
(TT1) kontekstissa. Tämä arviointi 

R5 vaikutti Elokuvantajun kehitys-
työhön, jonka tuloksena toteutet-
tiin alfa-versio (M2). Tätä ennen oli 
järjestetty käsitekartoitus K2, jonka 
tulokset arvioitiin (R18) ja tulok-
sia reflektoitiin toimintatutkimuk-
sen alustavan vaiheen keskuste-
luihin FLE-oppimisympäristössä. 
Toimintatutkimuksen orientoiva eli 
itsenäisen tiedonhankinnan vaihe 
TT2 vaikutti sekä alfa-versioon M2 
että beeta-versioon M3, ja vaikutus 
kumuloitui edelleen Elokuvantaju 
1.0:aan (M4) eli lopulliseen julkai-
suversioon. Käsitekartoitukset K1–
K2 vaikuttivat enemmän tuoteke-
hittelyyn, mutta käsitekartoitukset 
K3–K5 olivat puolestaan enemmän 
sekä Elokuvantaju 1.0:n että toimin-
tatutkimuksen viimeisen vaiheen eli 
elokuvailmaisun verkkokurssin (TT3) 
evaluointia. Viimeinen arviointi R33 
tarkoittaa osanottajien kanssa pidet-
tyä loppuseminaaria.

Opiskelijoita pyrittiin ohjaamaan 
Elokuvantajun rakenteen avulla elo-
kuvankatsojista elokuvantekijöiksi. 
Ensimmäiset käsitekartat (K1) osoit-
tivat opiskelijoiden hahmottavan 
elokuvia katsomiskokemuksen pi-
kemmin kuin elokuvan tekemisen 
mukaisesti. Aluksi käsitekartoista 
puuttuivat poikittaislinkit lähes ko-
konaan, lisäksi kartat olivat alussa 
persoonallisempia kuin lopussa. 
Tämä viitannee siihen, etteivät osan-
ottajat täysin hahmottaneet eloku-
van tekemiseen liittyvien prosessien 
keskinäistä vuorovaikutusta tai elo-
kuvatuotannon ryhmätyöluonnetta. 
Persoonallisuus ei tietenkään ole kiel-
teinen asia. Kyse on lähinnä siitä, mi-
ten kartoissa ilmeneva viestintätaito 
ja ajatusten ilmaiseminen kehittyy op-
pimisen aikana. Tutkimusaineistosta 
on nähtävissä taitojen ja tietojen ke-
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hittyminen sekä elokuvatietämyksen 
konstruointi. Tämä näkyy esimerkiksi 
käsitteiden ryhmittymisenä sekä li-
sääntyvinä poikkilinkkeinä. 

Tutkimusryhmälle syntyi mahdol-
lisuus tuottaa oma dokumenttielo-
kuva, koska verkkokurssilla (TT3) 
elokuvatuotanto käsitteellistyi tuo-
tantoa ajatellen riittävän hyvin. 
Dokumenttiprojektissa yhdistettiin 
osanottajien vaihteleva tietämys ja 
osaaminen. Elokuvailmaisun etäjak-
sot onnistuivat osanottajien motivaa-
tion ja yhteisen käsitteistön vuoksi, 
osanottajat alkoivat puhua samaa 
tuotannollista kieltä. Lähijaksoilla 
poikkeava käsitteistö ei vielä estä op-
pimista, sillä ryhmä työskentelee am-
mattilaisen antaman mallin avulla ja 
kuvamateriaalin kanssa, jolloin mer-
kityksellisiä kuvia suunnitellaan, ku-
vataan ja leikataan. Etäjaksoilla sen 
sijaan toimitaan käsitteitä kuvaavien 
sanojen varassa, sillä kuvien käsittely 
on aivan liian hidasta ja epävarmaa 
eikä videoleikkeitä tiedostokoko-
jen vuoksi juuri kannata siirtää ny-

kyisellä vuoden 2005 tekniikalla. 
Käsitteellistymisen ansiosta asioista 
voidaan viestiä tehtäviin keskittyen 
viittaamalla esimerkiksi ennakko-
suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja 
kuvasuunnitteluun siten, että toiset 
ymmärtävät viestin sisällön relevan-
tisti. 

Kaiken kaikkiaan tutkimusryhmä 
opiskeli selvästi enemmän kuin kaksi 
opintoviikkoa, mutta toimintatutki-
muksen luonteen vuoksi täsmällisen 
kuvan saaminen ajankäytöstä on vai-
keaa. Silti neljän opintoviikon koko-
naisuus olisi realistisempi sisältöön ja 
työmäärään nähden. Entä miten do-
kumenttielokuvan ammattituotannon 
jäljittely edisti oppimista? Tulosten 
perusteella vaikuttaa siltä, että elo-
kuva-ammattilaisten toiminnan jäl-
jittely dokumenttiprojektin avulla on 
vähintään hyödyllinen tapa varmis-
taa kaikkien osanottajien opintosuo-
ritukset. Tuotantoroolien kuten tuot-
taja, käsikirjoittaja, ohjaaja, kuvaaja 
ja kuvaussihteeri avulla syntyy tietyn-
lainen ryhmän sisäinen kuri, jota pro-

KUVIO 39. Elokuvantaju-tuotannon suhde toimintatutkimukseen. 
Käsitekarttatapaamiset (K), tulokset (M) ja arvioinnit (R) tutkimuksen aikana 
1999–2001 (vrt. kuvio 5 ja kuvio 18).
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jekti ylläpitää. Samalla konkreetti-
nen työn edistyminen vaihe vaiheelta 
alkuideoinnista käsikirjoittamisen 
kautta kuvauksiin ja leikkaukseen 
luo emotionaalista sitoutumista pro-
jektiin ja onnistumisen tunteita osan-
ottajille.
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Olisi tarkoituksetonta kuvata 
kameran toimintaa mainitsematta, 
että laite on suunniteltu kuvien 
ottamista varten (Ridley 2000, 109). 

T
utkimukseni teos ja päätulos 
Elokuvantaju – CinemaSense – 
CinemaEsencia – ShinemaSensu-
palvelu on suunniteltu yhtei-

söllistä elokuvaopiskelua varten ja 
se on saatavilla WWW-muodossa 
[http://elokuvantaju.uiah.fi/]. Olen esi-
tellyt teoksen teoreettisen taustan 
ja tuotantoprosessin perusteet edel-
täneissä luvuissa. Elokuvantajun 
tuotannossa testattiin ja toteutet-
tiin tutkimuksen aikana saatuja ide-
oita. Elokuvantaju oli samalla Karri 
Laitisen ja Timo Viikarin (2001) lop-
putyö. Tämän luvun tuotantokuvaus 
perustuu Laitisen ja Viikarin loppu-
työraporttiin ja tuotannon aikana 
tallentamaani työryhmän sisäiseen 
sähköpostiviestintään. 

4.1 Elokuvantaju 
1.0:n käytettävyys ja 
informaatioarkkitehtuuri

Ritva Kettusen, Sara Henrikssonin ja 
Pekka Haneliuksen (2004) mukaan 
käytettävyyden osa-alueet ovat infor-
maatioarkkitehtuuri ja käyttöliittymä. 

Informaation järkevä organisointi on 
käytettävyyden perusedellytys. Infor-
maatioarkkitehtuurin tehtävä on or-
ganisoida verkkopalvelun informaa-
tio otsikoimalla ja linkittämällä.

Elokuvantajun käyttöliittymä 
koostuu navigaatiosta (etusivu, op-
pimateriaali, sanahaku, tietoa opis-
kelusta, ohjeet, tekijät, palaute, FLE 
ja yhteistyötahot) ja sisällölle va-
ratusta tilasta. Käyttöliittymän toi-
minnallisuus toteutetaan tekstilin-
keillä ilman painikkeita. Vasemman 
ylänurkan Elokuvantaju-logo toi-
mii identtisesti etusivu-linkin kanssa. 
Tuotantovuonna 2001 logon käyttö 
linkkinä palvelun pääsivulle oli lähes 
de facto -standardi. Lisäksi ohjeet-
linkissä on korostuksen vuoksi ku-
vake (kuvio 19). 

Informaatioarkkitehtuurin pe-
rusta on Elokuvantajun sivuhierar-
kia, josta selviää verkkopalvelussa 
olevat sivut, niiden otsikot ja sisäi-
nen järjestys. Arkkitehtuuri perus-
tuu kahteen eri tapaan lähestyä in-
formaatiota: oppimateriaalikarttaan 
ja sanahakuun, joka samalla toimii 
sisällysluettelona. Samaan tietoyk-
sikköön, moduuliin, pääsee siten 
kahta vaihtoehtoista reittiä. Käyttäjä 
voi siis valita hänelle mieluisimman 
tavan etsiä aineistoa. 

4.  ELOKUVANTAJU 1.0  – TUTKIMUKSEN TEOS
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4.1.1 Oppimateriaalikartta 
käyttöliittymänä

Oppimateriaalikartta visualisoi sekä 
elokuvatuotannon kulkua että tuo-
tantovaiheita. Oppimateriaalikartan 
avulla opiskelija hahmottaa elokuva-
tuotantoprosessin, jonka laajuuden 
kartta visualisoi sekä auttaa näkemään 
etsityn asian osana kokonaisuutta 
(kuvio 40). Oppimateriaalikartta vi-
sualisoitiin termien välisistä riippu-
vuussuhteista luodun SOM:n avulla, 
joka ryhmitti elokuvakäsitteet tuo-
tantovaiheisiin (kuvio 7; liite 8). 

Kuvion 7 (luku 2.5.6) SOM:ssa yli 170 
elokuvatermiä ryhmittyi kahdentoista 
elokuvatuotannon työvaiheen mukaan 
käsiteryhmiksi. SOM-mallin poh-
jalta oppimateriaalikartta jaettiin yh-
deksään osioon: Elokuvakulttuuriin, 
käsikirjoitukseen, kuvaukseen, la-
vastukseen, ääneen, esituotantoon, 
tuotantoon, jälkituotantoon ja le-
vitykseen. Oppimateriaalikartalla 
”Elokuvakulttuuri” on hyperonyymi, 
joka kattaa kaikki osa-alueet. Kartan 
vasemmasta ylänurkasta oikeaan ala-
nurkkaan näkyy idean kehittymi-
nen valmiiksi esitettäväksi tuotteeksi 
ja vasemmasta alanurkasta oikeaan 
ylänurkkaan näkyy käsikirjoituksen 
ja kuvauksen vuorovaikutus, joka ke-
hittyy tuotannossa tarinaksi (kuvio 
20).

4.1.2 Hakukone eli sanahaku 
oppimateriaalikartan 
vaihtoehtona

Sanahaussa (kuvio 41) on yksinker-
tainen ja laajennettu haku sekä sisäl-
lysluettelo-toiminnanto. Sanahaku 
on toteutettu valmiin htdig-hakuko-
neen avulla, joka on kehitetty State 

University of San Diegossa (ht://Dig 
Group 2002). Sama hakukone oli 
vuonna 2001 käytössä esimerkiksi 
Helsingin Yliopiston WWW-palve-
lussa (Helsingin yliopisto 2003). 

Laajennettu sanahaku mahdollistaa 
hakutulosten kohdistamisen johdan-
toihin, artikkeleihin tai kaikkiin tie-
dostoihin ja linkkeihin. Hakutulokset 
voidaan lajitella kahdella tavalla: 
näytetään joko parhaiten vastaavat 
tai uusimmat eli viimeksi luodut en-
sin. Elokuvantajun sanahaussa on 
hakukentän lisäksi sisällysluettelo, 
joka listaa kyseiseen aihealueeseen 
kuuluvat dokumentit. Sisällysluettelo 
on aluekohtainen listaus kyseisen 
alueen johdannoista ja artikkeleista 
ja se generoidaan sanahaun haku-
moottorilla. Hakutulossivulla on do-

KUVIO 40. Suomalaisen 
Elokuvantajun oppimateriaalikartta 
tuotantovaiheina.

KUVIO 41. Suomenkielisen Elo-
kuvantajun sanahaku ja sisällys-
luettelo.
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kumentin otsikko (joka on samalla 
linkki itse dokumenttiin), lyhyt ku-
vaus ja dokumentin URL-osoite (joka 
myös toimii linkkinä kyseiseen doku-
menttiin) sekä dokumentin tiedosto-
koko. Sanahaku-sivulta pääsee myös 
aiheen linkkisivulle.

Sanahaun suunnittelussa käytettiin 
apuna Nielsenin (1997) tutkimusta 
eripituisten hakukenttien vaikutuk-
sesta käytettyihin hakulauseisiin. 
Hakukonetta on modifioitu mukau-
tumaan Elokuvantajun sisältöön 
(Laitinen & Viikari 2001). Sanahaku-
sivun alareunassa on navigaatio, jolla 
voidaan liikkua hakutulossivujen vä-
lillä ja joka kertoo myös hakutulossi-
vujen lukumäärän.

4.1.3 Johdanto ja 
artikkeli – informaation 
esittämisen tasot

Elokuvantajun informaatioarkkiteh-
tuurin tasot tarjoavat materiaalia eri 
tarkkuudella. Elokuvantajun oppi-
materiaalikartan tai sanahaun kautta 
pääsee johdantomoduulien (kuvio 
42) ja artikkelisatelliittien informaa-
tioon. 

Johdanto eli moduuli ‘opetusolio, 
oppimisaihio, oppimisdokumentti, 
oppimisobjekti, oppisisältö’ (learning 
object, modular building block, sha-
reable content object, reusable lear-
ning object) on itsenäinen elementti 
ja mahdollisimman riippumaton 
muusta kokonaisuudesta. Kussakin 
johdantomoduulissa määritellään 
aina yksi elokuvakäsite esimerkkien 
ja linkitysten avulla. Elokuvantajun 
teksteissä päädyttiin hyvään yleis-
kieleen puhtaan selkokielen sijasta. 
Tavoitteena oli kirjoittaa johdannot 
siten, että ne yhtälailla herättäisivät 
kysymyksiä ja mielenkiintoa aihee-

seen kuin selittäisivät kyseessä ole-
van termin.

Moduulissa on kaksi palstaa, joista 
oikealla palstalla on termin selitys 
kirjoitetulla kielellä ja vasemmalla 
palstalla on kuva, jonka tilalle voi-
daan valita mahdollinen videoesi-
merkki tai termiä vastaava viittoma. 
Moduuli muistuttaa ulkonäöltään 
perinteistä television kuvakäsikirjoi-
tusta, jossa kuvat ovat vasemmalla ja 
repliikit oikealla palstalla. 

Useimmista johdannoista on sisäi-
siä linkkejä lähikäsitteiden johdan-
toihin tai samaa aihetta syventävään 
artikkeliin sekä linkkejä ulos palve-
lusta. Navigaatiota lukuun ottamatta 
palvelun kaikki linkit ovat HTML:n 
oletusarvoisen ulkoasun mukaisia eli 
linkit ovat sinisiä ja alleviivattuja ja 
vieraillut linkit violetteja ja alleviivat-
tuja (Nielsen 2000a, 60–62). Linkit 
ulos eli muihin sivustoihin on ero-
tettu hakasulkein: [linkki ulos pal-
velusta]. HTML:n oletusarvoisen ul-
koasun käyttö perustuu siihen, että 
navigoinnin ei pitäisi aiheuttaa kog-
nitiivista kuormaa opiskelijalle.

Artikkeli eli satelliitti poikkeaa ul-
koasultaan johdantomoduulista ja 
siten helpottaa käyttäjän navigoin-
tia: käyttäjä tietää ulkonäön perus-
teella sijaintinsa oppimateriaalissa. 
Satelliitti sisältää otsikon, ingressin ja 
leipätekstin lisäksi artikkelin kirjoit-
tajan nimen sekä tiedon siitä, mitä 
polkua (oppimateriaalikartta vai sa-
nahaku) käyttäjä on saapunut kysei-
seen artikkeliin. Artikkelisatelliitti 
muistuttaa ulkoasultaan perinteistä 
painotuotetta ja siinä on otettu huo-
mioon myös artikkelin tulostaminen. 

Termit moduuli ja satelliitti viit-
taavat enemmän informaatioarkki-
tehtuuriin, jolloin kokonaisuus koos-
tuu metatiedosta ja sisällöstä. Termit 
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johdanto ja artikkeli viittaavat puo-
lestaan enemmän moduulin ja satel-
liitin sisältöön, joka voi olla tekstiä, 
grafiikkaa, videoleikkeitä tai kuvia. 
Elokuvantajun modulaarista raken-
netta – metatiedon ja sisällön yh-
distäviä oppimisaihioita – voidaan 
soveltaa myös muuhun kuin elokuva-
opiskeluun. 

Moduulijohdannon otsikon ylä-
puolelta käyttäjä voi valita kuvan si-
jaan videon tai viittomakielisessä 
versiossa viittoman. Linkkien vasem-
malla puolella olevilla nuolilla koros-
tetaan toiminnallisuuden kohdistu-
mista kuvakenttään. Navigaatiolinkit 
viittaavat moduuliin itseensä ja sisäl-
tävät parametrina tiedon, jonka poh-
jalta JSP-koodi valitsee media-ele-
mentin. 

JSP-tekniikkaa käytetään palve-
lussa useaan eri tarkoitukseen, kuten 
käyttäjän tekemien valintojen seu-
raamiseen. Palvelin suorittaa Java-
koodin palvelinlaajennuksen avulla 
(esimerkiksi Tomcat) ennen sivun lä-
hetystä käyttäjälle, joten käyttäjän se-
laimen ei tarvitse tukea mitään oh-

jelmointikieltä. Jokainen moduuli 
tarkastaa JSP-koodin avulla onko sii-
hen saavuttu oppimateriaalikartan 
vai sanahaun kautta (liite 13). 

Tämän tiedon pohjalta moduuli 
kirjoittaa käyttäjän selaimen navigaa-
tiopalkkiin polun, joka esimerkiksi 
ilmaisu-moduulissa voi olla jompi-
kumpi seuraavista:

Oppimateriaali > Elokuvakulttuuri > Ilmaisu 
Sanahaku > Ilmaisu

Yllä oleva polku näkyy moduulin va-
semman palstan yläreunassa ja näyt-
tää artikkelin sijainnin hierarkiassa 
sekä sen, miten käyttäjä on saapu-
nut moduuliin (oppimateriaalikartan 
vai sanahaun kautta). Myös artikke-
leissa on navigaatiopalkki, joka ker-
too mitä polkua käyttäjä on saapunut 
dokumenttiin. 

Kuvat, viittomat videoleikkeinä ja 
elokuvien videonäytteet on nimetty 
seuraavasti:

moduulinnimi_ kuva.xxx (joko gif tai jpg)
moduulinnimi_video.mov
moduulinnimi_viittoma.mov

Kaikissa moduuleissa on ”kuva” ja 
”viittoma” -valinnat, lisäksi osa mo-
duuleista sisältää ”näytä video” -va-
linnan, jolla voi katsoa aiheeseen 
liittyvän elokuvaesimerkin. Kuva, 
viittoma ja elokuvaesimerkki näyte-
tään moduulissa aina samassa koh-
taa vasemmalla palstalla. 

Videoleikkeitä on kahta tyyppiä: 
mustavalkoisia viittomia ja värilli-
siä elokuvanäytteitä. Kuvakenttä on 
384x304 pikseliä, QuickTime-video-
leikkeiden kuvakoko on 384x288 
pikseliä ja tiedostokoko on optimoitu 
liikaa laadusta tinkimättä (Hellström 
1996). JSP-tekniikan vuoksi esimer-

KUVIO 42. Suomenkielisen 
Elokuvantajun kuvasuunnitelma-
johdanto eli -moduuli.
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kiksi suomenkielisen pääsivun kautta 
oppimateriaaliin tultaessa viittoma-
valinta ei ole käyttäjän näkyvissä 
(Laitinen & Viikari 2001). 

Metatieto on osa moduulin ja satel-
liitin arkkitehtuuria hakukoneita var-
ten (Kämäräinen & Haapasalo 1998, 
237). Jokaisen moduulin metatieto si-
sältää otsikon, lyhyen kuvauksen si-
sällöstä, asiasanoja sekä aihealueen, 
johon se kuuluu. Elokuvantajussa 
käytetään vapaasti valittavia ja sisäl-
töä mahdollisimman hyvin kuvaavia 
asiasanoja (liite 13). 

Informaatioarkkitehtuurissa on 
otettu huomioon tarve lisätä mo-
duuleita palveluun. Palvelun skaa-
lautuvuus tarkoittaa sitä, että sisäl-
töä on myöhemmin helppo laajentaa. 
Skaalautuvuus voi myös tarkoittaa 
palvelun soveltuvuutta erilaisille kä-
vijämäärille sekä teknisten ratkai-
sujen soveltuvuutta erityyppiseen 
käyttöön ja palvelun soveltumista 
erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin. 
Laitinen ja Viikari (2001) toteutti-
vat Elokuvantajun skaalautuvuuden 
eli helpon laajennettavuuden modu-
laarisuuden avulla. Moduulit ovat ra-
kennuspalikoita, joista järjestelmän 
toiminnallinen kokonaisuus rakenne-
taan ja niiden sisältämiä johdantoja 
voidaan helposti räätälöidä, muuttaa 
ja päivittää. Moduulit on toteutettu 
pääasiassa staattisina ja siten hel-
posti editoriohjelmilla (esimerkiksi 
Macromedia Dreamweaver ja Adobe 
GoLive) muokattavina HTML-tie-
dostoina. Uusia moduuleja voidaan 
rakentaa tarvittavat mediaelementit 
sisältävillä HTML-mallipohjilla. 

4.1.4 Käyttäjien 
mediaseuranta ja tilastointi

Mediaseuranta [http://elokuvantaju.uiah.
fi/loki/] tallentaa yksittäisten moduu-
lien kävijämäärät ja kävijät sekä esit-
tää erilaisia yhteenvetoja käytöstä 
(liite 14). Palvelun dokumentit – pää-
sivut, moduulit ja satelliitit – lisäävät 
tietokantaan tiedon milloin ja miltä 
koneelta niitä on luettu. Käyttäjän 
tallennettuja valintoja voidaan analy-
soida sekä kehittää käytettävyyttä ja 
saavutettavuutta. Mediaseuranta tar-
joaa opiskelijalle mahdollisuuden kul-
kea suosittua polkua moduulista toi-
seen ja tehostaa opiskelua, mutta se 
ei kerro mikä polku tukee oppimista 
ja mikä ei. Tällöin verkkokurssin mer-
kitys korostuu, sillä voidaan käyttää 
hyväksi muiden opiskelijoiden joko 
Elokuvantajun palautteen tai FLE:n 
kautta saatuja kommentteja. 

Mediaseuranta voidaan kohdis-
taa haluttuun ajanjaksoon viikon 
tarkkuudella ”muuta kuukautta” -
toiminnon neljällä eri esitystavalla: 
1) ”Näytä luetut dokumentit” -va-
linta esittää luetut dokumentit suosi-
tuin ensimmäisenä. Tästä listauksesta 
päästään myös dokumenttikohtaisiin 
tilastoihin: ”näytä päivittäiset sivu-
esitykset” ja ”näytä sivuesitykset eri 
osoitteisiin”. 2) ”Näytä päivittäiset si-
vuesitykset” tulostaa päivittäin luet-
tujen dokumenttien kokonaismäärän 
ja osiosta päästään myös tarkkaan 
päivittäiseen listaukseen. 3) ”Näytä 
sivuesitykset eri osoitteisiin” kertoo 
palvelussa vierailleet domain-nimet 
ja IP-osoitteet (Conner-Sax & Krol 
1999, 13–16) eniten vierailleet en-
simmäisenä. Tästä osiosta päästään 
myös yksityiskohtaiseen listaukseen, 
joka esittää kyseisestä domainista 
vierailleet työasemat. 4) ”Näytä koko 
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tietokanta” listaa tarkasti vieraillei-
den asiakkaiden IP-osoitteet, luetut 
dokumentit sekä kellonajat kronolo-
gisessa järjestyksessä.

Laitinen ja Viikari (2001) toteutti-
vat Elokuvantajun mediaseurannan 
Perl-kielellä ja HTML-dokumenteilla. 
Mediaseuranta käyttää niin sanot-
tua nollakuva-tekniikkaa eli jokai-
nen palvelun dokumentti sisältää yh-
den läpinäkyvän kuvan, jonka avulla 
web-sivua seurataan. Kun käyttäjän 
selain lataa nollakuvan palvelimelta, 
mediaseuranta kirjoittaa tietokan-
taan parametrina saadun dokumen-
tin nimen sekä kellonajan, käyttäjän 
tietokoneen IP-osoitteen ja domain-
nimen. 

Elokuvantaju voi sijaita eri palveli-
mella kuin mediaseuranta. Staattisten 
sivujen sivupyynnöt näkyvät ainoas-
taan WWW-palvelimen lokitiedos-
tossa. Mediaseurantaa voidaan käyttää 
myös palveluissa, jotka eivät ole dy-
naamisia ja joissa ei päästä lukemaan 
WWW-palvelimen lokitiedostoa.

Elokuvantajun mediaseurantaa 
tukevan ja täydentävän käyttäjätilas-
toinnin [http://elokuvantaju.uiah.
fi/stats] toteutti Jyrki Rissanen vuo-
den 2003 lopussa. Kieliversioiden ti-
lastointi on yhteenvetosivun lisäksi 
kuudella erillisellä WWW-sivulla: 
suomi, SVK eli suomalainen viitto-
makieli, englanti, espanja, LSC eli 
lenguas señas colombiana ja japani. 

Informaatiota voidaan kävijämää-
rän seurannan lisäksi käyttää pal-
velun sisällön kiinnostavuuden ja 
käytettävyyden sekä luku- ja opis-
kelutottumusten analysointiin. Tästä 
puolestaan voidaan päätellä eri osa-
kokonaisuuksien suosio ja löydet-
tävyys. Käyttäjätilastoinnissa ”Total 
Hits” kertoo tarkasti sivupyynnöt, 
”Total Files” ladatut tiedostot (sisäl-

tää kaikki sivuilla olevat tiedostot ku-
ten kuvat) ja ”Total Pages” ladatut 
HTML ja JSP-sivut. Sen sijaan ”Total 
Visits” on epätarkka ja tulkinnavarai-
nen viitaten siihen, että tietystä IP-
osoitteesta on yhtäjaksoisesti ladattu 
sivuja (tässä IP-osoite viittaa sen ko-
neen IP-osoitteeseen, jonka kautta 
vierailijalla on Internet-yhteys omasta 
organisaatiostaan, mikä voi olla eri 
asia kuin vierailijan oman koneen 
IP-osoite). ”Total KBytes” kertoo tar-
kasti siirretyt kilotavut, ”Total Unique 
Sites” kertoo eri IP-osoitteet, joista 
on otettu yhteyttä Elokuvantaju-pal-
velimeen, ”Total Unique URLs” tar-
koittaa haettuja URL-osoitteita ja 
”Total Unique Referrers” listaa ne si-
vut, joilta on tultu Elokuvantajun si-
vuille. ”Total Unique User Agents” 
tarkoittaa erilaisia selaimia, mutta 
näitä ei vielä 2004 tilastoida. 

Julkaisun jälkeen Elokuvantajua 
on ylläpidetty sekä kehitetty palaut-
teen ja tarjotun aineiston pohjalta. 
27.2.2001–20.8.2004 välisenä aikana 
Elokuvantajun palautteen kautta on 
vastaanotettu 182 viestiä. Vain yh-
dessä (1) lyhyessä viestissä on alatyy-
lisiä ilmaisuja käyttäen annettu epä-
määräisen kielteinen arvio sivustosta. 
Yli sata viestiä on ollut kysymyksiä 
opiskelusta, ehdotuksia tuotannoiksi, 
yhteyspyyntöjä tai ehdotuksia sisällön 
laajentamiseksi. Ensimmäinen vas-
taanotettu viesti oli tuotantoryhmälle 
hyvin mieluinen ja on esimerkki hy-
vin tavallisesta Elokuvantajun käyt-
täjäpalautteesta: 

Palautteen lähettäjä: [nimi]
Email: [tunnus]@[palvelin]
Suosikkielokuva: 5th Element
Muuta asiaa: Mahtavaa! Olen 

pitkään etsiskellyt etäopiskeluun 
tarkoitettua suomalaista www-
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sivustoa. Olen innokas elokuvien 
harrastelija (niin TV:n edessä kuin 
kameran takana) ja tähän asti olen 
voinut imeä tietoa vain ulkomaisista 
saiteista. Kiitokset teile!

4.2 Elokuvantaju 
– CinemaSense – 
CinemaEsencia – 
ShinemaSensu 

Sivusto on portaali (portal), jos käyt-
täjä ohjataan muihin palveluihin. 
Tiettyyn aiheeseen – kuten eloku-
vaopiskeluun – monipuolisesti kes-
kittyvä sivusto on vortaali (vortal; 
Kennedy 2000, 13). Elokuvantaju 
ei ole kurssimuotoinen suljettu si-
vusto, vaan joustava vortaali, joka 
havainnollistaa elokuvakäsitteitä ja 
-tuotantoa. Se mahdollistaa erilaisia 
lähestymistapoja sisältämäänsä infor-
maatioon ja erilaisten kurssien järjes-
tämisen. 

Elokuvantaju on vuonna 2003 ne-
likielinen: suomi, englanti, espanja ja 
japani. Lisäksi suomalainen sivusto 
sisältää suomalaisen viittomakielen 
viittomia sekä espanjalainen sivusto 
kolumbialaisen viittomakielen viit-
tomia. Palvelun kohderyhmänä ovat 
kaikki elokuvatuotannosta kiinnos-
tuneet opiskelijat, joten käyttäjiä ei 
erotella tiettyyn ryhmään kuulumisen 
perusteella: käyttäjä voi valita eri kie-
liversioista hänelle sopivimman sekä 
vaihtaa joustavasti toiseen kieliversi-
oon. 

Elokuvantajun sisällön kehittä-
minen on prosessi, joka jatkuu myös 
tutkimuksen jälkeen yhdessä korkea-
koulujen ja elokuva-alan ammattilais-
ten kanssa. Ensimmäinen laaja päivi-
tys – CinemaEsencia, Elokuvantajun 
espanjankielinen sivusto kolumbia-
laisen viittomakielen viittomin – tuo-

tettiin Ulkoasiainministeriön kehitys-
poliittisen osaston tuella yhteistyössä 
Suomen Kuurojen Liiton (2004) ja 
Kolumbian kuurojen liitto Fenascolin 
kanssa kesällä 2002 sekä julkaistiin 
joulukuussa 2002 Bogotassa (Kimera 
2002) ja Helsingissä (kuvio 43). 
Toimintatutkimuksessa saadun koke-
muksen ja opitun osaamisen avulla 
tuotanto pystyttiin toteuttamaan te-
hokkaasti. Espanjankielinen käännös 
ja kolumbialainen viittomisto toteu-
tettiin Bogotassa paikallisten kuu-
rojen ja kuulevien yhteistyönä (liite 
10). 

Seuraava laaja päivitys jul-
kaistiin joulukuussa 2003, jol-
loin Taideteollisen korkeakoulun 
virtuaaliyliopiston tuella oli tuo-
tettu japaninkielinen versio (ku-
vio 44). Japanilaisen sivuston käänsi 
Helsingin yliopiston japaninkielen 
lehtori Yukako Uemura ja koodasi 
teollinen muotoilija Hiroki Umeda 
(liite 10). Japanilaiset tuotantokump-
panit arvioivat päivityksen aikana si-
sällön soveltuvuuden japanilaisille 
käyttäjille.

Viittomakielinen elokuva-alan ter-
mistö eli viittomisto on toteutettu 
omana kielivalintanaan (kuvio 45). 
Tavoitteena oli ottaa huomioon viit-
tomakieliset kuurot yhtenä käyttäjä-
ryhmänä muiden joukossa inkluusion 
toteuttamiseksi. Viittomakielisessä 
versiossa on oma etusivu, joka si-
sältää sivuston viitotun johdannon. 
Elokuvantajun käsitteiden esittämi-
nen viittomina on tärkeää kulttuuri-
sen identiteetin ja lähiopiskelun ta-
kia, koska se helpottaa ensikielistä ja 
siten luonnollista keskustelua opis-
keltavasta aiheesta (Malmi-Raike 
1995). Osa elokuva-alan viittomista 
on väistämättä uusia etäopiskelijoille 
ja osalle ammattitermeistä ei ole vielä 
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KUVIO 43. Elokuvantajun espanjankielinen etusivu (charset = iso-8859-1).

KUVIO 44. Elokuvantajun japaninkielinen etusivu (charset = utf-8).

KUVIO 45. Viittomakielisen Elokuvantajun etusivu.
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olemassa viittomaa. Elokuvantaju 
luo osaltaan mahdollisuuksia viitto-
makielen evoluutiolle tällä alueella ja 
sivuston rakenne mahdollistaa viitto-
makielisten tiedostojen helpon lisää-
miseen. 

Yksittäiset viittomat ovat video-
leikkeitä ja ne ovat helposti päivitet-
tävissä kyseisten moduulien täydelli-
siksi viittomakielisiksi käännöksiksi 
(kuvio 45). Viittomisto toteutettiin 
yhteistyössä Kuurojen Liiton tut-
kimus- ja sanakirjatyön yksikön ja 
Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen suomalaisen viittomakie-
len lautakunnan (19.2.2000) kanssa. 
Kuurojen Liiton videokuvaaja ja viit-
tomakielen lautakunnan jäsen Harry 
Malmelin teki AV-alan termien viit-
tomavastineisiin liittyvän työn ja 
viittojana toimi Taideteollisen kor-
keakoulun taidekasvatuksen osas-
ton viittomakielinen opiskelija Petra 
Juva. Käännöstyön aikana varmistet-
tiin useaan otteeseen, että viittomat 
ovat todella sellaisia, joita alan kuu-
rot käyttävät. Valtaosa viittomista on 
siten aitoja yhteisön kehittämiä nimi-
tyksiä elokuva-alan käsitteille.

Elokuvantaju on teknisesti koh-
tuullisen saavutettava, sillä opiskeli-
jan selaimen ei tarvitse ymmärtää oh-
jelmointikieltä. Palvelu soveltuu myös 
modeemikäyttäjille, vaikka video-
näytteet ja viittomat on suunniteltu 
katsottavaksi kiinteän verkkoyhtey-
den avulla. Tulevaisuudessa videoista 
pyritään valmistamaan myös mo-
deemiyhteyksille soveltuvat versiot. 
Elokuvantajussa tarvitaan vain yksi 
selainlaajennus, QuickTime-soitin 
(player), virtausvideoiden (streaming 
video) esittämiseksi. 

Elokuvantaju on materiaalivarasto, 
jota käytetään kurssista riippuen eri 
tavoin ja yhdessä oppimisympäristön 

kuten FLE - Learning Environment 
kanssa. Opiskelija saattaa olla kiin-
nostunut pelkästään elokuvatuotan-
non termistöstä, elokuvatuotannosta 
prosessina, erityisesti elokuvaleikkaa-
misesta tai mistä tahansa muusta elo-
kuva-alan yksityiskohdasta tai osako-
konaisuudesta. Siksi Elokuvantajun 
WWW-materiaali joustaa kurssin 
mukaan: aineistoa voi lähestyä joko 
kokonaisuuden tai yksityiskohtien 
kautta, niin tavoitteellisesti opiskel-
len kuin vain huvin vuoksi.
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There are no ‘traditional’ methods 
for studying World Wide Web or 
e-mail or […] anything Internet 
Related (Jones 1999, xi).

E
dellisissä luvuissa olen esitellyt 
design-tutkimuksen, jonka ta-
voitteena oli elokuvailmaisun 
tietokoneavusteisen yhteisölli-

sen oppimisen (Computer Supported 
Collaborative Learning, CSCL) ke-
hittäminen osallistuvan toimintatut-
kimuksen avulla sekä tulosten sovel-
taminen Elokuvantajun tuotantoon. 
Käytännöllisenä tavoitteena oli ke-
hittää monelta monelle ja ongelma-
lähtöiseen tekemällä oppimiseen 
perustuva, Suomen virtuaaliyliopis-
toverkostolle soveltuva joustava elo-
kuvailmaisun kurssikonsepti, jonka 
osia ovat laajentuva Elokuvantaju-
oppimateriaali, FLE-oppimisympä-
ristö ja lähiopetusjaksot. Tätä kol-
men osatekijän kokonaisuutta sekä 
Elokuvantaju-sivuston jatkuvaa yllä-
pitoa ja päivittämistä voidaan kutsua 
Elokuvantaju-palveluksi.

Ensimmäisessä luvussa kävin läpi 
tuotannon edellytyksiä sekä saavu-
tettavan opiskelun että WWW-pal-
velun yhteisöllisen suunnittelun nä-
kökulmista. Tutkimukseni taustalla 
oli emansipatorinen intressi kehittää 

kaikille opiskelijaryhmille soveltu-
via ja yhteisöllisyyttä kehittäviä saa-
vutettavia korkeakouluopintoja ja 
oppimisympäristöjä. Erityisesti kiin-
nostuksen kohteena oli, miten eloku-
vaopiskelua kehitetään joustavaksi ja 
inklusiiviseksi siten, että myös viitto-
makielisillä opiskelijoilla on mahdol-
lisuus suorittaa elokuvailmaisun sivu-
aineopintoja verkkokurssien kautta. 
Toisen luvun alussa esittelin tutki-
musongelmani, joka sisältyy WWW-
palvelun tuottamisen, inkluusio-ta-
voitteen toteuttamisen ja joustavien 
opintojen suhteeseen: ”Miten tuote-
taan saavutettava elokuvailmaisun 
WWW-palvelu, joka tukee yhteisöl-
listä verkko-opiskelua?”.

Kolmannessa luvussa kuvasin yh-
teisöllisen tuotantoprosessin, jossa 
viittomakieliset korkeakouluopiske-
lijat osallistuivat Elokuvantajun tuo-
tantoon opiskelemalla aluksi WWW-
palvelun kehitysversioiden avulla 
elokuvailmaisun perusteita ja lo-
puksi Elokuvantaju 1.0:n avulla do-
kumenttielokuvan tuottamisen pe-
rusteita. Neljännessä luvussa kuvailin 
Elokuvantajun, joka on WWW-vor-
taali, kapeaan elokuvaopiskelun eri-
tyisalaan kehitetty käyttöliittymä ja 
sivusto. Elokuvantaju on avoin oppi-
materiaali, joka pyrkii tyydyttämään 

5.   TARKASTELU – TAIDEOPINNOT KAIKILLE
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kaikki elokuvailmaisun verkko-opis-
keluun liittyvät tarpeet.

Tässä tutkimuksessa muotoilu ja 
suunnittelu ymmärrettiin ongelman-
ratkaisuna (Papanek 1971, 133–151), 
mikä auttoi yhdistämään käytettä-
vyyden esteettisyyteen, jolloin käy-
tännöllinen artefakti voi olla myös 
taideteos. Papanek (1971, 17–20) 
ehdottaa, että voimme tarkastella 
kölninvesipulloa samoilla esteetti-
sillä perusteilla kuin Leonardo da 
Vincin maalausta Viimeinen ehtool-
linen, mutta menen hiukan pidem-
mälle. Yhteistoiminnallisesti kehitetty 
Elokuvantaju on toimintatutkimuk-
sen tulosten ja käyttäjäpalautteen pe-
rusteella kuin Marseillen tiedeaka-
temian herra Salzen kuvailema ja 
valistuksen ajan ranskalaisten ihai-
lema ekologiseen lokeroonsa sopeu-
tunut kirahvi (Allin 2000, 130–131): 

Voisi sanoa ettei kirahvissa ole 
missään yksityiskohdassaan mitään 
eleganttia tai sulokasta; sen lyhyt 
ruumis, sen pitkät ja toisiaan 
lähellä olevat jalat, sen liioitellun 
pitkä kaula, sen taaksepäin luisu 
selkä, sen pahasti pyöristynyt 
takamus ja sen pitkä karvaton 
häntä ovat kaikki keskenään 
järkyttävästi ristiriidassa; eläin 
näyttää rakenteellisesti huonolta 
ja siltä kuin se ei pysyisi pystyssä, 
ja kuitenkin sen näkeminen saa 
ihmisen hämmästyksen valtaan ja 
pitämään sitä kauniina pystymättä 
sanomaan miksi (kuvaus Zarafa-
kirahvista joulukuussa 1826). 

Elokuvantajun ”kulttuurinen lokero” 
tai ”markkinarako” (niche) on elo-
kuvaopiskelu, jossa se on elokuvaan 
liittyvän WWW-tarjonnan kulttuuri-
nen käyttöliittymä aiheesta kiinnos-

tuneille korkeakouluopiskelijoille. 
Elokuvantajussa on otettu huomi-
oon se, että käyttöliittymän itsessään 
pitäisi olla esteettisesti tasapainoinen 
kokonaisuus ja tuottaa käyttäjälle 
”aristoteelista mielihyvää” (Hiltunen 
1999, 29–32). Kokonaisuus on suun-
niteltu viestimään taiteen keinoin ja 
olemaan esteettisesti nautittava, jotta 
se tukisi kulttuuristen konnotaatioi-
den kautta elokuvailmaisun opiske-
lua. 

5.1 Rajoitukset

What if a priori were a product of 
evolution, a set of instructions for 
the human mind to sift through 
the huge amounts of information it 
encounters? (de Waal 2001, 96)

Tämän tutkimuksen rajoitukset liitty-
vät tulosten yleistettävyyteen, talou-
den vaikutukseen, opetusteknologialle 
asetettuihin odotuksiin, tutkimusme-
netelmiin ja osanottajien kielitaito-
vaatimuksiin. Tutkimuksen tuloksia 
ei voi yleistää uusiin tilanteisiin otta-
matta huomioon uusien oppimistilan-
teiden ja -ympäristöjen mukana tule-
via ennalta arvaamattomia muuttujia. 
Design-tutkimuksessa voidaan ot-
taa tarkasteluun jokin artefakti kuten 
Elokuvantaju siihen liittyvine käytän-
töineen ja tarkastella kehittyvää pro-
sessia monella eri tavalla. Tämän jäl-
keen voidaan perustellusti arvioida 
tuotteen ja siihen liittyvän verkkokurs-
sin toimivuus juuri tässä tai tätä muis-
tuttavissa oppimistilanteissa, mutta 
tuloksia on mahdotonta yleistää täy-
dellisesti (Collins & al. 2004).

Edellistä suurempi rajoitus liittyy 
talouteen. Digitaalinen kuilu teollis-
tuneiden ja kehitysmaiden välillä on 
tosiasia (Castells 1996, 1997 & 1998; 
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Korten 1995), joka vaikuttaa verkko-
opiskelun mahdollisuuksiin. Tässä 
tutkimuksessa digitaalinen kuilu 
konkretisoitui yhteistyössä kolum-
bialaisten kumppaneiden (liite 10) 
kanssa: Kolumbiaan oli tuotettava 
Elokuvantajun CD-versio, koska 
maassa ei ole riittävästi Internet-yh-
teyksiä. Tässä kuvattu yhteisöllinen 
tuotanto käyttäjien kanssa on si-
ten mahdollista vain teollistuneissa 
maissa (OECD 2000).

Yksi vaikeammin hahmotettavista 
rajoituksista liittyy yleisesti opetus-
teknologiaan liittyviin odotuksiin. 
Teknologialle ei ylipäänsä pitäisi an-
taa tehtäviä, joihin se ei ihmisen puo-
lesta kykene. Vain ihminen pystyy 
konstruoimaan tietämystä: teknolo-
gia on tässä prosessissa vain apuvä-
line riippumatta siitä, miten moni-
mutkaista se on. Esimerkiksi yleisesti 
käytetty ilmaisu ”tiedonhaku” on op-
pimisen kannalta harhaanjohtava, 
sillä tieto ei löydy hakemalla eikä sitä 
voi antaa valmiina – vain informaa-
tiota voidaan jakaa. Opiskelijan on 
aina itse konstruoitava oma tietonsa 
kustakin aiheesta löydetyn tai saadun 
informaation pohjalta (Aebli 1991, 
195–265) ja tehokkaimmin tämä ta-
pahtuu käytäntöyhteisön jäsenenä. 
Elokuvantajussa julkaistun elokuva-
artikkelin kaltainen informaatio ei 
sinänsä vielä kerro mitä sillä tulisi 
tehdä (OECD 2000, 75; Pinker 2002, 
75, 101). Tehokkaan oppijan on pys-
tyttävä rajoittamaan sitä, mistä infor-
maatiosta hän tekee johtopäätöksiä 
ja mistä ei – on opittava oppimaan. 
Lisäksi on osattava tulkita ja analy-
soida kulttuurisia metaforia ja myyt-
tejä (Tomasello 1999, 157–158). 
Joustavassa opiskelussa etsitään so-
piva suhde hitaan ja yksilöllisen tie-
tämyksen konstruoimisen ja nopean 

informaation välittämisen kesken, 
mutta tähän problematiikkaan ei 
tämä tutkimus pysty vastaamaan tyh-
jentävästi. 

Tutkimuksessa käytettyyn käsite-
kartta-menetelmään liittyy tiettyjä 
rajoituksia. Toimintatutkimuksessa 
käytetyt käsitekartat osoittautuivat 
hyviksi välineiksi oppimisen evalu-
oinnissa, koska osanottajilla oli ai-
empaa kokemusta niiden käytöstä. 
Kahdelle vertailuryhmän opiskeli-
jalle käsitekarttojen piirtäminen oli 
silti hankalaa. Tämä viitannee siihen, 
ettei menetelmä sovellu harjoittele-
matta kaikille ja kaikkeen opetuk-
seen. Zeiliger (1996) ei ole vakuuttu-
nut siitä, että käsitekartoitus auttaisi 
opiskelijoita esimerkiksi navigoin-
nissa tai sen hahmottamisessa, vaikka 
käsitekartoitusta voitaneen soveltaa 
myös hypermedia-aineiston jäsente-
lyyn. Zeiliger kiteyttää suunnittelijan 
dilemman kysymällä, miten kognitii-
visten ponnistelujen vähentämiseksi 
luodut artefaktit voidaan silti suunni-
tella kannustamaan opiskelua.

Opiskelijoiden kognitiivinen kuor-
mitus muodostuu tietojärjestelmän ja 
ihmisen vuorovaikutuksen esteistä 
ja sivuston monimutkaisuudesta. 
Vuorovaikutus ei saisi ylikuormittua, 
jos käytetään välineitä kognitiivisen 
kuorman vähentämiseksi. Opiskelu ja 
oppiminen vaativat aina työtä, mutta 
käyttöliittymän rakenteen ja opiske-
lijoiden kykyjen pitäisi olla sopivasti 
tasapainossa. Tämän tutkimuksen pe-
rusteella ei voi päätellä juuri mitään 
Elokuvantajun käyttöliittymän tai 
toimintatutkimuksessa käytetyn kä-
sitekartoituksen kognitiivisesta kuor-
mituksesta verkko-opiskelun aikana. 
Käsitekartoitus ei ole tässä mielessä 
kaiken ratkaiseva oppimisen apuvä-
line. Se on lopultakin vain yksi mo-
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nista eri tavoista jäsentää omaa ajat-
telua.

Viittomakielisten kuurojen opiske-
luun liittyvä rajoite on tutkimukseen 
ja Elokuvantajuun liittyvä vaatimus 
kaksikielisyydestä. Tämä toiminta-
tutkimus perustui tutkimusryhmän 
osanottajien kaksikielisyyteen, sillä 
kaikki osanottajat pystyivät käyttä-
mään kirjoitettua suomea sekä uuden 
oppimisessa että kehittyvän tietämyk-
sensä ilmaisemisessa. Tutkimuksen 
tuloksista ei siten voi vetää minkään-
laisia johtopäätöksiä yksikielisten – 
pelkästään viittomakielisten – kuuro-
jen opiskeluun. Elokuvantajussa on 
vuonna 2004 vain elokuvakäsitteitä 
vastaavia viittomia, yhtäkään artikke-
lia ei ole käännetty johdantoa lukuun 
ottamatta kokonaan viittomakielelle. 
Toisaalta WWW-standardeja (W3C 
1999a) noudattavan hypermedian ja 
modulaarisen sivustorakenteen kan-
nalta tämä ei ole rajoite, sillä täydel-
liset käännökset voidaan rakenteen 
vuoksi milloin tahansa vaihtaa vain 
viittomat sisältävien videotiedostojen 
tilalle. 

5.2 Kohti saavutettavaa 
taideaineiden 
korkeakouluopiskelua

Individual human beings are able to 
create culturally significant artefacts 
only if they receive significant 
amounts of assistance from other 
human beings and social institutions 
(Tomasello 1999, v).

Ensimmäisen lukuni otsikko on kuin 
mielenosoituksen banderollin teksti: 
”Korkeakoulu kaikille!”. Tämä itsel-
leni asettama tavoite tuskin toteu-
tuu tämän tutkimuksen tuloksien 
avulla, mutta uskon Dysonin (1999) 

lailla pienten askelten edistävän mat-
kaa jopa paremmin kuin jättimäis-
ten harppausten. Muistelen myös 
Tahko Pihkalan painottaneen, et-
tei matka tapa vaan vauhti. Pääkin 
voi olla pilvissä, kunhan jalat ovat 
tukevasti maassa – ainakin välillä. 
Kaikille avoimen korkeakoulun to-
teutuminen vaatii myös yhteistyötä 
ja verkottumista muiden samaan ta-
voitteeseen sitoutuneiden ihmisten 
kanssa. Toivon tämän tutkimuksen 
olevan osa sen käytäntöyhteisön toi-
mintaa, joka haluaa kehittää saavu-
tettavaa taideopiskelua. Siksi ensim-
mäisen luvun otsikko on etsimisen 
aikana rajautunut sävyisämmäksi ja 
alkaa nyt sanalla ”kohti”, joka muis-
tuttaa inkluusion olevan prosessi.

Tutkimuksen aikana oma ammatti-
identiteettini ja tietämykseni kehit-
tyi, koska Elokuvantaju-tuotannon 
aikana sain mahdollisuuden reflek-
toida itseäni niin käsikirjoittajana, 
tuottajana kuin ohjaajanakin. Tämä 
heuristisen kehän kautta syntynyt it-
seymmärrys on osa väitöskirjatutki-
muksen tuloksia, mutta oletan tällä 
olevan merkitystä vain minulle. Jätin 
siis tietoisesti tähän kuuluvan valais-
tumisen kirjoittamatta ja toivon tie-
tämykseni siirtyvän vähitellen yhtei-
sön käyttöön käytännön projektien 
kautta. Monet ongelmattomina pitä-
mäni asiat, työtavat ja käsitteet jou-
tuivat uuteen valoon työstäessäni 
niistä vuorovaikutteista aineistoa yh-
dessä työryhmän, aineiston luovutta-
jien ja tutkimukseen osallistuneiden 
opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilta 
saamani palaute siirtyi tuotantoon 
pääosin tulkintojeni ja pohdintojeni 
kautta pakottaen näkemään arkipäi-
väistyneet ammatilliset käsitteet ja 
käytännöt hiljaiseen tietoon perus-
tuvina sumeina ja elävinä vuorovai-
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kutuksen tuotteina. Jouduin myös 
kokemaan sen, miten vähän tiedän 
ja miten paljon on opittavaa. Tähän 
en keksi muuta järkevää ratkaisua 
kuin osallistumisen eri käytäntöyh-
teisöihin sekä yhteistyön tekemisen 
aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus. 
Tuotannollisesta näkökulmasta opin 
käyttämään sekä itseorganisoituvia 
karttoja että käsitekarttoja osallistu-
van tuotekehittelyn ja design-tutki-
muksen tukena niiden rajoituksista 
huolimatta. Nämä molemmat, mutta 
täysin erilaiset tavat mallintaa tietä-
mystä ovat arvokkaita välineitä jous-
tavan oppimisen kehittämisessä.

Tutkimuskysymysten, aineis-
ton ja tulosten yhteenveto on tau-
lukossa 14. Tutkimustulokset viit-
taavat siihen, että elokuvailmaisun 
monikielinen ja -kulttuurinen jous-
tava verkko-opiskelu voidaan toteut-
taa ongelmalähtöisesti ja yhteisölli-
sesti. Tutkimusryhmän osanottajat 
muodostivat käytäntöyhteisön elo-
kuvan tuottamista varten sekä op-
pivat yhteisöllisen oppimisprosessin 
aikana käyttämään eri verkkopalve-
luita ja kehittivät opiskelutaitojaan. 
Tutkimusryhmä oppi hallitsemaan 
elokuvailmaisun suomenkielisen pe-
ruskäsitteistön ja leikkasi itsenäisesti 
yhteisesti kuvatusta materiaalista 
kolme lyhyttä dokumenttielokuvaa 
kurssin lopputyöksi. Viittomakielisten 
osanottajien subjektiivinen elokuvan 
taju kehittyi siten kohti asiantuntijan 
elokuvatietämystä. 

Käytännöllistä virtuaaliopetusta 
ja verkkokursseja hyödyttävää tie-
toa saatiin siitä, miten etä- ja lähijak-
soja tulisi tasapainottaa yksittäisten 
verkkokurssien onnistumiseksi jous-
tavissa opinnoissa, sillä elokuvail-
maisun opiskelu pelkästään verkon 
kautta vaikuttaa tehottomalta. Tuomi 

(1999) vaikuttaa olevan oikeilla jäl-
jillä argumentoidessaan, ettei kaik-
kea tietämystä voi esittää yhdenkään 
mediumin välityksellä. Yhteisössä ke-
hittyy työskentelyn aikana hiljaista 
tietoa, jota voi jakaa vain toimimalla 
yhdessä. Saavutettava ja joustava elo-
kuvaopiskelu on siten jatkuvaa tasa-
painon etsimistä etä- ja lähijaksojen 
välillä. Verkkokurssin aikana varsin-
kin tuotantovaiheesta toiseen siir-
tyminen oli kriittinen vaihe, jolloin 
joko muita tehokkaammilla tai hi-
taammilla opiskelijoilla oli riski ve-
täytyä kurssin suorittamisesta.

Tutkimusryhmää ja vertailuryhmää 
ei vertailtu sanan ahtaassa merkityk-
sessä, mutta silti havaittiin taustaltaan 
erilaisten tutkimus- ja vertailuryh-
mien osanottajien jakaantuvan SOM-
analyyseissa pienempiin osaryhmiin 
eikä tässä suhteessa ole nähtävissä 
selvää eroa ryhmien yksittäisiä jäse-
niä vertaillessa. Kuulovamma ja kieli 
– kuten mikä tahansa selvästi havait-
tava erilaisuus – on tietysti aina il-
meisin ero ihmisten välillä, mutta 
tutkimuksen aikana heräsi epäi-
lys siitä, mahdetaanko kuulovam-
maa painottaa nykyisin aivan liikaa. 
Viittomakieliset opiskelijat voisivat si-
ten opiskella suomenkielisten kanssa 
ja päinvastoin ainakin verkko-oppi-
misympäristössä ja aivan opintojen 
alkuvaiheessa. Tämän tutkimuksen 
perusteella näyttää siltä, ettei audio-
loginen kuurous (deafness) sinänsä 
estä elokuvailmaisun oppimista saati 
korkeakouluopiskelua, mikäli opis-
kelijat hallitsevat oman viittomakie-
lensä lisäksi kirjoitetun puhekielen. 
Pieniä viitteitä saatiin siitä, että juuri 
yhteisöllisen kuurouden (Deafhood) 
ansiosta tutkimusryhmän osanottajat 
ponnistelivat verkkokurssin loppuun 
saakka. 
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TAULUKKO 14: Tutkimuskysymysten, aineiston ja tulosten yhteenveto.



185

5.Tarkastelu -taideopinnot kaikille

Toisaalta tutkimusryhmän ja eloku-
vaopiskelijoista koostuneen vertai-
luryhmän motivaatiota ja elokuva-
alan määrällistä tietämystä ei ole 
enää järkevää vertailla vuoden opis-
kelun jälkeen, vaikka käsitekartat 
viittaavatkin samantapaiseen eloku-
vatuotannon rakenteelliseen hah-
mottamiseen. Lukuvuoden kestävä 
intensiivinen elokuvaopiskelu alan 
oppilaitoksessa näkyy selvästi vertai-
luryhmän viimeisissä käsitekartoissa, 
joissa elokuvatuotanto hahmotetaan 
ammattilaisen ja taiteilijan näkökul-
masta. Vaikuttaakin siltä, että myö-
hemmässä opintojen vaiheessa tuskin 
kannattaa järjestää yhteisiä kursseja 
muiden alojen opiskelijoiden kanssa. 
Tämä kannattanee ottaa huomioon 
esimerkiksi myönnettäessä sivuai-
neopinto-oikeuksia. Sama pätee tie-
tysti toisinpäin eli kasvatustieteen 
opinnoissa sekä yleensä kaikkien 
opintojen suhteen. Noviisit toki hyö-
tyvät edistyneiden kanssa työsken-
telystä, mutta edistyneiden voi olla 
vaikea motivoitua yhteiseen työsken-
telyyn noviisien kanssa. 

 Tärkeä havainto oli se, että toi-
mintatutkimuksen viittomakieliset 
opiskelijat käyttivät joustavasti kirjoi-
tettua suomea ja ovat tältä osin ver-
rattavissa muista maista saapuviin 
vaihto-opiskelijoihin. Joustavuuden 
tarve on siten ilmeinen, sillä korkea-
koulujen opetusta on järjestettävä li-
sää myös englanniksi, joka on EU-
alueen Lingua Franca (Corré 2000). 
Taideteollisen korkeakoulun kaltai-
sen monikielisen korkeakoulun opis-
kelupalvelujen on annettava kulle-
kin opiskelijalle mahdollisuus luoda 
kulttuurisia merkityksiä opiskelun ai-
kana, jolloin oppimisympäristöt ke-
hittyvät yhteisölliseksi vaihtelevasta 
kulttuuritaustasta huolimatta. Tämä 

on monimutkaista, mutta yksi mah-
dollinen ratkaisu on juuri se, että 
oman kielen ja tuttujen artefaktien 
avulla oppimisympäristö liitetään 
kulttuuriseen kontekstiin ja tehdään 
mielekkääksi (Tynjälä 1999, 148–
168). Tällöin esimerkiksi viittomakie-
liset videoleikkeet ovat tarkoituksen-
mukaisia ja motivoituvat merkityksen 
vuoksi eivätkä siksi, että kaikki infor-
maatio pitäisi esittää täydellisinä vi-
deoleikkeinä.

Tutkimuksessa saatiin pieniä viit-
teitä siitä, että yksilöiden tai yhteisö-
jen välinen suureksi koettu erilaisuus 
voi toisaalta jumiuttaa lähiopetus-
tilanteen yksinkertaisesti siksi, että 
yhteinen kokemuspohja – opiskelu-
konteksti – puuttuu. Opiskelu on tun-
netta ryhmään kuulumisesta, mikä 
auttaa jaksamaan, mutta yksinäi-
syys johtaa emotionaaliseen väsymi-
seen ja vaikeuttaa opiskelua. Antonio 
R. Damasiota (1994; 1999, 46) ja de 
Waalia (2001, 349) mukaillen voisi 
muotoilla, että tunteeton oppii huo-
nosti, opiskeluun liittyvissä päätök-
sissä emootiot ovat tärkeitä. Siksi 
opiskelijat kannattaisi johdatella oi-
valtamaan se, että yhteistoiminta 
kannattaa lopulta aina (Axelrod 
1984). Ryhmässä ongelmalähtöisesti 
toimimalla kulttuuriltaan, tietämyk-
seltään, älykkyydeltään ja osaamisel-
taan erilaiset opiskelijat konstruoivat 
tehokkaasti tietoa ja pystyvät kehit-
tämään kulttuuria ja luomaan arte-
fakteja (Hakkarainen ym. 1999, 146–
164).

Tutkimukseni ehkä tärkein ha-
vainto oli se, että esteettömän kor-
keakoulun ihanne – korkeakoulu 
kaikille – ja saavutettavan yhteisölli-
sen opiskelun tavoite voidaan halut-
taessa suhteellisen helposti toteuttaa 
kahden korkeakoulun hallintohen-
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kilökunnan, opiskelijoiden ja opet-
tajien yhteistyöllä. Tämän tutkimuk-
sen aikana sekä Jyväskylän yliopiston 
että Taideteollisen korkeakoulun 
henkilökunta löysi aina tutkimuksen 
tarpeisiin soveltuvan valmiin hallin-
topykälän, ohjeistuksen tai menette-
lytavan. Yhtä tärkeä havainto oli se, 
että design-tutkimuksen avulla voi-
daan kehittää verkko-opintojen pe-
dagogiikkaa sekä yhteisöllisyyttä tu-
kevien opiskeluvälineiden tuotantoa. 
Lähiopintoja tukeva verkko-opiskelu 
tarjoaa varteenotettavan mahdolli-
suuden oppia elokuvataiteen perus-
tietoja ennen vakavampia ja syväl-
lisempiä alan opintoja, mutta se voi 
osoittautua tärkeäksi työvälineeksi 
ammattitaidon ylläpidossa ja yhtei-
söllisten verkostojen rakentamisessa.

“I promise you. We’ll find ’em.” 

Verkko-opinnoissa tutorin tehtävä 
on auttaa yksittäisiä informaation-
etsijöitä yhteisöllisiksi tiedon löytä-
jiksi. Tutorin on myös oppimisen ai-
kana varmistettava, ettei kukaan 
eksy, vaan palaa harhapoluilta takai-
sin opiskelevan yhteisön jäseneksi. 
Tutorin on tietyssä mielessä oltava 
jääräpäinen, koska hän ”tietää pa-
remmin”. Tämä on hankalaa, koska 
tutorin tehtävänä on puuttua tilantee-
seen vain silloin, kun ryhmä ei etene 
muuten. Etsijöiden viimeinen kuva – 
Ethan Edwards jää oven kynnyksellä 
kahden eri kulttuurin sekä mennei-
syyden ja tulevaisuuden rajalle – on 
toimintatutkimuksen tutor-roolini 
symboli: pystyin reflektoimaan ja ver-
taamaan vanhaa elämääni kuulevana 
uuteen elämääni kuurona ja siten ar-
vioimaan korkeakouluopiskelua sekä 
kuulevan että kuuron opiskelijan nä-
kökulmasta. Tutorina työni oli tehty 

ja uusi alkoi samalla hetkellä, kun 
elokuvaansa etsinyt opiskelijaryhmä 
kokoontui ensi-illassa juhlimaan elo-
kuviensa löytymistä. 

 
5.3 Jatkotutkimuksen aiheita

We need to apply a strong 
ethical push to add force to the 
technological pull. Ethics must guide 
technology in the direction of social 
justice. (Dyson 1999, 74)

Toivon, että tämän tutkimuksen tu-
lokset auttavat kehittämään teoriaa, 
jonka avulla joustavan oppimisen 
tutkimusta voidaan edelleen jatkaa. 
Tällöin joustavuuden edellytykset 
määritellään ja perusväittämät muo-
toillaan aineiston tulkinnan pohjalta 
sekä luodaan tutkimusta edistävää 
teoriaa testaamatta muiden teorioita 
(Glaser & Strauss 1967, 161–184). 
Inkluusiota edistävän oppimistek-
nologian kehittämisessä on otettava 
kantaa eettisiin periaatteisiin, sillä 
tätä teknologiaa ei voi irrottaa tasa-
arvon tai sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden tavoitteista. Jatkotutkimuksen 
tehtävänä olisi siten varmistaa se, että 
korkeakouluissa käytettävä teknolo-
gia todellakin palvelee kaikkien opis-
kelijoiksi hyväksyttyjen oppimista. 

Tämä tutkimus loi pohjaa multi-
modaalisten viestintäsovellutusten 
kehittämiselle (Oviatt 2001) tuotta-
malla tietoa monikielisten verkko-
opintojen vuorovaikutteisuudesta. 
Jatkossa kannattanee selvittää tar-
kemmin monikielisyyden merkitys 
esimerkiksi kehitettäessä agenttioh-
jelmistoja, jotka automaattisesti rat-
kaisevat eritasoisia tehtäviä ilman 
käyttäjän toimia (Honkela & Winter 
2003; Jokinen, Kerminen, Kaipainen, 
Jauhiainen, Wilcock, Turunen, 
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Hakulinen, Kuusisto & Lagus 2002). 
”Agentin” (itsenäinen agentti, älykäs 
agentti, knowbots, adaptive infer-
face; Chen, Chung & Ramsey 1998; 
Hermans 1996) toiminta perustuu 
käyttäjän määrittelemään profiiliin 
ja valintoihin, jolloin tavoitteena on 
palvella kaikenlaisia tietoverkon lop-
pukäyttäjiä. Henkilökohtaisten kä-
sitekarttojen ja mukautuvien käyt-
töliittymien integroinnin avulla eri 
nimitykset ja niiden variaatiot voi-
daan ryhmittää saman käsitteen pii-
riin manuaalisesti tai automaattisesti 
agenttien avulla. Tässä ei ole kysy-
mys automaattisesta kielenkääntämi-
sestä vaan siitä, miten kukin oppija 
voi käyttää informaatioteknologiaa 
omalla äidinkielellään. Tähän tutki-
muslinjaan liittyy myös kaksikielisyy-
den merkitys oppimiselle (Ahlgren & 
Hyltenstam 1994).

Yksi suositeltavimmista ja käytän-
nöllistä semanttiseen WWW:hen (se-
mantic web) liittyvistä kehityshank-
keista olisi dokumenttien sisältöä 
kuvaavan metatiedon (description) 
kääntäminen viittomakielelle (eSIGN 
2004). Tähän liittyy kustomointi, joka 
mahdollistaa ohjelmistojen käyttöliit-
tymien muuttamisen. Esimerkiksi yk-
sinkertainen URL-osoitteen kirjan-
merkiksi (bookmark) lisääminen on 
kustomointia. Opetusmateriaalin ol-
lessa moduulimaisessa muodossa voi-
daan sisältöä kustomoida reaaliajassa 
opiskelijan tai korkeakoulun tar-
peiden mukaisesti. Tulevaisuudessa 
esimerkiksi hakukoneet voitaisiin 
kustomoida näyttämään etsityn do-
kumentin sisällön viitottu kuvaus 
animoidun viittojan (Bangham, Cox, 
Elliott, Glauert & Marshall 2000; 
VisiCAST 2002) avulla. Näin viit-
tomakielinen käyttäjä voisi päätellä 
dokumentin relevanttiuden ennen 

siihen siirtymistä (Hyvönen 2002). 
Tällaiset jatkotutkimukset voidaan 
liittää osaksi semanttisen WWW:n 
kehittämistä. Suomessa sekä kielitek-
nologia että animaatioelokuvien tuo-
tanto ja osaaminen ovat kehittyneet 
nopeasti, joten mahdollisuudet vaa-
tivaan kehitystyöhön ovat lisäänty-
neet.

Viittomakielen perustutkimus 
myös tietotekniikkaan liittyvillä alu-
eilla on tärkeää. Viestintä kuurojen 
kanssa yritetään usein ratkaista li-
sääntyvässä määrin pelkästään kuu-
loa korjaamalla (Ladd 2003), vaikka 
molempien moodien käyttö voisi olla 
suositeltavampaa (Corballis 2002; 
Poizner & al. 1987; Takala 1995, 69–
73). Kuuro lapsi valitsee visuaalisen 
moodin ja kädet auditiivisen moo-
din ja kurkunpään sijasta, koska vi-
suaalinen viittomakieli on kuuroille 
auditiivista puhekieltä joustavampi 
viestintätapa (Bellugi & Studdert-
Kennedy 1980; Poizner & al. 1987, 
2–3). Poikkeava modaliteetti saattaa 
hämmentää, vaikka viittomakielen 
ensikielenään oppinut opiskelija on 
yhtä kielitaitoinen kuin puhekieltä 
käyttävä toverinsa (Klima & Bellugi 
1979, 223–242). Liiketunnistukseen 
perustuva teknologia on jo niin val-
mista, että sen avulla voitaisiin suun-
nitella viittomakielellä ohjattavia 
käyttöliittymiä. Lisäksi kaivattai-
siin tietoa siitä, miten viittomakielen 
käyttö voisi tukea myös puhekieltä 
käyttävien kognitiivisia toimintoja. 

Miki Namatame, Muneo Kitajima, 
Tomoyuki Nishioka ja Fumihiko 
Fukamauchi (2004) havaitsivat sil-
mänliikkeitä seuraamalla, että teknil-
lisen oppilaitoksen kuurot opiskelijat 
etsivät informaatiota WWW-sivulta 
täysin kuulevista opiskelijoista poik-
keavalla tavalla. Tutkimustulosten 
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varmistaminen on lähes välttämä-
töntä WWW-käyttöliittymien suun-
nittelun kannalta. 

Värin käsitteellistäminen ja väri-
terminologia puhutuissa ja viitotuissa 
kielissä ansaitsee tarkemman tutkimi-
sen esimerkiksi kognitiivisen kielitie-
teen avulla. Värejä kuvaillaan eri ter-
mein eri kielissä, koska geneettisesti 
kehittynyttä spektriä ei voi muuttaa 
oppimalla. Brent Berlin ja Paul Kayn 
(1969) tutkimukseen osallistui kah-
takymmentä eri kieltä puhuvaa hen-
kilöä. Koehenkilöt kuvailivat oman 
kulttuurinsa värisanaston Albert 
Munsellin värijärjestelmän (1905) 
avulla, jossa värispektri kuvataan pis-
teiksi kolmiulotteiseen väriavaruu-
teen värisävyn (H, Munsell Hue), 
täyteläisyyden (C, Munsell Chroma) 
ja valoisuuden (V, Munsell Value) 
avulla (Hauta-Kasari, Lehtonen & 
Parkkinen 2002). Koehenkilöt sijoit-
tivat kielensä päävärien sanat siihen 
kohtaan väritaulua, mikä vastasi par-
haiten oman värisanan tarkoittamaa 
pääväriä. Kielten vaihtelusta huoli-
matta sanat järjestyivät suunnilleen 
sinisen, vihreän, keltaisen ja punaisen 
ryhmiin. Robert E. MacLaury (1997) 
vahvisti tuloksen Meso-Amerikassa 
tekemässään väriluokittelututkimuk-
sessa. Samoin Kay ja Terry Regier 
(2003) vahvistivat tulokset laajem-
man aineiston avulla. Kokeen tois-
taminen viittomakielisten koehenki-
löiden kanssa voisi lisätä tietoamme 
multimodaalisuuden perusteista.

William C. Stokoe (1978, 81–86) 
havaitsi viittomakielen elokuvalli-
suuden. Elokuvataide on kuuroille 
luonteva visuaalis-kineettinen ilmai-
suväline, mutta tämä hypoteesi tu-
lisi varmistaa tutkimuksen avulla. 
Damasio (1994, 110–111 & 1999, 
173) esittää ajattelun kuvahahmojen 

virtana. Kuvat ovat ajatusten pääasi-
allinen sisältö riippumatta aistialu-
eesta, jossa ne syntyvät (ibid 1994, 
112). Suuri osa kaikkien kädellis-
ten aivokapasiteetista käytetään vi-
suaalisen informaation käsittelyyn 
(Corballis 2002, 45), mutta erityisesti 
ihmisen visuaalinen havaintojärjes-
telmä on erittäin tehokas erilaisten 
kuvioiden ja mallien tunnistamisessa 
(Ware 2000, xviii). Elokuvallisen rep-
resentaation monien piirteiden ha-
vaitseminen ja hahmottaminen – 
kuten syvyys, elokuvallinen liike ja 
monet klassisen leikkauksen keinot 
– nojautuvat samoihin mentaalisiin 
prosesseihin, joiden varassa nähtä-
västi myös todellisuuden hahmotta-
minen tapahtuu (Bacon 2000, 20). 
Elokuvailmaisu Bordwellin (1985, 53) 
ja Manovichin (2001, 78–88) määrit-
telemänä on samalla tavalla visuaa-
lista, kineettistä, tilallista ja ajallisista 
kuten viittomakielikin. Viittoja ja elo-
kuvakertoja käyttävät aikaa, tilaa, jat-
kuvuutta, rooleja ja kuvaleikkauksia 
viestimiseen. Tarvitaan myös yhtei-
nen syntaksi vastaanottajan kanssa 
(Klima & Bellugi 1979, 274). Elokuva 
ja viittomakieli perustuvat nähtävästi 
kulttuurievoluutiossa kehittyneeseen 
biologiseen kykyyn hallita visuaalista 
informaatiota (Damasio 1999, 110–
112). Kriwaczek (1997, 238) vertaa 
elokuvanteon luontevuutta ja sidosta 
havaintoihin kirjoituksen ja puheen 
väliseen sidokseen, Sacks (1992, 113) 
havaitsi viittomisen ilmaisuna muis-
tuttavan enemmän elokuvaa kuin 
kirjallisuutta. Puhutuissa kielissä on 
yksi ajan ulottuvuus, kirjoituksessa 
kaksi tilaulottuvuutta, mutta viito-
tut kielet ovat elokuvan tavoin neli-
ulotteisia: kolmeen tilaulottuvuuteen 
liittyy ajan ulottuvuus. Lisäksi viitto-
jan vartaloa voi verrata kuvakenttään 
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(Aumont, Bergala, Marie & Vernet 
1996, 22–31), jossa kuuro kertoja 
leikkaa joustavasti eri kuvakokojen, 
näkökulmien ja kerrontatapojen vä-
lillä sekä käyttää samanaikaisuutta ja 
takaumia. Kuva rajataan esimerkiksi 
erikoislähikuvasta [KATSO] (silmien 
osoittaminen) laajaan puolikuvaan 
[LAPSI KASVAA] (käsi nousee vyö-
tärön korkeudelta pään korkeudelle). 
Ihmiset käyttävät viestinnässään mi-
miikkaa hyödyksi kun ”sanat loppu-
vat”. Mimiikka sekä onomatopoeetti-
set äänteet ja eleet ovat osa luontevaa 
ilmaisua niin viitotuissa kuin puhu-
tuissakin kielissä (Sacks 1992, 111). 
Draamallista tehoa tavoitteleva viit-
toja käyttää hyväkseen elokuvalli-
sia keinoja ja neliulotteisen ilmaisun 
mahdollisuuksia. Elokuvaaja ja viit-
toja tekevät havaintoja, joista aivo-
jen muodostamat kuvat (Damasio 
1999, 288–291) muokataan esityk-
seksi. Visuaalisen ajattelun perusteita 
voitaisiin tutkia esimerkiksi kuurojen 
ja kuulevien lasten tuottamien eloku-
vien kautta. Näiden ulottuvuuksien 
kerronnallisia merkitysten tutkimus 
voisi laajentaa käsityksiämme ajan 
tajusta ja sen merkityksestä sekä ta-
vastamme hahmottaa ja käsitteellis-
tää fyysistä maailmaa.

Snyderin (1998) mukaan ei vielä 
tiedetä, mitä lukeminen hypermedi-
assa on. Lisääntyvä liikkuvan kuvan 
käyttö informaatioverkoissa kannus-
taa tutkimaan lukemista hyperme-
diassa, jossa voidaan vaivattomasti 
vaihtaa mediaelementistä ja kielestä 
toiseen (Burbules 1998, Järvinen 
1999)? Erityisesti, miten kaksikieli-
set lukevat hypermedian tekstejä ja 
yhdistävät eri moodien kautta saa-
dun informaation tiedollisiksi skee-
moiksi (Anderson 1980, 154–155)? 
Esimerkiksi mitä käyttäjät kokevat 

vieraillessaan Elokuvantajun sivuilla, 
mikäli he eivät perinteisessä merki-
tyksessä lue tekstejä (Järvinen 1999, 
114–125) vaan keskittyvät ehkäpä 
mielihyvän kokemiseen? Filosofi 
Michel Serresin (2001) mielestä 
”muistista tyhjentynyt pää” kykenee 
keksimään uutta, sillä tietoverkot 
vapauttavat aivomme ajattelemaan. 
Meidän ei siis tarvitse lukea tekstejä 
muistaaksemme ne, koska voimme 
aina helposti palata takaisin kysei-
seen tekstiin. Miten muisti ja ajat-
telu ovat tällöin vuorovaikutuksessa? 
Entä jos muistin harjoittaminen ja 
perinteinen kirjoittaminen ovatkin 
syvällisen ajattelun perusta? Juuri in-
formaationhaun helppouden vuoksi 
olisi entistä tarmokkaammin tutkit-
tava muistin merkitystä kyvylle oppia 
uutta.

Miksi tämä alan tutkimusta pitäisi 
jatkaa? Vähemmistökulttuureista on 
aina pitempi matka elokuvan ensi-
iltaan kuin enemmistökulttuurista, 
mutta tämänkään ei lopulta tar-
vitse olla este: elokuvaohjaaja Spike 
Lee ja käsikirjoittaja Hanif Kureishi 
liikkuvat elokuvissaan sulavasti vä-
hemmistö- ja enemmistökulttuurin 
välisen rajan yli. Miten he ovat onnis-
tuneet siinä, missä monet lahjakkaat 
ja taitavat vähemmistöjen edustajat 
ovat lyöneet päänsä elokuvarahoi-
tuksen lasiseinään? Onko tällaista 
seinää edes olemassa ja jos on, niin 
millaisen tutkimuksen avulla se voi-
daan tehdä näkyväksi? Olen vakuut-
tunut, että kaikki yhteisöjen välistä 
tasavertaista vuorovaikutusta – myös 
elokuvatuotantoja – lisäävä toiminta 
koituisi lopulta kulttuurin hyödyksi. 
Lähiopintoja tukeva verkko-opiskelu 
tarjoaa varteenotettavan mahdolli-
suuden oppia minkä tahansa alan 
perustiedot ennen vakavampia ja sy-
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vällisempiä opintoja: verkko-opis-
kelujaksot antavat mahdollisuuden 
tutustua alaan ja sen opiskelijoihin 
turvallisesti. Matka kohti asiantunti-
juutta edistyy sopivasti annosteltujen 
vaatimusten kautta. Tasa-arvoinen ja 
joustava verkkoviestintä on näppärä 
tapa tutustua valta- ja vähemmistö-
kulttuureihin sekä alan asiantuntijoi-
den toimintaan omaan tahtiinsa alan 
tietämystä kehittäen.

Kielellisen ja yhteisöllisen vuoro-
vaikutuksen rajoittaminen aiheut-
taa käsitteellisen ajattelun ongelmia, 
jotka saattavat invalidisoida yksilön 
ja eristää kokonaisia väestöryhmiä. 
Nykyään Kaspar Hauseria ei tarvit-
sisi sulkea kellariin. Riittää, että hä-
neltä evätään mahdollisuus osallis-
tua kulttuurin luomiseen. Inkluusion 
ja jatkotutkimuksen haaste on antaa 
kaikille opiskelijoille mahdollisuus 
osallistua kulttuurin kehittämiseen 
ja tuotekehittelyyn johdattaen heidät 
osaksi tuottajien verkostoa – auttaa 
heidät syrjäytetyistä eksyjistä yhtei-
söllisiksi löytäjiksi.

KUVIO 46. John Ford: The 
Searchers (1956). Suomen 

elokuva-arkisto 2005.
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SANASTO
Audiologia (audiology) käsittelee ih-

misen kuuloon sekä sen suojelemi-
seen ja kuntouttamiseen liittyvää 
tietoa (SAY 2004). Diagnosoinnin 
tuloksena syntyy esimerkiksi luo-
kittelu kuuroihin (deaf), kuuroutu-
neisiin (late deafened, adult deaf) 
ja huonokuuloisiin (hard of hea-
ring). 

Auditiivis-oraalinen eli auditiivis-vo-
kaalinen (auditory-oral, auditory-
vocalic) kielitaidon moodi perus-
tuu kuuloon ja puheeseen. 

Avoin lähdekoodi (open source) tai 
vapaa ohjelmisto (free software) 
tarkoittaa ohjelmistoa, jonka te-
kijänoikeudet ovat koodin kirjoit-
tajilla, mutta joka on lisensoitu 
kaikille avoimen lähdekoodin li-
senssillä. Kuka tahansa voi siten 
käyttää ja levittää avointa koodia 
sekä tutkia ja muuttaa ohjelman 
lähdekoodia ja levittää muokat-
tuja versioita eteenpäin. Avoimeen 
lähdekoodiin perustuvia tuotteita 
ovat esimerkiksi Linux ja OpenOffice 
(Wikipedia 2004). Mannerin 
(2001) mukaan avoin lähdekoodi 
alkoi virallisesti vuonna 1983, 
kun Richard Stallman perusti Free 
Software Foundationin (FSF) ja 
loi samalla ensimmäisen avoimen 
lähdekoodin lisenssisopimuksen 
(General Public License, GPL), 
jonka alla lisensoitavia ohjelmia 
kutsutaan termillä Free Software. 
Stallmannin lähtökohta oli yksin-
kertainen: tietokoneohjelma on 
kuin akateemisen tutkimuksen tu-
los, joten ohjelmaa tulee voida tar-
kastella, kritisoida ja käyttää uu-
den tutkimuksen pohjana, aivan 
kuten akateemisia töitäkin. FSF:

n mukaan ohjelmointi on tiedettä 
ja ohjelmisto on tapa ilmaista it-
seään vertaisilleen eikä tätä ilmai-
sua tule rajoittaa. Kaupallisten 
ongelmien vuoksi Eric Raymond 
kumppaneineen kehitti vuonna 
1998 uuden konseptin termin 
Open Source avulla. Open Source-
termin käyttöä kontrolloi Open 
Source Initiative (OSI), joka hy-
väksyy OSI:n kriteerit täyttäviä li-
senssisopimuksia Open Source-li-
sensseiksi. Käytännössä sanapari 
”avoin lähdekoodi” kattaa sekä 
Free Softwaren että Open Sourcen. 
Avoin lähdekoodi (Open Source) 
on käsite, jota ei tulisi sekoittaa 
termeihin Freeware, Shareware tai 
Public Domain Software. (Manner 
2001)

Design for All (inclusive design, 
universal design) tarkoittaa stra-
tegioita ja periaatteita, joilla ym-
päristöt, tuotteet ja palvelut suun-
nitellaan kaikille käyttäjille.

Digitaalinen kuilu, digitaalikuilu 
(digital divide, digital gap) tar-
koittaa joidenkin yksilöiden, ryh-
mien tai sosiaaliluokkien syrjäyty-
mistä informaatioyhteiskunnasta. 
Digitaalinen kuilu kuvaa ilmiö-
joukkoa, joka esiintyy niin maiden 
välillä kuin yhteiskuntien sisällä: 
kehitysmaiden ja teollisuusmai-
den välisen kuilun ohella kussakin 
maassa vallitsee kuilu rikkaiden 
ja köyhien välillä. Digitaalikuilu 
aukeaa informaatioteknologian 
tuotannon ja varallisuuden pola-
risoituessa: ”informaatiorikkaat” 
eristyvät ”informaatioköyhistä”. 
Digitaaliset kuilut vaikeuttavat 
yhteistoimintaa, joten niitä voi-
daan verrata vuoristojen, autio-
maiden ja valtamerten kaltaisiin 
fyysisiin esteisiin ihmisten välillä. 
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Digitaalikuilu on historiallinen pe-
rillinen viestintätekniikan ”analo-
giselle kuilulle”, joka on erottanut 
esimerkiksi kuulevia ja kuuroja 
puhelimen keksimisestä sekä rik-
kaita ja köyhiä maita lennättimen 
keksimisestä lähtien: noin 80 pro-
senttia maailman väestöstä ei ole 
vieläkään soittanut edes lanka-
puhelimella. Internetin käyttö on 
mahdollista lähinnä sille viiden-
nekselle maapallon väestöstä, joka 
asuu teollistuneimmissa maissa ja 
koostuu pääasiassa englantia osaa-
vista miehistä. Valtaosalle maail-
man väestöstä Internetin sisällöt 
ja palvelut ovat tavoittamattomissa 
tai vain osaksi saavutettavissa.

Ekskluusio tarkoittaa ulosjoutumista 
tai syrjäytymistä yhteisöstä, tuo-
tannosta, vallasta tai yhteiskunnan 
täysivaltaisesta jäsenyydestä. 

Esteettömyys (esteetön: barrier-free) 
tarkoitti alun perin sen varmista-
mista, että julkisiin tiloihin ja ra-
kennuksiin on helppo päästä pyö-
rätuolilla. 

Etäopiskelu ja -opetus (distance 
learning, education) ovat moni-
muoto-opiskelun työskentelyta-
poja, joissa opiskellaan oppilaitok-
sen ohjeiden mukaan esimerkiksi 
kotona tai työpaikalla yksin tai 
ryhmässä. Tarvittaessa opiskelija 
saa neuvoja opettajalta tai ohjaa-
jalta esimerkiksi sähköpostin tai 
verkko-oppimisympäristön kautta. 
Virtuaaliyliopistossa on mahdolli-
suus opiskella verkon kautta myös 
muissa kuin omassa korkeakou-
lussa. 

FLE, Future Learning Environment 
on Taideteollisen korkeakoulun 
Medialaboratoriossa vuosina 
1998–2003 toteutettu tulevaisuu-
den oppimisympäristöjen tutki-

mus- ja kehityshanke. Samalla se 
on Medialaboratoriossa kehitetty 
WWW-perustainen ohjelmisto 
(Fle3) yhteisölliseen tutkivaan op-
pimiseen, tiedon rakenteluun ja 
jammailuun [http://fle3.uiah.fi].

Gesturaalis-visuaalinen (gestural-vi-
sual) kieli perustuu näköön ja elei-
siin, sillä aivot käsittelevät jous-
tavasti eri aistien kautta saatuja 
kielellisiä signaaleja ja koordinoi-
vat käsien sekä kurkunpään liik-
keitä kielellisten ilmaisujen tuotta-
miseksi. 

Hypermedia (kuten WWW) on toi-
siinsa linkitettyjen tiedostojen laa-
jennettu hyperteksti, jossa voidaan 
linkitysten avulla siirtyä mistä ta-
hansa tiedostotyypistä mihin ta-
hansa tiedostotyyppiin kuten teks-
tiin, grafiikkaan, videoon, kuvaan 
tai ääneen. 

Hyperonyymi tarkoittaa yläkäsitettä.
Hyponymia tarkoittaa sanojen hie-

rarkkisia suhteita.
Hyponyymi tarkoittaa alakäsitettä.
Inkluusio tarkoittaa sisään sulke-

mista, mukaan lukemista, takaisin 
liittämistä. Ihminen sosiaalistuu 
perheeseen, instituutioihin, yhteis-
kuntaan ja tulee suljetuksi, lue-
tuksi ja liitetyksi elämää vakiinnu
ttaviin,turvaaviin ja suojaaviin kol-
lektiivisiin puitteisiin.” Eräsaaren 
näkökulmaan tietenkin liittyy as-
tevaihteluita hyperinkluusiosta 
(totalitarismi) aina ekskluusioon 
(ulosjoutuminen,  syrjäytyminen) asti. 
Ihminen on sosiaalinen olento, joka 
voi kasvaa ihmiseksi vain ihmisten 
joukossa. Ihmisen sosiaalistu-
miseen vaikuttaa kodin, per-
heen, yhteisön ja yhteiskunnan 
(kulttuurin) inkluusion aste ja 
muoto.
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Internet (the Internet, the Net) on tek-
nisesti reitittimiä yhdistävä fyysi-
nen infrastruktuuri, jossa protokol-
lien avulla käytetään eri palveluita. 
Internet on myös TCP/IP-proto-
kollaa noudattavien verkkojen 
yhteenliittymän ja tietokoneiden 
avulla vuorovaikutuksessa olevien 
miljoonien ihmisten globaali yh-
teisö. Hallinnollisesti Internet on 
määriteltyä verkkojen yhteenliit-
tymää löyhästi hallinnoiva orga-
nisaatio. Lisäksi Internet voidaan 
määritellä osoitemääritelmän (ko-
neet ja ihmiset, joilla on Internet-
muotoinen sähköpostiosoite) tai 
palvelumääritelmän (joukko pal-
veluita, kuten sähköposti, tiedos-
tonsiirto, informaatiojärjestelmät 
ja ”newsit”) avulla. Internet on 
tarkka yksilökäsite, mutta arkityy-
lissä ”internet” tai ”netti” voidaan 
kirjoittaa yleisnimien tapaan pie-
nellä alkukirjaimella.

Itseorganisoituva kartta (self-orga-
nizing map, SOM) on emeritus-
professori Teuvo Kohosen (1982) 
kehittämä menetelmä, jolla tulki-
taan monimutkaisia ja laajoja ha-
vaintosarjoja ja tilastoja esimer-
kiksi astronomiassa (Tagliaferri, 
Longo, Andreon, Zaggia, Capuano 
& Gargiulo 1998). Yleisemmin 
SOM:in kaltaiset keinotekoiset 
hermoverkot muodostavat esi-
merkkien avulla abstrakteja skee-
moja ilman heuristista suunnitte-
lua tai ohjausta. Tällainen skeema 
kuvaa biologisen tai keinotekoisen 
hermoverkon toimintaa ideaali-
sella tasolla. 

Joustava opetus (flexible education) 
tarkoittaa vaihtoehtoisia tai rin-
nakkaisia suoritustapoja sekä me-
netelmiä ja välineitä, jotka mah-
dollistavat opetuksen ja opiskelun 

”sitomatta ihmisiä tiettyyn aikaan 
ja paikkaan”. Edellistä ilmaisua on 
tarkennettava: opiskelu sitoo ihmi-
sen aina johonkin aikaan ja paik-
kaan. Kyseessä on lähinnä mahdol-
lisuus eriaikaiseen (asynkroniseen) 
opiskeluun samanaikaisen (synk-
ronisen) ohella. Joustava opetus 
voi olla verkko-opetusta tai yhdis-
telmä etä- ja lähiopetusta. 

Kaksikielisyys (bilingualism) on 
kyky käyttää kahta joko saman tai 
eri modaliteetin kieltä, kuten suo-
mea ja ruotsia tai viittomakieltä ja 
kirjoitettua puhekieltä. 

Kognitiivinen käytettävyys (cogne-
tics) viittaa tässä tutkimuksessa 
semanttiseen ja holistiseen lähes-
tymistapaan, jolloin käyttäjä pys-
tyy hahmottamaan käyttöliittymän 
ja sen kautta saatavilla olevan ai-
neiston rakenteen kognitiivisten 
skeemojensa, käytettävissä olevien 
aistiensa ja persoonallisen oppi-
mistyylinsä avulla. 

Konstruktivismi on yleinen tietoteo-
reettinen lähestymistapa, joka viit-
taa siihen, että oppiminen ei ole 
passiivista informaation vastaan-
ottamista ja varastoimista mieleen, 
vaan aktiivista tietojen ja taitojen 
konstruointia. Ei siis ole mitään 
suoraa kanavaa, jolla voitaisiin siir-
tää tietoa opettajalta, oppikirjasta 
tai vaikkapa Internetin sivuilta op-
pilaan mieleen. Uusien tietojen ja 
taitojen oppiminen on aina oppi-
jan aktiivinen prosessi ja opetta-
minen samoin kuin minkä tahansa 
välineen tarjoama informaatio voi 
vaikuttaa vain epäsuorasti oppimi-
sen kulkuun. (Lehtinen 1997, 14)

Kumulatiivinen ja strukturaalinen 
oppiminen viittaa aikaisemman 
tiedon ja sen organisoitumistavan 
ratkaisevaan rooliin uuden tiedon 
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oppimisessa. Aikaisempien tieto-
jensa avulla oppilaat aktiivisesti 
havainnoivat ilmiöitä, prosessoivat 
kohtaamaansa uutta tietoa ja muo-
dostavat sen seurauksena uusia 
merkityksiä ja tiedon rakenteita. 
Oppiminen ei siis ensisijaisesti tar-
koita tietoelementtien määrän kas-
vua oppilaan mielessä, vaan asteit-
taista kognitiivisten rakenteiden 
muuttumista. Tämä voi tapahtua jo 
olemassa olevien rakenteiden sy-
ventämisenä ja täydentymisenä tai 
radikaalinan uudelleen strukturoi-
tumisena. Aikaisempi tieto tekee 
uusien ilmöiden havaitsemisen ja 
oppimisen mahdolliseksi, mutta se 
voi myös aiheuttaa oppimisen es-
teitä ja johtaa systemaattisiin vää-
rinkäsityksiin. (Lehtinen 1997, 14)

Kuulovammaiset (hearing-impaired) 
viittaa mittaamalla todettuun kuu-
lovammaan ja siihen, missä iässä 
kuulovamma on tapahtunut. 

Kuuro (Deaf) tarkoittaa tässä tutki-
muksessa viittomakielisen kielivä-
hemmistön jäsentä, vaikka arki-
puheessa termillä viitataan usein 
kuulon puutteeseen. Kuurot käyt-
tävät viittomakieltä siksi, että sen 
oppiminen on yksinkertaisesti hel-
pompaa kuin puhekielen oppimi-
nen. Sekaannusta aiheuttaa se, että 
monet ”kuurot” kuulevat ääniä, 
mutta eivät saa selvää puhealueen 
taajuuksista.

Käytettävyys (usability) on me-
netelmä- ja teoriakenttä, jonka 
kautta käyttäjän ja laitteen yhteis-
toimintaa pyritään saamaan tehok-
kaammaksi ja käyttäjän kannalta 
miellyttävämmäksi. Käytettävyys 
ilmentää sitä, miten järjestelmä, 
laite, ohjelma tai palvelu soveltuu 
suunniteltuun tarkoitukseen kuten 
opiskeluun. Helppokäyttöisyys, 

käyttökelpoisuus, käyttäjäystäväl-
lisyys, käyttöön soveltuvuus, ym-
märrettävyys ja selkeys ovat myös 
käytettävyyttä. Käytettävyys ko-
rostaa hyvää toimivuutta tyypilli-
sissä käyttötilanteissa, saavutet-
tavuus (esteettömyys) taas tähtää 
toimivuuden varmistamiseen myös 
epätyypillisissä käyttötilanteissa 
(Korpela 2003). Usein oppima-
teriaalin tai palvelun suunnit-
telu käytettäväksi on vasta ensim-
mäinen askel esteettömyydessä. 
Käytettävyys voidaan edelleen ja-
kaa fyysiseen (toiminnalliseen), pe-
dagogiseen ja kognitiiviseen käy-
tettävyyteen. 

Lekseemi (lexeme, lexical item) 
on abstraktio, käsite joka edus-
taa sanan erilaisia esiintymiä. 
Kun jokin sananmuoto esiintyy 
tekstissä, kyse on yksittäisestä ta-
pauksesta eli sananmuotoesiin-
tymästä. Sananmuodot ovat lek-
seemin konkreettisia esiintymisiä 
tekstissä ja puheessa. Esimerkiksi 
käsi on lekseemi, joka esiintyy sa-
nanmuotoina kädessä, kättä, kä-
siä jne. Perusmuoto on sanan tai-
vutusmuodoista se, joka on valittu 
edustamaan sanaa, mutta kertoo 
usein vähiten sanasta. Suomessa 
perusmuoto on nomineilla yksikön 
nominatiivi (kala, talo), verbeillä 
1. infinitiivin lyhyempi muoto 
(mennä, tulla). Sanakirjamuoto eli 
hakumuoto edustaa lekseemiä sa-
nakirjoissa. Käytännössä sanakir-
jamuoto on usein sama kuin pe-
rusmuoto. Sanakirjamuoto voi 
vaihdella eri kielissä [http://www.
info.uta.fi/kurssit/a8d/ao8morf.htm]. 
(Kettunen 2004)

Modaliteetti (modality ’aistijärjes-
telmä, aistipiiri’) tarkoittaa vies-
tinnässä esittämisen ja vastaanot-
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tamisen muotoa, joka viittaa usein 
eri aistien kautta tapahtuvaan vies-
tintään. Multimodaalisessa vies-
tinnässä käytetään näköä, kuu-
loa ja tuntoa. Sekä kirjoitettu että 
viitottu kieli esitetään visuaalisen 
modaliteetin kautta.

Moduuli eli johdanto ‘opetusolio, op-
pimisaihio, oppimisdokumentti, 
oppimisobjekti, oppisisältö’ (learn-
ing object, LO, modular building 
block, shareable content object, 
reusable learning object) on tapa 
tuottaa ja säilyttää verkko-oppi-
misympäristöissä käytettävää si-
sältöä. Moduuli perustuu samaan 
ideaan kuin olio-ohjelmointi eli 
uudelleenkäytettävien komponent-
teihin: moduulit ovat koko kurs-
siin verrattuna pieniä uudelleen-
käytettäviä palasia. Viralliseksi 
termiksi muodostunee oppisi-
sältö (TIEKE:n suomennos: IEEE-
standardin ”Learning Objects 
Metadata”, IEEE 1484.12.1-2002). 

Moodi (mode, latinan sanasta mo-
dus, ’tekemisen tai olemisen tapa’) 
on tapa tai toimintatila. Kuuleva 
ja puhuttuja kieliä käyttävä hen-
kilö käyttää samaa moodia puhu-
essaan englantia tai suomea, mutta 
eri moodia kirjoittaessaan ja pu-
huessaan suomea. Viittomakieltä 
käyttävä kuuro opiskelija vaihtaa 
toiseen moodiin kirjoittaessaan 
suomen kieltä. Datatekniikassa 
moodi tarkoittaa esimerkiksi oh-
jelman vaihtoehtoisia toimintati-
loja tai -tapoja.

Noodi (node) on solmu tai solmumai-
nen verkon tai puumaisen raken-
teen osa. Datatekniikassa noodi 
tarkoittaa tietokonetta jonkin ver-
kon osana. Kielitieteessä termillä 
tarkoitetaan lauseiden rakenteen 

kuvaamiseen käytetyn puumaisen 
kaavion solmukohtaa.

Oralismi (oralism) on kuurojen ope-
tuksen menetelmä, jossa käytetään 
huuliltalukua (huuliota) ja puhetta 
viestintään eikä hyväksytä viitto-
makielen käyttöä. 

Pedagoginen käytettävyys (pedago-
gical usability) tarkoittaa digitaali-
sen oppimateriaalin käytettävyyttä 
oppimisen näkökulmasta. Tällöin 
painotetaan joustavuutta eli oppi-
materiaalin soveltuvuutta eri op-
pimistilanteisiin, tehokkuutta, ta-
voitteellisuutta sekä lisäarvoa 
oppimiselle verrattuna formaalei-
hin materiaaleihin kuten oppikir-
joihin. 

Ryhmä (band) on hierarkkinen ja so-
siaalinen kädellisten toimintayk-
sikkö. Ryhmien muodostuminen 
perustuu vaistoon, sillä kaikki kä-
delliset turvaavat ryhmien ja yhteis-
toiminnan avulla selviytymisen ja 
ravinnonsaannin. Ihmisyhteisöjen 
evoluutiossa kehittynyt peruskoko 
on suurin piirtein 150 yksilöä. 

Saatavuus liittyy palvelujen tai tuot-
teiden valikoimaan: jokin pal-
velu tai tuote on saatavilla silloin 
kun sitä on tarjolla tai tilattavissa. 
Se, että palvelu tai tuote, esimer-
kiksi opastettu kierros tai esite, on 
saatavilla, ei vielä kerro, onko se 
myös erilaisten ihmisten kannalta 
hyvin toimiva ja siten saavutettava. 
Saatavuus on saavutettavuuden 
edellytys, mutta saatavuus ei vielä 
määrittele tarjonnan laatua käyttä-
jän kannalta. (Taide tarjolle, kult-
tuuri kaikille 2004, 74)

Saavutettavuus (accessibility) kattaa 
käsitteenä laajemman alan kuin 
esteettömyys ja kuvaa sitä, kuinka 
helposti informaation, järjestel-
män, laitteen, ohjelman tai palve-
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lun voi saada käyttöönsä. Valtion 
taidemuseo jaottelee saavutetta-
vuuden seuraaviin osa-alueisiin, 
joiden avulla esimerkiksi museo-
työtä voi kehittää: asenteellinen 
saavutettavuus, fyysinen saavutet-
tavuus, saavutettavuus eri aistien 
avulla, tiedollinen saavutettavuus, 
tiedotuksen saavutettavuus, kult-
tuurinen saavutettavuus, taloudel-
linen saavutettavuus ja päätöksen-
teon saavutettavuus.

Vapaa ohjelmisto (free software), ks. 
Avoin lähdekoodi.

Verkko-opetus eli virtuaaliopetus 
(net pedagogy) tarkoittaa usein 
opetusta Internetissä, mutta se voi 
olla myös opetusta yrityksen tai 
oppilaitoksen omassa sisäisessä in-
formaatioverkossa. 

Verkko-oppimisympäristö ‘verkkope-
rustainen oppimisympäristö, verk-
kopohjainen oppimisympäristö, 
virtuaalinen oppimisympäristö’ 
(virtual learning environment) on 
Internet- tai intranetverkon si-
vusto, joka tarjoaa opiskelijoilla 
ja opettajille yhteisen työskente-
lytilan, jollainen tarvitaan yhtei-
söllisessä opiskelussa. Verkko-op-
pimisympäristö voi muodostua 
esimerkiksi erilaisista hypertekstin 
ominaisuuksia hyödyntävistä ma-
teriaaleista, hypermediasta ja eri- 
tai samanaikaisen vuorovaikutuk-
sen mahdollistavista välineistä.

Viittomakielet (sign languages) tar-
koittavat kansallisia ja dokumen-
toituja viittomakieliä, joita käyte-
tään jossain päin maailmaa. 

Viittomakieli tarkoittaa tässä tutki-
muksessa suomalaista viittoma-
kieltä (SVK tai FinSL = Finnish 
Sign Language).  Viittomakieli ei 
ole kansainvälistä, sillä viittoma-
kielet kuten kaikki kielet yleensä 

kehittyvät yhteisön kulttuuri-
sessa vuorovaikutuksessa (BSL 
= British Sign Language, ASL = 
American Sign Language jne). 
Viittomakielten viittomistot (sa-
nastot) vaihtelevat, mutta viittoma-
kielten syntaksi on likimain sama 
kaikkialla ja tiivis vuorovaikutus 
yhdenmukaistaa viittomistoja. 

Viitotut kielet (signed languages) 
viittaa yleisesti kaikkiin – myös 
dokumentoimattomiin – kuvitel-
tavissa oleviin viitottuihin kieliin. 
Viitotut kielet ovat puhuttujen 
kielten tavoin luonnollisia kieliä.

World Wide Web (WWW) on alun 
perin tutkijoiden hyötykäyttöön 
Tim Berners-Leen suunnittelema 
yhteisöllinen Internet-palvelu. 

World Wide Web Consortium (W3C) 
on perustettu vuonna 1994 ja se 
kehittää yhteisiä ja yhteensopivia 
WWW:n eli Webin pelisääntöjä ja 
teknologioita, kuten spesifikaatioita, 
ohjeita, ohjelmistoja sekä työkaluja. 
W3C:n työn keskeinen muoto on 
suositusten (recommendation) aset-
taminen. Suurin osa W3C:n suosi-
tuksista on luonteeltaan teknisiä eli 
ne ohjaavat jonkin välineen toteut-
tamista tai käyttöä. Välineitä ovat 
esimerkiksi WWW-selain, tekstin-
käsittelyohjelma tai vektorigrafiik-
kaa esittävä kuvankäsittelyohjelma 
tai jokin näiden osa. W3C-tekno-
logioissa pyritään yleensä toteu-
tusten modulaarisuuteen eli siihen, 
että kerran toteutettu ohjelmiston 
osa voidaan monistaa ja ottaa lähes 
sellaisenaan käyttöön myös muiden 
ohjelmistojen osana. Suosituksen 
noudattaminen takaa että eri toi-
mijoiden työ on yhteensopivaa ja 
esimerkiksi Web-sivut näkyvät eri 
selaimissa oikein, hajautettujen oh-
jelmien välinen viestiliikenne toi-
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mii ja dokumenttien koneellinen 
lukeminen onnistuu ongelmitta. 
Suositukset ovat standardeina luon-
teeltaan rajapintoja, joilla erilaisia ja 
kehittyviä välineitä voidaan yhdis-
tää toisiinsa. Teknisten dokument-
tien ja suositusten ohella W3C:n 
työryhmät tuottavat myös ohjeita, 
kuten saavutettavuusaloitteeseen 
(Web Accessibility Initiative, WAI) 
liittyvä ohjeistus sekä erilaisia ohjel-
mistoja, kuten validaattorit, Amaya-
selain ja Jigsaw-palvelin. W3C:n toi-
mintaa ohjaavia päämääriä ja yleisiä 
tavoitteita ovat muun muassa: Web 
on kaikkien saatavilla (universaali 
tiedonsaanti), Webissä oleva tieto 
on järkevässä muodossa (semant-
tinen Web) ja kehitystyötä ei tehdä 
irrallaan yhteiskunnan muista toi-
minnan aloista (luottamuksen Web). 
W3C:llä on vuonna 2004 noin 400 
jäsenorganisaatiota ympäri maail-
maa, joista suurin osa sijaitsee teol-
listuneissa maissa. Hallinnollisesti 
W3C:n toiminnasta vastaa kolme 
tutkimusinstituuttia Pohjois-
Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa 
(W3C Hosts): MIT Laboratory 
for Computer Science (MIT LCS) 
Yhdysvalloissa, European Research 
Consortium for Informatics and 
Mathematics (ERCIM) Ranskassa 
ja Keio University Japanissa sekä 
kolmetoista W3C-aluetoimistoa, 
jotka täydentävät toimintaa omalla 
alueellaan (W3C Offices). W3C:
n johtajana toimii WWW:n kek-
sijä ja kehittäjä Tim Berners-Lee. 
(Nykänen 2003)

Yhteistoiminnallinen oppiminen 
(cooperative learning)liittyy käsit-
teellisesti ryhmään ja yhteisöön. 
Olennaista on se, että yhteistoi-
minnan aloittava ihmisjoukko ym-

märtää kuuluvansa ja haluaa kuu-
lua samaan ryhmään. 

Yhteisö (community) tarkoittaa pie-
nehköä tavoitteellisesti toimivaa 
ihmisryhmää. Yhteisön koko voi 
tietysti vaihdella koko ihmiskun-
nasta muutaman ihmisen muodos-
tamaan ryhmään, samoin yhteisön 
alueellisen laajuuden vaihteluväli 
voi olla yhtä suuri. Yhteisö koos-
tuu yksilöistä, joilla on yhteinen 
päämäärä ja he toimivat vapaaeh-
toisesti keskenään. Olennaista on 
ryhmän vuorovaikutus ja toiminta 
tavoitteiden saavuttamiseksi työn-
jakoa ja toimintanormeja noudat-
taen. Yhteisöllisyyden perustana 
voivat olla taloudelliset, aatteelliset 
ja alueelliset syyt, mutta yhtä hyvin 
myös mieltymysten, harrastusten, 
sukulaisuuden ja maailmankatso-
muksen tapaiset syyt. 

Yhteisöllinen oppiminen (collabora-
tive learning) viittaa opiskelijoiden 
ja opettajien yhteisöön, jossa ym-
märtämiseen tähtäävä konstruktii-
vinen tiedon rakentelu ja kehittely 
(knowledge building) on kaikkien 
osanottajien toiminnan ensisijai-
nen päämäärä matkalla joustavaan 
asiantuntijuuteen. 
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Liite 3: Tutkimusaineiston koodaus

Koodatussa aineistossa on ensin aineistotunniste, osanottajatunniste ja alaviivan 
jälkeen ko. aineiston järjestysluku. Tutkimusryhmän tunnisteet ovat 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07 ja 10; vertailuryhmän tunnisteet ovat 16, 19, 24, 30, 35. Aineisto on 
koodattu seuraavasti:

 
1) Piirretyt käsitekartat (N = 93, 16_01.gif–08_93.gif). Ensiksi kaikki 93 kart-

taa digitalisoitiin TIFF ja JPEG -muotoon, numeroitiin juoksevasti 001–093 
(vertailuryhmä, kartat 001–017, n = 17, ja tutkimusryhmät, kartat 018–093, n 
= 76) ja siirrettiin sähköiseen projektikansioon. Numeroidut käsitekartat on 
koodattu ilman aineistotunnistetta, joten esimerkiksi 02_01 tarkoittaa osan-
ottaja 02:n piirtämää ensimmäistä käsitekarttaa (numero 038). K1, K2, K3, 
K4 ja K5 viittaavat tässä järjestyksessä viiteen tilaisuuteen, joissa piirrettiin 
elokuva-käsitekarttoja.  

2) Koodasin ja taulukoin 17 opiskelijan alkukyselyn ja kuuden tutkimusryhmän 
osanottajan loppukyselyn (tutkimusryhmä) vastaukset SOM-analyysia var-
ten.

3) Sähköpostiviestit (SP02_001.txt–SP35_004.txt), aineistotunniste SP. 
Esimerkiksi SP02_001 tarkoittaa osanottaja 02:n lähettämää ensimmäistä 
sähköpostiviestiä.

4) FLE-opiskelun tekstit (F02_28112000.txt–F10_30102001b.txt), aineistotun-
niste F. Aineistotunnisteen jälkeen opiskelijatunniste ja lähetyspäivä. Samana 
päivänä lähetetyt viestit on eroteltu pienaakkosin (a, b, c jne.).

Kyselyissä, opintopäiväkirjoissa (02, 03, 04, 05) ja kolmessa dokumenttieloku-
vassa ei ole tunnisteita. Tutkimusryhmän päiväkirjoja ja dokumenttielokuvia ei 
ole koodattu. 

Muut tunnisteet:

5) TT1 = toimintatutkimuksen alustava vaihe 1.2.1999–8.9.2000, 
TT2 = toimintatutkimuksen orientoiva eli itsenäisen tiedonhankinnan vaihe 
8.9.2000–12.2.2001, 
TT3 = toimintatutkimuksen verkkokurssi eli yhteisöllinen opiskeluvaihe 
(”Elokuvan taju” -kurssi) 12.2.2001–15.11.2001.

Liite 4: Käsitekarttojen piirtämisen instruktiot 
toimintatutkimuksen tutkimus- ja vertailuryhmien osanottajille

Instruktio tutkimusryhmälle elokuva-käsitekarttoja varten K1–K5 ta-
paamisissa (14.4.1999, 8.9.2000, 12.2.2001, 23.5.2001, 20.9.2001): 

”Piirrä käsitekartta aiheesta ’elokuva’ siten kuin sinä se ymmärrät. Sisällytä kä-
sitekarttaasi ne käsitteet, joita pidät elokuvassa tärkeinä. Ajattele, että piirtämäsi 
kartan avulla voit selittää asian toiselle ihmiselle. Kyseessä ei ole miellekartta 
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tai ’Mind Map’, vaan käsitekartta ilman kuvia. Laita A3-arkki vaakasuoraan ja 
käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa huopakynää. Ehdotan aloittavan yläkäsit-
teen paikaksi joko paperin keskustaa tai yläreunan keskiosaa. Voit piirtää halu-
tessasi linkkien suuntaa osoittavat nuolet ja lisätä linkkisanoja, mutta tämä ei ole 
välttämätöntä. Piirrä sillä tavalla kuin sinusta tuntuu helpolta. Jaan käsitekartan 
suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla 
on piirtämisaikaa noin puoli tuntia. Muista laittaa lopuksi oma nimesi ja päiväys 
käsitekarttasi oikeaan yläkulmaan.”

Instruktio tutkimusryhmälle etäopiskelu-käsitekarttoja varten 27.3.2000 
tapaamisessa:

”Piirrämme lisää käsitekarttoja samaan tyyliin kuin aikaisemmissa tapaamisissa. 
Piirrä nyt käsitekartta aiheesta ’etäopiskelu’ siten kuin sinä se ymmärrät. Selvitä 
käsitekartan avulla etäopiskeluun liittyvät asiat sekä se, mihin etäopiskelua voi-
daan käyttää. Ajattele, että piirtämäsi kartan avulla voit selittää asian toiselle ih-
miselle. Kyseessä ei ole miellekartta tai ’Mind Map’, vaan käsitekartta ilman ku-
via. Ehdotan aloittavan yläkäsitteen eli ’etäopiskelun’ paikaksi paperin keskiosaa. 
Laita A3-arkki vaakasuoraan ja käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa huopaky-
nää. Jaan käsitekartan suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyt-
tää hyväksesi. Sinulla on piirtämisaikaa noin viisitoista minuuttia, mutta sinun ei 
tarvitse kiirehtiä, jollet ehdi valmiiksi tässä ajassa.”

Instruktio tutkimusryhmälle elokuvailmaisu ja viittomakieli-käsite-
karttoja varten 27.3.2000:

”Piirrä käsitekartta aiheesta ’elokuvailmaisu ja viittomakieli’ siten kuin sinä nämä 
asiat ymmärrät. Selvitä saman käsitekartan avulla sekä elokuvailmaisuun että 
viittomakieleen liittyvät asiat sekä se, mitä nämä merkitsevät sinulle. Ajattele, 
että piirtämäsi kartan avulla voit selittää asian toiselle ihmiselle. Kyseessä ei ole 
miellekartta tai ’Mind Map’, vaan käsitekartta ilman kuvia. Laita A3-arkki vaa-
kasuoraan ja käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa huopakynää. Jaan käsite-
kartan suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. 
Ehdotan aloittavien yläkäsitteiden paikaksi paperin keskustaa. Sinulla on aikaa 
piirtämiseen noin viisitoista minuuttia.” 

Instruktio tutkimusryhmälle parityönä piirrettyihin käsitekarttoihin 
parin itse valitsemasta etäopiskeluun soveltuvasta aiheesta 27.3.2000: 

”Valitkaa pari ja piirtäkää samaan tyyliin kuin aikaisemmin käsitekartta etäopis-
keluun liittyvästä aiheesta. Saatte itse valita etäopetukseen soveltuvan oppiai-
neen, jota mielestänne voisi hyvin opettaa verkko-opiskelun ja elokuvien avulla. 
Jaan uuden A4-paperin tätä varten. Muistakaa merkitä molempien nimet ja päi-
vämäärä oikeaan yläreunaan.”
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Instruktio tutkimusryhmälle opetus- ja viestintä-käsitekarttoja varten 
3.5.2000:

”Piirrä kaksi erillistä käsitekarttaa aiheeita ’opetus’ ja ’viestintä’ siten kuin sinä 
nämä asiat ymmärrät. Piirrä samaan tyyliin kuin aikaisemmissa tapaamisissa. 
Kuvittele, että selvität käsitekarttojen avulla opetukseen ja viestintään liittyvät 
asiat toiselle ihmiselle. Jaan käsitekartan suunnittelua varten A4-luonnostelupa-
perin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla on piirtämisaikaa noin viisitoista mi-
nuuttia kumpaakin karttaa varten, mutta ei tarvitse kiirehtiä, jollet ehdi valmiiksi 
tässä ajassa.”

Instruktio tutkimusryhmälle elokuvatuotantoa- jäsentävän vuokaavion 
piirtämiseksi K2- tapaamisessa 8.9.2000: 

”Piirrä äskeisen käsitekartan lisäksi vuokaaviomainen esitys siitä, miten doku-
menttielokuvan tuotanto etenee ensimmäisestä ideasta valmiiksi elokuvaksi. 
Kuvaa tuotanto siten, että voit kaavion avulla selittää toiselle ihmiselle sen ete-
nemisen. Jaan uuden A4-arkin, laita se vaakasuoraan ja käytä mustaa huopaky-
nää.” 

Instruktio vertailuryhmän osanottajille ensimmäisen elokuva-käsite-
kartan piirtämistä varten 10.12.1999:

”Piirrä käsitekartta aiheesta ’elokuva’ siten kuin sinä sen ymmärrät. Sisällytä kä-
sitekarttaan ne käsitteet, joita pidät tärkeinä elokuvassa. Piirrä kartta siten, että 
voit sen avulla selittää asian toiselle ihmiselle. Kyseessä ei ole miellekartta tai 
’Mind Map’, vaan käsitekartta ilman kuvia. Laita A3-arkki vaakasuoraan ja käytä 
jakamaani ohutkärkistä mustaa huopakynää. Ehdotan aloittavan yläkäsitteen 
paikaksi joko paperin keskustaa tai yläreunan keskiosaa. Voit piirtää halutes-
sasi linkkien suuntaa osoittavat nuolet ja lisätä linkkisanoja, mutta tämä ei ole 
välttämätöntä. Piirrä sillä tavalla kuin sinusta tuntuu helpolta. Jaan käsitekartan 
suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla 
on piirtämisaikaa noin puoli tuntia. Muista laittaa lopuksi oma nimesi ja päiväys 
käsitekarttasi oikeaan yläkulmaan.”

Instruktio vertailuryhmän osanottajille Internet-käsitekartan piirtä-
mistä varten 10.12.1999:

”Piirrä toinen käsitekartta aiheesta ’Internet’ siten kuin sinä sen ymmärrät. 
Sisällytä käsitekarttaan ne käsitteet, jotka mielestäsi liittyvät tähän käsitteeseen. 
Piirrä kartta siten, että voit sen avulla selittää Internetin toiselle ihmiselle. Sinulla 
on piirtämisaikaa noin viisitoista minuuttia. Muista laittaa lopuksi oma nimesi ja 
päiväys oikeaan yläkulmaan.”
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Instruktio vertailuryhmän osanottajille viimeisen elokuva-käsitekartan 
piirtämistä varten 9.4.2001:

”Piirrä käsitekartta aiheesta ’elokuva’ siten kuin sinä sen ymmärrät. Sisällytä kä-
sitekarttaan ne käsitteet, joita pidät tärkeinä elokuvassa. Piirrä kartta siten, että 
voit sen avulla selittää asian toiselle ihmiselle. Laita A3-arkki vaakasuoraan ja 
käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa huopakynää. Ehdotan aloittavan yläkäsit-
teen paikaksi paperin keskiosaa. Voit piirtää halutessasi linkkien suuntaa osoit-
tavat nuolet ja lisätä linkkisanoja, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Piirrä sillä 
tavalla kuin sinusta tuntuu helpolta. Jaan käsitekartan suunnittelua varten A4-
luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla on piirtämisaikaa noin 
puoli tuntia. Muista laittaa lopuksi oma nimesi ja päiväys käsitekarttasi oikeaan 
yläkulmaan.”

Instruktio vertailuryhmän osanottajille omaa pääainetta (leikkaus, oh-
jaus, tuotanto) kuvaavan käsitekartan piirtämistä varten 9.4.2001:

”Piirrä käsitekartta omasta pääaineestasi ’ohjaus’, ’leikkaus’ tai ’tuotanto’ siten 
kuin sinä sen ymmärrät. Sisällytä käsitekarttaan ne käsitteet, joita pidät tärkeinä 
pääaineessasi. Piirrä kartta siten, että voit sen avulla selittää asian toiselle ih-
miselle. Aseta A3-arkki vaakasuoraan ja käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa 
huopakynää. Aloittava käsite voisi olla arkin keskellä. Voit piirtää halutessasi 
linkkien suuntaa osoittavat nuolet ja lisätä linkkisanoja, mutta tämä ei ole välttä-
mätöntä. Piirrä sillä tavalla kuin sinusta tuntuu helpolta. Jaan käsitekartan suun-
nittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla on 
piirtämisaikaa noin puoli tuntia. Muista laittaa lopuksi oma nimesi ja päiväys kä-
sitekarttasi oikeaan yläkulmaan.”
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Liite 5. Käsitekartoista kerättyjä käsitteitä vastaavat numerotunnisteet
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Liite 6: Käsitteiden mainintojen määrät (f) kaikissa käsitekartoissa
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Liite 7: Sähköposti- ja FLE-viestien luokittelu

Ryhmän käyttäessä sähköposti- tai FLE-viestintää voi yksi viesti sisältää monia 
erillisiä osaviestejä, kuten suostumuksia ja ehdotuksia, joista osa on tarkoitettu 
kaikille viestin saajille ja osa vain yhdelle vastaanottajalle. Tällöin viestin sisältö 
pitää purkaa ja eritellä sekä erilliset yhteen viestiin sisältyvät osaviestit on analy-
soitava ja luokiteltava. FLE:ssä on tuettu käyttäjää antamalla mahdollisuus oman 
viestin määrittelyyn esimerkiksi ”kommentiksi” tai ”yhteenvedoksi”, mutta tämän 
ominaisuuden käyttäminen ei välttämättä ole yksiselitteistä. Seuraavassa esitte-
len käyttämäni luokittelun, jossa jaoin sekä sähköposti- että FLE-viestien osa-
viestit 13 luokkaan:

1. Suostumus

Viestin lähettäjä vastaa tehtyyn pyyntöön sekä suostuu ja sitoutuu johonkin tu-
levaan tehtävään tai tehtäväkokonaisuuteen. Kaikki tutkimus- ja vertailuryhmän 
jäsenet suostuivat mukaan tutkimukseen. Samoin tutkimusryhmän jäsenet 04 ja 
10 suostuivat tekemään dokumenttielokuvan käsikirjoituksen. Suostumus on sa-
malla vastaus, mutta sisältää lupauksen toiminnasta. Esimerkki:

Lähettäjä: 02 Lähetetty: 9.2.1999 Vastaanottaja: araike@uiah.fi
Aihe: Hypermedia-tutkimus
[…] Kiitos mailista. Oli mielenkiintoista tietää sinun tekemästä 

tutkimuksestasi. Olen kiinnostunut tietämästä enemmän tutkimuksestasi. 
Tulen mielellään ”koekaniinina” tutkimukseesi. […] Koska tulet käymään 
kertomassa meille tutkimuksestasi?

Yhteystietoni: 02 [email] [gsm] [tekstipuhelin] [katu] [kaupunki] 
[syntymäaika]

2. Kannustus

Viestin lähettäjä ilmaisee tukensa ryhmälle osoitettuun viestiin, jonka lähettäjä 
on puhutellut ryhmää eli kaikkia osanottajia. Kannustus ei varsinaisesti ole vas-
taus mihinkään kysymykseen. Kannustusviestissä viitataan useimmiten yhdessä 
sovittuihin asioihin, joihin kaikki ovat suostuneet. Esimerkki:

Lähettäjä: 03 Lähetetty: 8.8.2000 Vastaanottaja: Antti Raike
Aihe: Re: VS: keskustelua FLE:ssä - elokuu 2000
[…]Moni ovat huolissaan aikataulusta kuten varmaan olet huomannut. 

Mutta minä uskon, että tämä homma tulee pyörimään pikkuhiljaa joten kyllä 
deadline joulukuussa on ihan järkevä. Terveisin,  03

3. Reklamaatio

Reklamointi kohdistuu tutkimuksessa käytettyjen palveluiden toimintaan tai ryh-
män toimintaan ja tavoitteena on ongelman ratkaiseminen siten, että projektia 
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voidaan jatkaa. Osanottajat reklamoivat Elokuvantajun, FLE:n tai yliopiston ja 
korkeakoulun sähköpostipalvelimien vaikeakäyttöisyyttä tai palvelukatkoksia. 
Reklamaatiossa pyydetään korjausta ongelmaan sekä usein henkilökohtaista vas-
tausta. Esimerkki:

Lähettäjä: 04 Lähetetty: 27.3.2001 Vastaanottaja: araike@uiah.fi
Aihe: Ongelmia FLEssä
[…] 05n kanssa yritimme tänään siirtää pari tekstiäni omaan lokerooni FLE:

ssa, mutta se ei onnistunut. Tuli vastaus, että ”error parament”, mitä se oikein 
meinaa? Yritimme kaikkia mahdollisia keinoja, mut ei vaan onnistunut..
Yritimme esittää tämän samaisen ongelman FLE:n tiedonrakennussivuilla, 
mutta sama ongelma toistui. Katsoisitko olisiko kaikki kohdallaan... 
Vastaustasi odotellen, 04

4. Avunpyyntö

Lähettäjää pyytää apua tapauksissa, joissa on itse unohtanut jonkin asian tai ei 
osaa ratkaista tai tehdä jotain pyydettyä tai sovittua asiaa. Avunpyynnön esittäjä 
toivoo saavansa henkilökohtaisen vastauksen. Esimerkki:

Lähettäjä: 05 Lähetetty: 12.5.1999 Vastaanottaja: Antti Raike
Aihe: Re: käsitekartat webissä
Hei Antti! On noloa, että pyydän Flen liitymisohjeet ja sen osoite teiltä. Sitten
yritän saada päästä sisään FLEen. Hyvää helatorstaita!!  Terveisin, 05

5. Tiedotus

Tiedotus on osoitteiden päivittämistä, kokousaikojen ilmoittamista tai käyt-
tökatkoksista tiedottamista. Tiedotteen lähettäjä ei odota vastausta viestiinsä. 
Esimerkki:

Lähettäjä: 06 Lähetetty: 26.9. 2000 Vastaanottaja: Antti Raike
Aihe: Re: VL: Terence Parkin wants to show the world what the deaf can
do. - kannattaa katsoa!
Terve Antti! halusin vain tässä meilissä ilmoittaa, että en käytä enää paljoo 

tätä osoitetta. Minulle kannattaisi lähettää meilejä osoitteeseen 06@hotmail.
com  Siellä käyn useammin kuin tässä. Ok, hyvää syksyn alkua! -06-

6. Palaute

Palautteen esittäjä vastaa yleisesti ryhmälle esitettyyn pyyntöön, muistutukseen 
tai tiedotukseen, joka koskee jonkin palvelun teknistä toimintaa tai yhdessä so-
vittua tehtävää. Esimerkki:

Lähettäjä: 07 Lähetetty: 18.1. 2000 Vastaanottaja: Antti Raike
Aihe: Re: testi ja muistutus tehtävistä (elokukuvantaju-tutkimus)
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Hei!!! Toimii hyvin tämä yhteys... Samoin elokuvat näkyvät mukavasti kun 
on verkkokortti.. suosittelen myös muille... 07

7. Kysymys

Viestin lähettäjä tekee avoimen ja usein tarkentavan kysymyksen selvittääkseen 
ilmenneen ongelman. Kysymykset ovat selviä ja tarkentavia. Esimerkki:

Lähettäjä: 01 Lähetetty: 12.12. 2000 Vastaanottaja: Antti Raike
Aihe: Vs: koodi? - 01lle (elokuvantaju ja FLE2)
en tainnut saada sun kutsun. koska lähetit? 01

8. Ehdotus

Viestin lähettäjä ehdottaa toimenpidettä, joka hänen mielestään edistää projektia. 
Ehdotus syntyy usein jonkin osatehtävän päätyttyä ja uuden alkaessa. Esimerkki:

Lähettäjä: 10 Lähetetty: 5.10.2001 Vastaanottaja: Janne Nurmimaa
Kopio: Antti Raike; 10@cc.jyu.fi; 07 (E-mail); Anne Lakanen (E-mail)
Aihe: Re: FLE-asiaa ja elokuvantajun etäopinnot - dokumentin leikkaus /
ETO-OKL
Hei! Ajattelimme 07n kanssa, jos olisi mahdollista tulla tekemään TAIKiin 

viikonloppuna. En tiedä millainen tilanne teillä on siellä viikonloppuisin, että 
onko tämä edes mahdollista. Tarkoittaisi sitä, että perjantaina jos voisit opastaa 
laitteiden käytön kanssa, jonka jälkeen osaisimme itse tehdä dokumenttimme 
valmiiksi pe-la.Kaksi päivää ehkä tarvitaan. Materiaalia on tunti ja kaksitoista 
minuuttia. Toivottavasti onnistuu lokakuun aikana! terveisin 10

9. Analyysi

Esittäjä analysoi kaikille osanottajille annetun tehtävän tai jonkin ilmenneen pro-
jektia estävän asiakokonaisuuden. Analyysi käsitteellistää aiheensa ja antaa mah-
dollisuuden jatkokeskusteluun. Esimerkki: 

02 Comment 2000-12-18 
Ohjelman kieli
Ohjelmassa yhden kuuron pienen tytön sekä kahden kuuron pojan 

äiti viittoivat,  kaikki suomenruotsalaiset kuurot viittoivat, tutkija ja 
toiminnanjohtaja viittoivat, mutta yhden kuuron pojan vanhemmat eivät 
viittoneet ja heidän olisi pitänyt viittoa myös, mutta he puhuivat. Tunnen 
hyvin heidät ja tiedän heidän osaavan kyllä viittoa, mutta luulen, että he 
eivät uskaltaneet viittoa tv-haastattelussa. Ihanteena olisi se, että kaikki 
haastateltavat viittovat, muut tv-katsojat saavat katsoa sitä, että kaikki kuurot 
lapset, heidän vanhempiaan ja muut ihmiset viittovat. Katsojat alkavat tajuta, 
että viittomakieli on luonnollinen kieli. 
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Minusta se on hyvä juttu, että tämä ohjelma on esitetty televisiossa. Hyvä, 
että ohjelma on myös tekstitetty suomeksi, puhuttu ruotsiksi ja viitottu 
suomenruotsalaisella viittomakielellä, osa suomalaisella viittomakielellä. 
Ohjelma on kolmekielinen. 

Minusta oli kiva katsella haastateltavia viittovan äidinkielellään. 
Minusta ohjelmassa pyritään saamaan tv-katsojat katsomaan, millaista 
suomenruotsalaisten viittomakielessä on. Minusta tv-ohjelmaan on turhaan 
järjestää tulkkausta, mutta piti järjestää tulkkausta 

haastattelijaa varten. Tulkki ei näkynyt tv-ruudussa. Yhdistän myös 10n 
kommenttiin, että on hassua nähdä haastattelijaa, joka ei kääntynyt katsomaan 
haastateltavia vanhempia, katsoi vaan tv-ruudun ulkopuolella olevaa tulkkia. 
02

10. Vastaus

Viestin lähettäjä vastaa yhteen tai useampaan esitettyyn kysymykseen mahdolli-
simman selvästi ja tarkasti. Esimerkki:

Lähettäjä: 03 Lähetetty: 19.3.1999 Vastaanottaja: Antti Raike
Aihe: Re: VS: I wish to contact you on the ICQ Network
Hejssan!!! No, kävin ICQ:lla 02n avulla... Mutta sen kanssa on vielä 

opettelemista. minulla on nyt tällä hetkellä paljon töitä koulun kanssa  niin 
että en ole ehtinyt käydä kunnolla verkolla, joten maltathan odottaa vielä jos 
jonakin päivänä onnistuu keskustella joskus. Kiitos parista viime viestistä.. 
Nyt emme voi vielä ehdottaa aikoja, jolloin voimme kaikki tavata Jyväskylässä. 
[…]Uskon että saamme jotain aikoja sovittu ensi viikolla.

Siitä Hämeenlinaan menosta pitää vielä miettiä. Mä puhun sitten m7uiden 
kanssa mitä mieltä muut ovat tästä koulutuksesta. Markku pääsee varmasti 
kertomaan siitä lisää meille ensi maanantaina tai tiistaina. Sitten sen jälkeen 
saat kuulla meistä jotain. […]

03

11. Yhteenveto

Viestin lähettäjä on työstänyt useamman viestin, ehdotuksen tai muun tekstin ja 
tehnyt osanottajille yhteenvedon päätöksiä tai toimintaa varten. Esimerkki: 

Lähettäjä: 05 Lähetetty: 6.2.2001 Vastaanottaja: Antti Raike; 10 (E-mail); 
07 (Sähköposti); 02 (Sähköposti); Karri Laitinen (E-mail); Markku Jokinen 
(Sähköposti 2); 06 (E-mail); 06 (Sähköposti); 01 (E-mail); 03 (Sähköposti); 04 
(Sähköposti); Ulla-Maija Haapanen (Sähköposti) Kopio: Timo Viikari (E-mail)

Aihe: Re: Etäopetuskurssin aloitusseminaari 2001 ja OKL opiskelijoiden
tapaaminen (elokuvantaju)
Hei OoKoLlit, niin kuin Antti tervehtii :)
Minä etsin meille sopivat ajat kokoontumista varten. Olen löytänyt kolme eri 

ajankohtaa 
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elikkä
maanantaina 12.2. klo 14-18
keskiviikkona 21.2. klo 8-12
keskiviikkona 28.2. klo 8-12
Toivottavasti me löydämme yhteisen ajan niistä kolmesta yhden :)
Koulupäivätiimin tuotantosihteeri tiedottaa... Kuvausviikko taitaa siirtyä 

pari viikkoa myöhemmäksi, koska Haukkalanrannan koulun rehtori oli 
koulutuspäivillä koko viikon, eli hän tulee takaisin kouluun vasta eilen. 
Malttia... Terkuin 05 Tuotantosihteeri

12. Pohdiskelu

Viestin lähettäjä pohtii ilmennyttä ongelmaa ja ”ajattelee ääneen”. Pohdiskelu voi 
sisältää alustavia ehdotuksia, yhteenvetoja, analyysia ja kysymyksiä, mutta poh-
diskelu ei vielä ole valmis ehdotus. Pohdiskelija haluaa dialogia joko tutorin tai 
ryhmän kanssa voidakseen edetä kohti ratkaisua. Esimerkki:

Lähettäjä: 07 Lähetetty: 17.4.2001 Vastaanottaja: araike@uiah.fi
Aihe: Vähän kaikkea...!
Tuo oli asiaa mitä lähetit siis rästitöistä...!
Mutta valitettavasti minulla on hyvin hyvin epävarma olo siitä, millaista 

materiaalia lähdemme työstämään. Koska porukat olivat kuvaamassa yhden 
päivän... Sen jälkeen ei ole taas ollut puhetta koko aiheesta... Myös tuota 
siirtämistä koneelle epäilen kovasti, koska esim. minulla ei ole harmainta 
aavistusta kuvausmateriaalista - enkä myöskään aio laittaa sitä yksin 
koneelle...!

Laitan tästä lyhennetysti FLE:hen kaikille tiedoksi mutta.... Taas palaan 
kysymykseen että miten kurssin voi suorittaa, jos tämä homma ei toimi yhte
istoiminnallisesti... Sen päiväkirjan avulla? ja joku muu tehtävä. Tätä kysyn 
vaan siksi, että haluan suorittaa kurssin tämän kesän alkuun mennessä, enkä 
halua enää vaan yhteistoiminnallista oppimista yksin! Siis ymmärrän 03n jutun 
erittäin hyvin! Mutta kaikesta huolimatta aurinkoista kevätsäätä odotellen. 07

13. Kehotus

Kehotus on suora toive tulevasta toiminnasta. Kehottaja toivoo, että asia etenee 
viestissä esitetyllä tavalla. Viestissä vedotaan yhteisesti sovittuihin asioihin sekä 
ryhmän yhteistoimintaan. Esimerkki:

07 Comment 2000-12-04 
Näkökulmia...
[…] ”Päättyykö tie?” oli mielestäni yleissilmäykseltään hyvin monipuolinen 

katsaus 
suomenruotsalaisten kuurojen tilanteeseen. […]
Lopusta jäi hyvä taisteleva mieli, niin tällä vähemmistöllä vähemmistössä 
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täytyisi todellakin olla samat oikeudet kuin muillakin. Muistakaamme tämä 
siis 

tulevassa työssämme. 07

Yhdessä sähköposti- tai FLE-viestissä voi olla useampaan luokkaan kuuluvia 
osaviestejä. Analysoin kaikki viestit ja etsin osaviestit. Esimerkki viestistä, jossa 
on viiteen luokkaan kuuluvia osaviestejä (palaute, reklamaatio, yhteenveto, eh-
dotus ja kysymys):

Lähettäjä: 07 Lähetetty: 20.9.2001 Vastaanottaja: araike@uiah.fi
Aihe: Re: Elokuvantaju-opintokokonaisuuden 20.9.2001 klo 10 - 16 Jyv
Hei!!
[palaute] 
Syksy on alkanut kehnosti.. Ihmettelin että onpa rintamalla hiljaista -
kunnes tajusin että sähköposti ei toimi niinkuin pitäisi... 
[reklamaatio]
Jostain syystä mun viestit olivat ties missä, kunnes soitin atk-keskukseen ja 

sain tänään kertarysäyksellä reilun kuukauden viestit...
[yhteenveto]
Niin en siis ollut edes tietoinen tästä seminaarista.. 
[ehdotus]
Mutta teemme elokuvan 10n kanssa Helsingissä jos sopii.. Mä voin tavata 

sut täällä Helsingin seudulla sovittaessa... 
[kysymys] 
Onnistuuko?
Mukavaa syksyä!!  -07
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Liite 8. Suunnittelun tukena käytetty itseorganisoituva kartta 
eli SOM yli 170:stä englanninkielisestä elokuvatermistä

Englanninkielinen SOM toimi suomenkielisen SOM:n ohella visuaalisen suun-
nittelun tukena. Lähinnä tarkasteltiin ammattitermien löytymistä käsiteryhmistä.



246

 Antti Raike Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa 

Liite 9: Kinokartta, Elokuvantajun oppimateriaalikartan alfa-versio

Karri Laitinen visualisoi tuotannon aikana useita versioita mahdolliseksi 
Elokuvantajun karttamaiseksi käyttöliittymäksi. Aluksi oppimateriaalikarttaa 
kutsuttiin ”kinokartaksi”, joksi Antti Raike oli nimennyt SOM-kokeilujen poh-
jalta tehdyt kartat. Oheiseen alfa-version kinokarttaan on jo linkitetty useita mo-
duuleja, mutta osa termeistä (kuten rytmi, rajaus ja jalusta) on vailla vastaavia 
moduuleja. Kinokartan tavoitteena oli havainnoida, miten tutkimusryhmän osan-
ottajat löytävät informaation termiryhmistä. Samalle etsittiin luontevaa paikkaa 
navigaatiopalkille sekä pohdittiin ikonien käyttöä.
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Liite 10: Elokuvantajun tuotantoon osallistuneet 
henkilöt ja tukijat 1999–2004

Elokuvantajun tuotannossa on ollut vuoteen 2004 mennessä neljä laajempaa vai-
hetta: esituotanto, tuotanto vuoden 2000 lopussa ja tammikuussa 2001, espan-
jankielisen ja kolumbialaisen viittomakielen viittomin tuetun sivuston tuotanto 
vuonna 2002 sekä japanilaisen sivuston tuotanto vuonna 2003.

Tuotantoryhmä

Karri Laitinen, tuotanto, visuaalinen suunnittelu
Antti Raike, tuotanto, suunnittelu
Timo Viikari, tuotanto, koodaus ja ohjelmointi
Samu Heikkilä, elokuvaesimerkit, viittomat ja sisällöntuotanto
Harry Malmelin, viittomien kerääminen, kääntäminen ja kuvaus
Petra Juva, viittomien käännös ja esittäminen
Kaisa Immonen, englanninkielinen käännös
Ville Juurikkala, valokuvaus
Eeva Kurki, artikkelien kirjoittaja
Teemu Leinonen, Fle-koordinointi ja konsultointi
Marjatta Levanto, Laitisen ja Viikarin lopputyöohjaaja
Seppo Louhi, valokuvaus, elokuvaesimerkit ja kuvamoduulien tuotanto
Marjo Mäenpää, tuotannon konsultointi
Maarit Nissilä, elokuva- ja videoleikkeiden digitointi
Kati Rapia, moduulien ja artikkelien valokuvat
Jyrki Rissanen, palvelimen ylläpito ja tekninen konsultointi
Andrea Botero Cabrera, Kolumbia-projektin koordinointi
Hector Botero, espanjankielisen sivuston tuotanto
Paola Cabrera Viancha, espanjankielisen sivuston kieliasun tarkistaja
Henry Mejía Royet, kolumbialaisten viittomien tuotanto
Leena Koskinen, japaninkielisen sivuston tuotanto
Yukako Uemura, japaninkielen käännös
Hiroki Umeda, japaninkielisen sivuston koodaus

Elokuvantajun sisällöntuottajat

Jouko Aaltonen, ohjaaja [www.illume.fi]
Aleksi Bardy, käsikirjoittaja [www.helsinkifilmi.fi] 
Blind Spot Pictures [www.blindspot.fi]
Andrea Botero Cabrera, tutkija [www.uiah.fi/~abotero/] 
Samu Heikkilä, leikkaaja [koti.welho.com/sheikkil]
Jari Heiskanen, Kuurojen Liitto ry [www.kl-deaf.fi]  
Ville Juurikkala, valokuvaaja [www.villejuurikkala.com]
Sami Konkonen, äänisuunnittelija
Matti Kuortti, professori, TaiK [www.uiah.fi/eto/rekku.html]
Eeva Kurki, professori, TaiK [www.uiah.fi/elomedia]
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Marita Liulia, mediataiteilija, Medeia [www.medeia.com] 
Ilkka Y. Matila, tuottaja, Matila & Röhr Productions oy [www.matilarohr.com]
Millennium Film Oy Ltd 
Christer Nuutinen, visuaalinen suunnittelija [www.rillituotanto.com]
Susanna Virtanen-Pascal, tuottaja, TaiK
Kati Rapia, valokuvaaja
Marko Rauhala, tuottaja
Saara Saarela, elokuvaohjaaja, [www.uiah.fi/eto/opis/ssaarela.htm]
Joona Tena, elokuvaohjaaja, Cinergia Films oy [www.cinergia.com]
Hannu Tuomainen, tuottaja, Cinemaker
Lauri Tykkyläinen, tutkija, Suomen elokuva-arkisto [www.sea.fi]
Solar Films inc. [www.solarfilms.com]
Sputnik Oy  
John Webster, dokumenttiohjaaja

Elokuvantajun artikkelit kirjoittajineen

Aaltonen, Jouko 1993. Käsikirjoittajan työkalupakki. Helsinki: Painatuskeskus.  
[http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/kasikirjoitus/artikkelit/ 
aaltonen_johdanto.jsp]

Abu-Hanna, Umayya 2001. Eläköön Shaft. [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppima-
teriaali/levitys/artikkelit/abuhanna_shaft.jsp] 

Ahonius, Heikki; Rauhala, Marko & Ilmaranta, Kati 2002. Tuotantolakana: 
Heinähattu ja Vilttitossu. [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/lavastus/ar-
tikkelit/viltti_kaavio.jsp]

Bardy, Aleksi 2000. Elokuvakouluelokuvaa mainstream-yleisölle eli Levottomat-
elokuvan käsikirjoituksen taiteelliset päämäärät. MA-lopputyö Taideteollisen 
korkeakoulun elokuvataiteen osastolle [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateri-
aali/kasikirjoitus/artikkelit/ 
bardy_lopputyo_esipuhe.jsp]

Eerikäinen, Ville 2003. LADYBUG – järjestävän kerronnan käsikirjoittaminen. 
[http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/kasikirjoitus/artikkelit/eerikainen_lady-
bug.jsp]

Granö, Veli 2002. DVD-video, mediataiteen uusi ja vanhanaikainen mahdolli-
suus. AVEK 2/2002. [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/levitys/artikkelit/
grano_dvd_video.jsp]

Heikkilä, Samu 2001. Levottomat elokuvan leikkauksesta.[http://elokuvantaju.uiah.
fi/2001/oppimateriaali/jalkituotanto/artikkelit/Heikkila_Levottomat_leikkauksesta.jsp]

Heiskanen, Jari 2000. Elokuvan varhaishistoriaa. Kuurojen lehti 1994. [http://elo-
kuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/elokuvakulttuuri/artikkelit/ 
heiskanen_elokuvahistoriaa.jsp]

Ilmaranta-Pajunen, Katariina 2002. Ideat lavasteiksi: Heinähattu ja Vilttitossu.  
[http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/lavastus/artikkelit/viltti_kuvareportaasi.
jsp]

Kuortti, Matti 2001. Tupu – pukusuunnittelija. STYöläinen. [http://elokuvantaju.
uiah.fi/2001/oppimateriaali/lavastus/artikkelit/kuortti_pukusuunnittelija.jsp]
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Kuortti, Matti 2001. Teknologia jyrää – katoaako käsityö. Lähikuva. [http://eloku-
vantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/aani/artikkelit/kuortti_teknologia_jyraa.jsp]

Kuortti, Matti 2001. Ajatuksia elokuvan äänileikkauksesta. Lehtiset.[http://eloku-
vantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/jalkituotanto/artikkelit/kuortti_aanileikkauksesta.jsp]

Kuortti, Matti 2001. Robert Wise. Lehtiset. [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimate-
riaali/tuotanto/artikkelit/kuortti_robert_wise.jsp]

Kuortti, Matti & Jyrälä, Paul 2001. Papan kuulumiset. Lehtiset. [http://elokuvan-
taju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/aani/artikkelit/kuortti_paul_jyrala.jsp]

Kurki, Eeva 1995. Muistikuvia, muistojen kuvia. Teoksessa Määttänen, Kirsti 
&Nevanlinna, Tuomas (toim.) 1995. Muistikirja - Jälkien jäljillä. Helsinki: 
Tutkijaliitto, julkaisusarja 80. [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/eloku-
vakulttuuri/artikkelit/kurki_muistojen_kuvia.jsp]

Kurki, Eeva 1999. Oma moraali. Jansenin itsemääritys Jean-Pierre Melvillen 
Punaisessa ympyrässä. Teoksessa Raimo Kinisjärvi, Tarmo Malmberg, Jukka 
Sihvonen (toim.) 1994. Elokuva ja analyysi. Helsinki: SEA. [http://elokuvantaju.
uiah.fi/2001/oppimateriaali/elokuvakulttuuri/artikkelit/kurki_oma_moraali.jsp]

Kurki, Eeva 1995. ...ja alussa oli liike. Filmihullu 3/95. [http://elokuvantaju.uiah.
fi/2001/oppimateriaali/elokuvakulttuuri/artikkelit/kurki_ja_alussa_oli_liike.jsp]

Kurki, Eeva 1995. Naisten ääniä mykässä elokuvassa. Filmihullu 5/95. [http://
elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/elokuvakulttuuri/artikkelit/ 
kurki_naisten_aania.jsp]

Kurki, Eeva 1996. Gangstereita ja rikollisia. Filmihullu 1/96.[http://elokuvantaju.
uiah.fi/2001/oppimateriaali/elokuvakulttuuri/artikkelit/ 
kurki_gangstereita.jsp]

Liulia, Marita 2002. ]Muistilista multimedian tekemisestä ja tuottamisesta[. 
AVEK 2/2002.  [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/kasikirjoitus/artikkelit/ 
liulia_muistilista.jsp] 

Liulia, Marita 2002. Interaktiivisen median käsikirjoittamisesta. AVEK 2/2002. 
[http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/kasikirjoitus/artikkelit/liulia_kasikirjoit-
tamisesta.jsp]

Matila, Ilkka Y. 1998. Laatu kannattaa. AVEK 1/1998. [http://elokuvantaju.uiah.
fi/2001/oppimateriaali/levitys/artikkelit/matila_laatu_kannattaa.jsp]

Pesonen, Pekko 2002. Toisen housuissa. Samastuminen käsikirjoittajan näkö-
kulmasta. Huhtikuu 2002. Taideteollinen korkeakoulu, Elokuvataiteen osasto, 
Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen linja. Lopputyön teoreettinen osuus. 
[http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/kasikirjoitus/artikkelit/pesonen_toisen_
housuissa.jsp]

Rastimo, Kaisa 2002. Heinähattu ja Vilttitossu. Lehtiset 2/2002. [http://elokuvan-
taju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/tuotanto/artikkelit/rastimo_heina_ja_viltti.jsp]

Saarela, Saara 2001. Ajatuksia ennakkovalmistelun tärkeydestä ja osuudesta 
fiktioelokuvan ja televisiodraaman tuotannossa ohjaajan silmin katsottuna 
[http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/esituotanto/artikkelit/saarela_ajatuksia.
jsp]

Suhonen, Ville & Tuomainen, Hannu 1999. Synopsis: Poika ja Ilves. Wildcat 
Production 1999. [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/kasikirjoitus/artik-
kelit/suhonen_ilves_synopsis.jsp]
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Sukura, Annakaisa 2001. Emmauksen tiellä. Lehtiset 3/2001. [http://elokuvantaju.
uiah.fi/2001/oppimateriaali/tuotanto/artikkelit/sukura_emmauksen_tiella.jsp]

Tuomainen, Hannu 1999. Tavoitteellisesti matkalla maailmalle eli Tommy and 
the

Wildcat. Arttu 1999. [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/levitys/ 
artikkelit/tuomainen_tommy.jsp]

Tykkyläinen; Lauri 2001. Filmikelan historiaa. [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppi-
materiaali/kuva/artikkelit/tykkylainen_filmikelat.jsp]

Webster, John 1996. Dokumenttielokuvan käsikirjoittamisesta. Alustus AVEK:
in, Yleisradion ja Suomen Elokuvasäätiön dokumenttipäiville. Joulukuu 1996. 
[http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/kasikirjoitus/artikkelit/webster_doku-
menttielokuvan.jsp]

Weckman, Joanna 2002. Buren ja Fiinun jalanjäljissä –Pukusuunnittelijana elo-
kuvaproduktiossa. [http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/oppimateriaali/lavastus/ 
artikkelit/weckman_pukusuunnittelijana.jsp]

Yhteistyöprojektit

Jyväskylän yliopisto, viittomakielinen luokanopettajakoulutus [www.jyu.fi/tdk/
kastdk/vkluoko/index.htm] 

Fle3 – Learning Environment [fle3.uiah.fi]
The ARKI research group [arki.uiah.fi]
Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto [www.uiah.fi/virtu]

Projektin rahoittajat ja tukijat 

Elokuvantajun tuotantoa ovat rahoittaneet: 

AVEK – Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus [www.kopiosto.fi/avek]
Taideteollinen korkeakoulu [www.uiah.fi]
Elomedia-tutkijakoulu [www.uiah.fi/elomedia] 
Viestintätieteiden yliopistoverkosto [www.uta.fi/viesverk]

Elokuvantajun tuotantoa ovat tukeneet

Kuurojen Liitto ry [www.kl-deaf.fi]
Suomen Elokuva-arkisto [www.sea.fi]
Ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto [global.finland.fi]
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Liite 11. Kinokartta, Elokuvantajun 
oppimateriaalikartan beeta-versio

Elokuvantajun karttamaisen käyttöliittymän visualisointi eteni kehitysversioiden 
avulla. Oheisen beeta-version kinokartta on terminologialtaan jo lähes valmis, 
mutta kaikkia moduuleja ei ole vielä linkitetty. Vuokaaviomainen esitystapa on 
jo yhdistetty käsitekarttamaiseen esitystapaan. Samoin on merkitty suuraakkosin 
tuotannon päävaiheet. Elokuvantajun logo (kamera) on jo hahmottumassa, kuten 
myös navigaatiopalkki. Ikonien käytöstä on luovuttu ja päätetty käyttää sanoja.

Liite 12: Viittomakielistä materiaalia WWW-sivuilla vuonna 2004

American Sign Language Browser [http://commtechlab.msu.edu/sites/aslweb/browser.htm]
ArtSigns [http://www.artsigns.ac.uk/]
Diccionario de Lengua de Señas Argentina [http://www.manosquehablan.com.ar/]
Eduskunta [http://www.eduskunta.fi/]  
EUDeaf2003 [http://www.eudeaf2003.org/]
HandSpeak [http://www.handspeak.com/]
Pelastustoimi [http://www.pelastustoimi.net/]
Poliisi [http://www.poliisi.fi/]
Päihdelinkki [http://www.paihdelinkki.fi/]
Kuurojen Liitto ry [http://www.kl-deaf.fi/]
Suomi eteenpäin ilman syrjintää – SEIS [http://www.join.fi/seis/]
Suvi – suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja [http://suvi.viittomat.net/]
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Liite 13: Elokuvantajun moduuli, satelliitti ja metatieto

Timo Viikari (Laitinen & Viikari 2001) suunnitteli moduuleille sisäisen navi-
gaation. Otsikon yläpuolelta käyttäjä voi valita kuvan sijaan videon tai viitto-
makielisessä versiossa viittoman. Linkkien vasemmalla puolella olevilla nuolilla 
korostetaan toiminnallisuuden kohdistumista kuvakenttään. Navigaatio koos-
tuu linkeistä, jotka viittaavat moduuliin itseensä ja sisältävät parametrina tie-
don, jonka pohjalta JSP-koodi valitsee halutun media-elementin. Kuvat, viittomat 
videoleikkeinä ja elokuvien videonäytteet on nimetty seuraavasti:

moduulinnimi_ kuva.xxx (joko gif tai jpg)
moduulinnimi_video.mov

moduulinnimi_viittoma.mov

Jokainen moduuli tarkastaa JSP-koodin avulla onko siihen saavuttu 
oppimateriaalikartan vai sanahaun kautta. 

<!-- katsotaan mistä on tultu -->
<% if (session.getValue(”sanahaku”).equals(”1”)) {
         out.println(”<a href=\”../../sanahaku/sanahaku.jsp\”>Sanahaku</a>”);
       } else { %>
         <a href=”../oppimateriaali.jsp”>Oppimateriaali</a> <b>&raquo;</b> <a href=”../kuva.
jsp”>Kuva</a>  <% } %>

Tämän tiedon pohjalta moduuli kirjoittaa käyttäjän selaimeen navigoimiseen so-
veltuvan polun, joka esimerkiksi ilmaisu-moduulissa voi olla jompikumpi seuraa-
vista:

Oppimateriaali > Elokuvakulttuuri > Ilmaisu
Sanahaku > Ilmaisu

Satelliitti sisältää otsikon, ingressin ja leipätekstin lisäksi artikkelin kirjoittajan 
nimen sekä apunavigaation. Tätä navigaatiota voidaan käyttää edelliseen doku-
menttiin palaa-miseen ja se havainnollistaa palvelun rakennetta käyttäjälle

Metatieto on osa moduulin ja satelliitin informaatioarkkitehtuuria hakukoneita 
varten. Jokainen moduuli sisältää otsikon, lyhyen kuvauksen sisällöstä (korkein-
taan 256 merkkiä), asiasanoja sekä aihealueen, johon se kuuluu: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>
<HTML>
<HEAD>
<title>CinemaSense: Cinematography</title>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1”>
<link rel=”stylesheet” href=”../../../styles.css”>
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<meta name=”keywords” content=”cinematography, cinematography”>
<meta name=”description” content=”Of all arts, it is cinematography that resembles most the 
reality and life that we sense around us.”>
</HEAD>

(Laitinen & Viikari 2001)

Liite 14: Elokuvantajun mediaseuranta 

[http://elokuvantaju.uiah.fi/loki/]

Timo Viikari (Laitinen & Viikari 2001) kirjoitti ohjeen mediaseurannan käyttä-
miseksi: 

Tervetuloa käyttämään mediaseurantaa

Johdanto

Mediaseuranta on tarkoitettu sisällöntuottajan työkaluksi, jolla voidaan mitata 
yksittäisten dokumenttien tai koko palvelun suosiota. Samalla mediaseuranta 
kertoo yksilöllisesti niin päivittäisen kuin kuukausittaisenkin liikenteen doku-
mentista toiseen. Dokumenttipohjainen lähestymistapa Internet-palvelun suo-
sion kartoittamiseen mahdollistaa monien yksittäisten johtopäätösten tekemisen. 
Dokumenttien kävijämääriä tarkastelemalla nähdään helposti eri osa-alueiden 
suosio, tai yksinkertaisimmillaan vaikkapa, kuinka hyvin etusivu houkuttelee pal-
veluun sisälle. Mediaseuranta on hyödyllinen työkalu myös helppokäyttöisyyttä 
pohdittaessa. 

Mitä mediaseuranta sisältää

Päävalikko koostuu viidestä painikkeesta: 

•[Muuta] kuukautta. 
•[Näytä] luetut dokumentit. 
•[Näytä] sivuesitykset eri osoitteisiin. 
•[Näytä] päivittäiset sivuesitykset. 
•[Näytä] koko tietokanta (hidas). 

Valitsemalla [Muuta] kuukautta saat näkyviin valikon, jonka avulla voit valita 
yhden tai useampia kuukausia kerrallaan analysoitavaksi. [Valitse] painikkeen 
alapuolelta voidaan valintaa tarkentaa vielä koskemaan tiettyä osaa kuukau-
desta. 

•Poista valitut tietokannat -painike poistaa sillä hetkellä maalattuna olevat 
tietokannat. Tämän kuun tietokantaa ei voida poistaa. 



Valitsemalla [Näytä] luetut dokumentit saat näkyviin dokumentit suosituin en-
simmäisenä. Tämä yleisnäkymä kertoo kuinka monta kävijää palvelussa on käy-
nyt ja miten eri dokumentteja on luettu. Samalla voidaan tarkastella, kuinka käyt-
täjät ovat löytäneet palvelun kannalta keskeiset dokumentit. 

•Valitsemalla dokumentti.html voit tarkastella kyseisen sivun kävijämääriä eri 
päivinä. Toimii kuten [Näytä] päivittäiset sivuesitykset. 
•Valitsemalla XX kertaa voit katsoa, mistä osoitteista dokumentti on luettu. 
Toimii kuten [Näytä] sivuesitykset eri osoitteisiin. 

Valitsemalla [Näytä] sivuesitykset eri osoitteisiin näet sivuesitysten määrän pal-
velussa käyneisiin eri domain-nimiin (kävijöille). 

•Valitsemalla jonkin domain-nimen XX kertaa saat näkyviin yksityiskohtaisen 
listauksen kyseiseen domainiin (kävijälle) esitetyistä dokumenteista kellonaikoi-
neen. Tästä listauksesta voidaan esimerkiksi päätellä kuinka kauan kävijä on eri 
dokumentteja lukenut. 

Valitsemalla [Näytä] päivittäiset sivuesitykset näet sivuesitysten määrät jaotel-
tuina eri päiville. 

•Valitsemalla XX kertaa saat näkyviin yksityiskohtaisen listauksen kyseisen päi-
vän luetuista dokumenteistä kellonaikoineen.

 
Valitsemalla [Näytä] koko tietokanta (hidas) tulostetaan valitulta aikaväliltä yk-
sityiskohtainen listaus eri kävijöiden (domain-nimi) liikkeistä palvelussa kellon-
aikoineen. (Viikari & Laitinen 2001)
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