
 

 

 

 

 

KÄÄNNEKOHTA 

360-videon soveltuminen viittomakielen               

tulkkausharjoitteluun 

 

 

 

 

 

 

 

Leena Ekola ja Anu-Maria Järvinen  

Opinnäytetyö, kevät 2014 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus 

Viittomakielentulkki (AMK)  



TIIVISTELMÄ 

 

Ekola, Leena & Järvinen, Anu-Maria. Käännekohta – 360-videon soveltuminen 
viittomakielen tulkkausharjoitteluun. Kevät 2014, 63 s., 1 liite.  
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus, viittoma-
kielentulkki (AMK). 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää soveltuuko 360-videotekniikka viittoma-
kielen tulkkausharjoitusmateriaalien tekoon ja toisiko 360-video uutta viittoma-
kielen tulkkausalalle. Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkkikoulutuksessa nyky-
ään käytettävä tulkkausharjoitusmateriaali on vanhentunutta. Opinnäytetyön 
tarkoituksena oli tehdä ajantasaista tulkkausharjoitusmateriaalia, joka on viitto-
makielen tulkkiopiskelijoiden toiveiden mukaista. Materiaalin lähtökohtana oli 
tulkkikeskeisyys. Materiaali suunniteltiin niin, että se ottaa huomioon tulkin nä-
kökulman tilanteessa ja opiskelijan harjoituksen tekijänä. 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä tuotekehittelyprosessia 
osittain mukailemalla. Tuotekehittelyyn kuului neljä vaihetta. Vaiheet olivat pro-
sessin käynnistäminen, luonnosteluvaihe, tuotteen kehittely sekä viimeistelyvai-
he. Prosessin käynnistämisvaiheessa tutustuttiin 360-videotekniikkaan ja sen 
tarjoamiin mahdollisuuksiin. Luonnosteluvaiheessa tehtiin luonnosvideo, jossa 
kokeiltiin ensimmäistä kertaa 360-videokuvausta näytellyssä tulkkaustilantees-
sa. Kehittelyvaiheessa materiaali analysoitiin ja sitä testattiin opiskelijaryhmillä. 
Palautteen ja opinnäytetyön tekijöiden omien huomioiden pohjalta suunniteltiin 
tulkkausharjoitusmateriaali. Viimeistelyvaiheeseen kuului tulkkausharjoitusmate-
riaalin kuvaaminen ja sen analysointi. 

Tuotekehittelyprosessin tuloksena saatiin valmis tulkkausharjoitusmateriaali, 
joka on kuvattu 360-videotekniikalla. Opinnäytetyössä päädyttiin siihen, että 
360-video soveltuu viittomakielialan materiaalien tekoon, mutta näyteltyjen tulk-
kausharjoitusmateriaalien teossa kehittämistä pitää vielä jatkaa. Opinnäytetyön 
tekijöiden mielestä tekniikka soveltuu ainakin viittomakielisen keskustelutilan-
teen tallentamiseen ja kuvailun harjoitteluun. 
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ABSTRACT 

 

Ekola, Leena and Järvinen, Anu-Maria. 
Turning point – A practical assessment of using 360 video in sign language  
interpreting studies.  
63 p., 1 appendix. Language: Finnish. Spring 2014. 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Sign Language 
Interpretation. Degree: Bachelor of Humanities. 

The objective of this thesis was to make a practical assessment of the use of 
360 video as a mean to produce practice material for sign language interpreting 
studies. 

The thesis was carried out as a product development process. The product  
development culminated in the making of the final product, a practice material 
video. The product development process consisted of four phases. The first 
phase included orientation to 360 video technology, different factors that have 
an influence on interpreting settings and sign language interpreting students’ 
requirements for practice material. The phase also included brainstorming the 
idea of the final product. A draft video filmed by using 360 video technology was 
made in the second phase which was about experimenting and planning. In the 
third phase the draft video was analysed and the final product was elaborated. 
The last phase included filming and analysing the final product. 

The conclusion of the study was that 360 video can be used within the context 
of sign language for example to film conversations in sign language. If 360   
video is to be used as sign language practice material with actors, a further  
development is still needed. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Viittomakielen tulkkeja koulutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak) 

ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak). Koulutuksen aikana 

tulkkauksen harjoittelussa tärkeässä osassa ovat tulkkausharjoitusvideot. 

Videoiden avulla opiskelija pystyy harjoittelemaan tulkkausta opettajan joh-

dolla ryhmässä tai itsenäisesti.  

360-video on uutta tekniikkaa, joka mahdollistaa panoraamakuvien tapaan 

kuvatun ympäristön katsomisen joka suuntaan. Toisin kuin panoraamavalo-

kuvissa 360-videolla tallennetaan liikkuvaa kuvaa. Tekniikka mahdollistaa 

myös tilan ylä- ja alaosan katsomisen. (Kimmo Turtiainen, henkilökohtainen 

tiedonanto 28.10.2013.) 

360-videota ei tiettävästi ole vielä käytetty viittomakielen tulkkausharjoitus-

materiaaleissa, joten opinnäytetyömme on ensimmäisiä kokeiluja alalla. 

Aikaisempi tulkkausharjoitusmateriaali ei ota tarpeeksi huomioon tulkin nä-

kökulmaa tilanteessa (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 24). Kun tulkkausalan 

harjoitusmateriaaleja on tehty, ei vuosiin ole huomioitu tekniikan kehittymis-

tä ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia antaa opiskelijoille tulkkikes-

keisempi näkökulma harjoitteluun. 

Opinnäytetyömme tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää 360-videotekniikan 

toimivuutta viittomakielen tulkkausharjoitusmateriaaleissa. Toteutimme 

opinnäytetyön tuotekehittelynä, johon kuului neljä vaihetta. Vaiheet olivat 

prosessin käynnistäminen, luonnosteluvaihe, tuotteen kehittely sekä vii-

meistelyvaihe (Jokinen 2001, 14). Prosessin käynnistämisvaiheessa tutus-

tuimme 360-videotekniikkaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Luonnos-

teluvaiheessa teimme luonnosvideon, jossa kokeilimme ensimmäistä kertaa 

360-videokuvausta tulkkaustilanteessa. Kehittelyvaiheessa analysoimme 

tekemäämme materiaalia ja testasimme sitä Diakin viittomakielen ja tulkka-

uksen koulutuksen opiskelijaryhmillä. Saamiemme palautteiden ja omien 

huomioidemme pohjalta suunnittelimme tulkkausharjoitusmateriaalin. Vii-
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meistelyvaiheeseen kuului tulkkausharjoitusmateriaalin kuvaaminen ja sen 

analysointi.  

Opinnäytetyömme tarkoituksena ei ollut tehdä täydellistä tulkkausharjoitus-

materiaalia vaan selvittää, voiko 360-videota käyttää viittomakielialan tulk-

kausharjoitusmateriaalien teossa. Rajasimme opinnäytetyömme ulkopuolel-

le tulkkausharjoitusten vaikeustasoon ja oppimisprosessiin liittyvät asiat. 

Opinnäytetyömme näyttää suuntaa tuleville viittomakielen tulkkiopiskelijoille 

ja tulkkausopetuksen ammattilaisille. Lisäksi se antaa uusia ideoita tulk-

kausharjoitteluun ja tulkkausharjoitusmateriaalien tekoon.  

Opinnäytetyötä tehdessämme perehdyimme 360-videotekniikkaan, tulk-

kaustilanteeseen vaikuttaviin tekijöihin ja tulkkausharjoitusmateriaalin vaa-

timuksiin. Perehtyminen omien kokemuksiemme ja muilta saamiemme 

huomioiden lisäksi auttoi meitä tekemään tulkkausharjoitusmateriaalia, joka 

ottaa mahdollisimman hyvin huomioon tulkin näkökulman. 

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ope-

tusteknologia-asiantuntija Kimmo Turtiaisen kanssa. Turtiainen kuvasi ja 

jälkikäsitteli videot. Me hoidimme kuvaustilanteiden ennakkosuunnittelun, 

ohjaamisen ja saadun materiaalin testaamisen. 
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖTILANNE 

 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa nykyisin opetuskäytössä oleva viittoma-

kielen tulkkausharjoitusmateriaali on pääosin laadultaan vanhentunutta. 

Vanhimmat videot on kuvattu 1980-luvun lopulla. Materiaali on usein alun 

perin tallennettu VHS-muotoon, joka on tekniikan myöhemmin kehityttyä 

muutettu tietokoneen avulla digitaaliseen muotoon. Diakonia-

ammattikorkeakoulu aloitti materiaalien digitoinnin vuonna 2010 yhteistyös-

sä Turun kristillisen opiston kanssa. Digitointi huononsi monien videoiden 

laatua entisestään. (Ulla Niittyinperä, henkilökohtainen tiedonanto 

19.3.2014.) 

 

Videomateriaalien kuvan- ja äänenlaatu ovat usein huonoja. Kuva voi esi-

merkiksi heilua ja olla rakeinen. Jotkin videoista voivat myös olla kuvattu 

liian kaukaa ja esimerkiksi henkilöiden viittomisesta on paikoin vaikea saa-

da selvää. Videoilla ääni voi olla hiljainen ja säristä. Vain viittomakieltä si-

sältävässä materiaalissa äänenlaadulla ei ole merkitystä. Diakonia-

ammattikorkeakoulun tulkkauksen lehtori Ulla Niittyinperä korostaa, että 

vanhalla materiaalilla on oma arvokas paikkansa viittomakielen taltioinnin 

historiassa. Videoilla on hyviä tarinoita ja tunnettuja viittojia, joista osa on jo 

edesmenneitä. (Ulla Niittyinperä, henkilökohtainen tiedonanto 19.3.2014.) 

 

Subjektiivisen kokemuksemme ja opiskelun aikana muiden opiskelijoiden 

kanssa käymiemme keskustelujen perusteella vanhassa tulkkausharjoitus-

materiaalissa ei ole otettu huomioon tulkin työn moninaisia haasteita ja vaa-

timuksia. Se on yksipuolista eikä ota huomioon myöskään opiskelijaa harjoi-

tuksen tekijänä. Tulkkausharjoitusmateriaali ei enää vastaa nykyisten opis-

kelijoiden vaatimustasoa ja materiaalin huono laatu nousee usein esille 

opiskelijoiden harjoitellessa tulkkausta videoiden avulla. Erityisesti tenttiti-

lanteissa huonolaatuinen materiaali koetaan stressaavana, koska se vie 

keskittymisen pois itse tulkkauksesta. 
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Aihetta on aikaisemmin selvitetty Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työssä. Työssä nousi esille suuri tarve uudelle materiaalille (Mattelmäki & 

Ylikylä 2013, 39). Tämä tarve yhdistettynä omiin kokemuksiimme ja innos-

tukseen tehdä uutta materiaalia sai meidät tarttumaan tähän aiheeseen. 

 

 

2.1 Aikaisempi tutkimus aiheesta 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Maria Mattelmäki ja Marika Yliky-

lä tekivät keväällä 2013 opinnäytetyön ”Kysely Diakonia-

ammattikorkeakoulun viittomakielentulkin koulutusohjelman tulkkausharjoi-

tusmateriaaleista”, jossa he kartoittivat viittomakielen tulkkiopiskelijoiden 

tulkkausharjoitusmateriaalin tarvetta tekemällä Webropol-kyselyn Diakin 

opiskelijoille ja opettajille. He lähettivät kyselyn Diakin toisen, kolmannen ja 

neljännen vuoden opiskelijoille sekä opettajille. Kysely oli kaksiosainen. En-

simmäisessä osassa he keskittyivät tulkkausharjoitusmateriaalin nykytilan-

teeseen ja toisessa osassa he kysyivät, millaiselle materiaalille olisi tarvet-

ta. (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 5, 23.) 

 

Mattelmäen ja Ylikylän tutkielmassa selvisi, että suurin osa vastaajista ei 

kokenut nykyisen tulkkausharjoitusmateriaalin olevan riittävän todentuntuis-

ta. Monet myös kokivat, ettei se ota huomioon tulkin näkökulmaa tulkkauk-

sessa. Vastaajista 42 prosenttia koki nykyisen materiaalin kuvanlaadun ole-

van heikkoa, eikä kukaan kyselyyn vastanneista pitänyt materiaalin kuvan-

laatua hyvänä tai erinomaisena. Materiaalin äänenlaatuun oltiin hieman tyy-

tyväisempiä, mutta silti 81 prosenttia vastaajista piti laatua vain tyydyttävä-

nä tai kohtalaisena. Kuvan ja äänen huono laatu vaikutti vastaajien mielestä 

harjoitusten tekemisen mielekkyyteen ja vei turhaa energiaa itse tulkkauk-

sesta. (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 24–29.) 

 

Suurin osa opiskelijoista toivoi, että tulkkausharjoitusmateriaalin pituus olisi 

15–30 minuuttia.  Alle 15 minuuttia kestävää materiaalia toivoi viidennes 

vastaajista. Mattelmäen ja Ylikylän mielestä jo tulkkausharjoitusmateriaalin 
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kestolla voi vaikuttaa siihen, kuinka todentuntuista materiaali on. Tämä joh-

tuu siitä, että paritulkkaustilanteissa tulkin vaihto tehdään yleensä 15 mi-

nuutin välein. (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 32.) 

 

81 prosenttia vastaajista ajatteli, että uudessa tulkkausharjoitusmateriaalis-

sa tulisi olla tulkkausta sekä suomen kielestä suomalaiseen viittomakieleen 

että suomalaisesta viittomakielestä suomen kieleen. Kaikki vastanneet toi-

voivat, että uusi materiaali mukailisi simultaanitulkkaustilannetta eli tulkkaus 

tapahtuisi samanaikaisesti viittojan tai puhujan kanssa. He myös halusivat 

tilanteen olevan mieluummin asioimistulkkaustilanne kuin esimerkiksi opis-

kelutulkkausta.  Vastaajat eivät siis kyselyn mukaan ensisijaisesti halunneet 

materiaalia muista tulkkausmuodoista, esimerkiksi konsekutiivitulkkaukses-

ta. (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 32–33.) 

 

64 prosenttia vastaajista toivoi tulkkausharjoitusmateriaaleissa olevien hen-

kilöiden olevan nuoria (13–19-vuotiaita) tai aikuisia (20–59-vuotiaita). Lähes 

kaikki vastaajat halusivat henkilöiden olevan sekä miehiä että naisia. Mate-

riaalin toivottiin sisältävän useita tulkattavia henkilöitä, joiden viittomis- ja 

puhetyylit ovat erilaisia. (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 36–38.) 

 

Vastaajat saivat lisäksi kirjoittaa vapaasti ideoita ja toiveita uudesta tulk-

kausharjoitusmateriaalista. Vastauksista tuli ilmi, että tulkkaustilanteiden 

tulisi olla mahdollisimman todentuntuisia tai jopa aitoja tilanteita. Tulkkauk-

sen pitäisi olla kahdensuuntaista eli tapahtua suomen kielestä viittomakie-

leen ja viittomakielestä suomen kieleen. Vastaajat halusivat myös, että har-

joitusta tekevän opiskelijan olisi videota käyttäessään helppo olla tulkin roo-

lissa. (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 38.) 

 

 

2.2 360-video osaksi opinnäytetyötä 

 

Mattelmäki ja Ylikylä ehdottivat opinnäytetyönsä jatkotutkimusaiheeksi uu-

den tulkkausharjoitusmateriaalin tekemisen, missä otettaisiin huomioon 
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heidän tutkielmansa tulokset. Kiinnostuimme tästä aiheesta, ja päätimme 

tehdä opinnäytetyönämme uutta tulkkausharjoitusmateriaalia. 

 

Hyvin varhaisessa vaiheessa opinnäytetyöprosessia ohjaajamme tulkkauk-

sen lehtori Kati Huhtinen ehdotti meille yhteistyötä Kimmo Turtiaisen kans-

sa. Kimmo Turtiainen on Diakonia-ammattikorkeakoulun opetusteknologia-

asiantuntija, joka on ollut jo aikaisemmin mukana kehittämässä ja tekemäs-

sä koulumme opetusmateriaaleja. Turtiainen oli kiinnostunut uudesta teknii-

kasta, 360-videosta, ja sen käyttömahdollisuuksista. Hän halusi testata tek-

niikkaa viittomakielen tulkkauksessa. Huhtinen oli kertonut Turtiaiselle, että 

olemme tekemässä uutta tulkkausharjoitusmateriaalia, ja ehdotti sekä Tur-

tiaiselle että meille yhteistyötä. Yhteistyö sopi meille kaikille. Näin Turtiainen 

pääsi testaamaan uuden tekniikan käyttöä tulkkaustilanteessa ja me saim-

me tulkkausharjoitusmateriaalin tekemiseen uuden näkökulman. Diakonia-

ammattikorkeakoulu oli syksyllä 2013 antanut Turtiaiselle luvan hankkia 

360-videon kuvaamiseen vaadittavat laitteet ja ohjelmat oppilaitokselle. 

 

Vaikka 360-video on maailman mittakaavalla uutta tekniikkaa, uskalsimme 

tarttua aiheeseen, koska Turtiainen lupasi vastata materiaalin tekoon liitty-

västä tekniikasta. Hän siis toimi kuvauksissa kuvaajana ja vastasi kuvatun 

materiaalin jälkityöstä. Luonnollisesti meidän oli tutustuttava 360-

videotekniikkaan, mutta pystyimme keskittymään materiaalin sisällölliseen 

puoleen. Uskalsimme ottaa näin teknisen aiheen opinnäytetyöksemme, 

koska Leena Ekola on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta kä-

sikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun koulutusohjelmasta medianomiksi 

vuonna 2010. Ekola oli tehnyt erilaisia videoprojekteja käsikirjoitusvaiheesta 

lopputyöskentelyyn, mistä oli meille hyötyä opinnäytetyön teossa. Opinnäy-

tetyöprosessin kannalta oli hyödyllistä, että Anu-Maria Järvisellä ei ollut ko-

kemusta ammattimaisesta videokuvaamisesta. Näin työssä säilyi myös 

maallikkonäkökulma. 
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3 360-VIDEO 

 

 

360-video on videomaailman uusimpia innovaatioita, joka mahdollistaa ku-

vatun tilan katselun joka suuntaan. 360-videokuvaus juontaa juurensa pa-

noraamavalokuvista, joissa on mahdollista nähdä laajempi näkymä kuin 

normaalissa valokuvassa. Alussa 360-videot olivat niin sanottuja tynnyrivi-

deoita; niissä sarja kuvia oli yhdistetty tietokoneella ja kuvaa pystyi tietoko-

neella katsellessa liikuttamaan sivusuunnassa täydet 360 astetta ympäri. 

Tässä niin sanotusta tynnyrivideossa ei kuitenkaan vielä pystynyt näke-

mään, mitä kuvan ylä- ja alaosassa tapahtuu. (Kimmo Turtiainen, henkilö-

kohtainen tiedonanto 28.10.2013.) Varsinkin alaosan nadir-aukkoa ei ollut 

aikaisemmin pidetty merkityksellisenä. Nadir-aukko on kameran alapuolelle 

jäävä tila, jota kamera ei pysty kuvaamaan. Vuonna 2012 markkinoille tuli 

laite, joka mahdollisti myös kuvan ylä- ja alaosan kuvaamisen. (Free-

dom360 i.a.)  

360-video on elävää kuvaa, jossa tilaa on kuvattu yhdestä paikasta joka 

suuntaan. Katsoja voi itse kääntää tietokoneella videota katsoessaan kuva-

kulman haluamaansa suuntaan, eli tavallaan videon katsoja on keskellä 

kuvattua tilaa tai tilannetta. (Kimmo Turtiainen, henkilökohtainen tiedonanto 

28.10.2013.) Jos ajatellaan, että kuvattaisiin 360-videota vilkkaalta kadulta, 

katsoja voisi kuvakulmaa vaihtelemalla katsoa, mitä kadun eri suunnilla ta-

pahtuu. Hän voisi myös katsoa taivaalla lentävää lentokonetta tai maassa 

katua nuuskivaa koiraa. Kaikissa näissä suunnissa kuva liikkuisi koko ajan. 

Tällä hetkellä 360-videotekniikkaa on käytetty esimerkiksi erilaisissa kon-

serteissa ja yleisötilaisuuksissa. Suurin osa internetistä löytyvistä videoista 

ovat kuitenkin vielä tekniikan kokeilua varten tehtyjä. Turtiainen uskoo, että 

360-video löytää vielä paikkansa opetuskäytössäkin. (Kimmo Turtiainen, 

henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2013.) 
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3.1 Laitteet ja kuvaus 

 

360-videota on mahdollista kuvata sekä kalliilla ammattivideokameroilla että 

halvemmilla laitteilla. Me käytimme opinnäytetyövideoissamme kuutta GoP-

ro Hero 3 -kameraa. (Kimmo Turtiainen, henkilökohtainen tiedonanto 

28.10.2013.) GoPro-kamera on yksi maailman myydyimmistä kameroista. 

Niitä käytetään yleisesti niin ammatti- kuin harrastuskäytössä. Ne ovat suo-

sittuja esimerkiksi erilaisten extreme-lajien harrastajien parissa. (GoPro i.a.) 

Kamerat kiinnitettiin 360-kuvausta varten tehtyyn telineeseen. GoPro-

kamerat ovat pienikokoisia kameroita, joten vaikka telineeseen liitetään 

kuusi kameraa, se on silti vielä näppärän kokoinen. Kameroiden teline on 

3D-tulostuksella valmistettu. Kun kamerat liitetään telineeseen, se näyttää 

kuutiolta, jonka jokainen syrjä on noin seitsemän senttimetriä pitkä. Teline 

kiinnitetään jalustaan yhdestä kulmastaan. (Freedom360 i.a; Kimmo Turti-

ainen, henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2013.) Kuvassa 1 näkyy, kuinka 

kamerat ovat kiinni telineessä ja miten teline kiinnittyy jalustaan. 

 

 

KUVA 1. Kuuden GoPro-kameran muodostama kokonaisuus. Kuva: Leena 

Ekola 
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GoPro-kamerat soveltuvat muutenkin kuin kokonsa puolesta hyvin 360-

kuvaukseen. Ne ovat suhteellisen edullisia kameroita, joilla on kuitenkin 

mahdollista saada HD- eli teräväpiirtotason videokuvaa. Kameroissa on 

myös sisäiset mikrofonit, joten niillä pystyy nauhoittamaan ääntä, eikä ul-

koista mikrofonia välttämättä tarvita. Jokainen kamera kuvaa 120 astetta eli 

niiden kuvaama kuva on hieman kalansilmämäinen. Kalansilmämäinen tar-

koittaa sitä, että kuvassa oleva tynnyrivääristymä saa kuvan reuna-alueet 

taipumaan pyöreiksi pallopinnan muodoiksi (Kamera-lehti i.a.). 120 asteen 

kuva on 360-videon kannalta tärkeää, koska kameroiden kuvaamien kuvien 

pitää mennä aina hieman reunoilta päällekkäin, jolloin ne on mahdollista 

yhdistää toisiinsa tietokoneella. Toinen 360-kuvauksen kannalta tärkeä piir-

re näissä kameroissa on se, että kameroita voi yhtäaikaisesti ohjata yhdellä 

kaukosäätimellä. (Kimmo Turtiainen, henkilökohtainen tiedonanto 

28.10.2013.) Tässä opinnäytetyössä käytämme selkeyden vuoksi jatkossa 

nimitystä kamera yksikkömuodossa kuvaamaan kuuden kameran muodos-

tamaa kokonaisuutta, esimerkiksi kertoessamme kameran paikasta. 

 

 

3.2 Valmiin videokuvan käsittely 

 

Kuuden kameran kuvaamat videot viedään tietokoneelle, jossa ne yhdiste-

tään toisiinsa. Kameroiden kuvissa on aina oltava päällekkäisyyttä, jotta ne 

voidaan yhdistää saumattomasti toisiinsa. On olemassa ohjelmistoja, jotka 

tekevät yhdistämisen lähes automaattisesti. Käyttäjän on kuitenkin osattava 

synkronoida kuvat alkamaan samasta kohdasta. Yleensä synkronointiin 

käytetään ääntä, joka kuuluu jokaisessa videossa, esimerkiksi kuvaajan 

tekemä sormien napautus. Synkronoida voidaan myös kaikissa kameroissa 

tapahtuvan saman liikkeen avulla tai etsimällä synkronoitava kohta manu-

aalisesti. Synkronointi vie aikaa, koska yksi sekunti elävää kuvaa sisältää 

25 framea eli pysäytyskuvaa. Jos valmiissa videossa kuvien synkronoinnis-

sa on muutamankin framen heitto, katsoja huomaa sen. (Kimmo Turtiainen, 

henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2013; Freedom360 i.a.) 
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Kuvien yhdistämisen jälkeen kuuden kameran kuvaamista videoista tulee 

yksi yhtenäinen video. Videolle pystyy tekemään jälkikäsittelyä aivan kuin 

tavallisellekin videolle. Sille voidaan esimerkiksi tehdä värikorjailuja, leikata 

se osiin tai liittää osia toisiinsa. Videopyörittäjät eli playerit tekevät videosta 

katseltavan 360-videon. (Kimmo Turtiainen, henkilökohtainen tiedonanto 

28.10.2013.) 

Turtiainen muistuttaa, että vaikka henkilö oppisi kuvien yhdistämisen ja 

synkronoinnin ohjelman avulla, 360-videon tekemiseen tarvitaan paljon mui-

takin taitoja. Henkilön täytyy esimerkiksi hallita normaali videokuvaaminen, 

johon liittyy paljon eri asioita, kuten valotus ja valkotasapainon säätö. Ku-

vaamisen lisäksi pitää osata esimerkiksi käsikirjoittaa, suunnitella kuvaukset 

ja editoida. (Kimmo Turtiainen, henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2013.) 

Kaikki kamerakokonaisuuden kuusi kameraa tallentavat ääntä. Valmiille 

360-videolle valitaan yhden kameran ääniraita. GoPro-kameroiden mikrofo-

nien äänenlaatu ei aina välttämättä riitä, jolloin voidaan käyttää ulkoista 

mikrofonia. Ulkoinen mikrofoni voidaan kiinnittää yhteen kameroista. (Kim-

mo Turtiainen, henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2013.) 

 

 

3.3. Videon katsominen 

 

360-videon katsomista varten on olemassa videopyörittäjiä eli playereita. 

Videota voi katsoa kahdella tapaa joko lataamalla videon verkkoon ja kat-

somalla sitä siellä tai lataamalla pyörittäjän omalle tietokoneelle. Jos pyörit-

täjän lataa omalle koneelle, ei videon katsomiseen tarvitse internetyhteyttä. 

Tällöin myös videon laatu voi olla parempi, kun tiedonsiirtonopeudet eivät 

vaikuta videon toimivuuteen. Videopyörittäjän pystyi opinnäytetyön tekohet-

kellä lataamaan koneelle parilta eri internetsivulta ilmaiseksi (kevät 2014). 

Jos videon katsoo internetissä olevalla pyörittäjällä, ei omalle koneelle tar-

vitse ladata mitään. Tällöin videota pääsee katsomaan videon internetlink-
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kiä painamalla. (Kimmo Turtiainen, henkilökohtainen tiedonanto 

28.10.2013.) 

Internetiin ladattavien videoiden yksi ongelmista on se, että on otettava 

huomioon tiedonsiirtonopeudet. Mitä enemmän videota pakataan eli komp-

ressoidaan, sitä nopeammin se internetissä latautuu. Jos video on huonosti 

pakattu, videosta tulee nykivä tai se ei pyöri ollenkaan. Pakkaaminen myös 

huonontaa videon laatua, eikä tällä hetkellä ole mahdollista tehdä HD-

laatuista 360-videota internetiin. Tiedonsiirtonopeuksista johtuvat ongelmat 

ovat kuitenkin poistuvia ongelmia, koska tiedonsiirtonopeudet kasvavat ko-

ko ajan. (Kimmo Turtiainen, henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2013.) 

Opinnäytetyössämme tehdyt videot siirrettiin palveluntuottajan palvelimelle, 

jossa ne oli mahdollista katsoa. Meidän palveluntuottajamme oli 

www.kolor.com-sivusto, joka opinnäytetyön tekohetkellä tarjosi ilmaista pal-

velintilaa. (Kimmo Turtiainen, henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2013.) 

Videopyörittäjällä videota katsoessa videon koko on normaalin videokuvan 

luokkaa. Videopyörittäjässä on käynnistysnappi sekä eteenpäin ja taakse-

päin pyöritysnapit. Videota voi liikutella joko hiirellä tai tietokoneen näp-

päimistön nuolinäppäimillä. Videon katsominen on helppoa eikä vaadi eril-

listä opettelua. (Kimmo Turtiainen, henkilökohtainen tiedonanto 

28.10.2013.) 
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4 VIITTOMAKIELEN TULKKAUS 

 

 

Tulkkaus on monivaiheinen prosessi. Lyhyesti sanottuna tällä tarkoitetaan 

sitä, että tulkki vastaanottaa lähtökielisen viestin, analysoi sekä ymmärtää 

sen ja siirtää viestin kohdekielelle. Tulkki välittää viestin merkityssisällön, ei 

vain sanoja. (Sunnari 2006, 26.) Tulkilla on vastuu siitä, että väärinymmär-

ryksiä ei synny viestin merkitystä välittäessä (Hynynen, Pyörre & Roslöf 

2003, 71–72). 

Viittomakielet ovat kieliä, joissa viestin tuottamiseen käytetään käsiä ja var-

taloa. Viestin vastaanottamiseen käytetään näköaistia. Viittomakieli koostuu 

viittomista. Viittoma koostuu viidestä pienemmästä yksiköstä. Nämä raken-

neyksiköt ovat käsimuoto, paikka, orientaatio, liike ja ei-manuaaliset ele-

mentit. Käsimuoto tarkoittaa sitä, missä asennossa sormet ovat viittoman 

aikana. Se tila tai kehon kohta, jossa viittoma tehdään, on viittoman paikka. 

Orientaatio kertoo kämmenen ja sormien suunnan viittoman aikana. Yleen-

sä käden tekemä liike on viittoman liike. Ei-manuaaliset elementit ovat esi-

merkiksi kehon liikkeitä ja suun asentoja. (Jantunen 2003, 21, 27–28.)  

Viittomakielen tulkkaus tarkoittaa sitä, että tulkki tulkkaa suomen kielestä 

viittomakieleen ja viittomakielestä suomen kieleen (Hynynen, Pyörre & Ros-

löf 2003, 60). Tulkkaustapoja ovat esimerkiksi simultaanitulkkaus ja konse-

kutiivitulkkaus. Simultaanitulkkauksessa tulkki tulkkaa samanaikaisesti pu-

hujan puhuessa tai viittojan viittoessa. Konsekutiivitulkkaus on perättäistä 

tulkkausta. Siinä puhuja puhuu tai viittoja viittoo ensin, jonka jälkeen hän 

pitää tauon. Tauon aikana tulkki tulkkaa asian toiselle kielelle.  (Tommola 

2006, 128; Hynynen ym. 2003, 60.)  

Tulkilla on oltava tulkkaustilanteessa selkeä rooli kielen ja kulttuurin välittä-

jänä. Tulkki voi tilanteessa olla oma itsensä, mutta tulkin mielipiteet eivät 

saa vaikuttaa tulkkaukseen tai tilanteen kulkuun. Tulkin on hyvä muistaa, 

että hän on tilanteessa useimmiten ainoa tulkkauksen asiantuntija, minkä 

vuoksi tulkilla on sekä valtaa että vastuuta. (Hynynen ym. 2003, 69–71.)  
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Tulkkikoulutuksessa on tärkeää, että opiskelija tutustuu mahdollisimman 

monipuolisesti eri tulkkaustapoihin ja ymmärtää tulkin roolin (Diakonia-

ammattikorkeakoulu i.a.). Tommolan mukaan tulkkaus on asiantuntijatoi-

mintaa, joka vaatii tulkilta monenlaista käytännön osaamista ja muodollista 

tietoa. Opiskeluaikana on tärkeää, että tulkkiopiskelijan asiantuntijataito ke-

hittyy, ja tämä vaatii harjoittelua. (Tommola 2006, 142.) 

 

 

4.1 Simultaanitulkkaus 

 

Suomessa viittomakielen tulkki käyttää työssään lähes aina simultaanitulk-

kausta (Hynynen ym. 2003, 61). Kun tulkki tulkkaa simultaanisti, hän kään-

tää kuulemaansa tai näkemäänsä lähdettä samanaikaisesti, kun lähde tuot-

taa tekstiä joko puhuen tai viittoen (Ingo 1990, 57). Simultaanitulkkaukses-

sa tulkki joutuu yhtäaikaisesti jakamaan tarkkaavaisuutensa esimerkiksi 

kääntämisen, puhumisen ja viittomisen välillä (Roslöf & Veitonen 2006, 

116). 

Simultaanitulkkauksessa tulkilla ei ole aikaa pohtia tulkkausratkaisuja pit-

kään. Tulkkauksen tulos on ainutkertainen, eikä hiottu käännös (Hynynen 

ym. 2003, 61). Simultaanitulkkauksessa tulkin on aloitettava tulkkaus tietä-

mättä, mihin lause tai tarina lopulta johtaa. Simultaanitulkkauksessa myös 

viive on usein hyvin pieni. Näiden ominaisuuksien takia mahdollisuudet 

tulkkausvirheiden korjaamiseen ovat pienet. (Hynynen ym. 2003, 61; Roslöf 

& Veitonen 2006, 116, 163). 

Simultaanitulkkauksen hyvä puoli verrattuna konsekutiivitulkkaukseen on 

se, että simultaanitulkkaus säästää aikaa ja on sujuvampaa. Simultaanitulk-

kauksessa ei tule tulkkaukseen liittyviä taukoja puheenvuorojen väliin. (Hie-

tanen 2004, 286–287.) Rissanen selittää, että koska viittomakieltä vastaan-

otetaan näön eikä kuulon avulla, viittomakielen tulkki pystyy tulkkaamaan 

yhtäaikaisesti puheen kanssa tuottamatta hälyä. Tämä on selvä etu puhut-

tujen kielten tulkkaukseen nähden. Vaikka etu on suuri, työskentely kahden 
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viestintäkanavan välillä on tulkille raskasta. Viestintäkanavalla Rissanen 

tarkoittaa väylää, jota pitkin kielellinen viesti siirtyy henkilöiden välillä.  (Ris-

sanen 2006, 26.) 

 

 

4.2 Asioimistulkkaus 

 

Asioimistilanteessa tarvitaan tulkkia silloin, kun tilanteen osapuolet eivät 

ymmärrä toistensa kieliä. Tulkkauksen kohteena on siis dialogi. Ammattitai-

toinen tulkki mahdollistaa kommunikoinnin sujuvuuden ja tiedon välittymi-

sen. (Saresvuo & Ojanen, 7, 35.) Viranomaisen tai yksityisen tahon ja asi-

akkaan välisen asioimistilanteen tulkkausta kutsutaan asioimistulkkauksek-

si. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi haastattelu, kuulustelu, neuvottelu tai 

muu asiointi. (Hietanen 2004, 288–289.) Asioimistulkkia tarvitaan monissa 

arkipäivän tilanteissa, esimerkiksi sosiaalitoimistossa, lääkärissä ja hauta-

jaisissa. Tulkkaustilanteissa voidaan käsitellä hyvinkin henkilökohtaisia ja 

arkoja asioita. (Leinonen 2004, 294, 297.) Vaihtelevuuden takia asioimis-

tulkkaus on tulkille raskasta, eikä tulkki voi varmasti tietää mitä tilanteen 

aikana tapahtuu. (Hynynen ym. 2003, 128.) 

Usein ajatellaan virheellisesti, että viittomakielen tulkin asiakkaana on vain 

kuuro henkilö. Tulkin asiakkaita ovat kuitenkin myös tilanteessa paikalla 

olevat kuulevat. (Hynynen ym. 2003, 59.) Hietasen mukaan toinen virhekä-

sitys on, että tulkki on paikalla hoitaakseen asiakkaan asioita. Tulkki on kui-

tenkin tilanteessa puolueeton henkilö. Asioimistulkkauksen päämäärä on 

se, että kaikki asiakkaat saavat asiansa hoidettua tulkkauksen avulla. (Hie-

tanen 2004, 289.)  

Junton mukaan asioimistulkkaustilanteessa tulkin sosiaaliset taidot korostu-

vat. Tulkin työ vaatii esimerkiksi asiakassuuntautuneisuutta, yhteistyökykyä 

ja tilanneherkkyyttä.  (Hynynen ym. 2003, 70–71.) Tulkkaustilanne vaatii 

tulkilta ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja puolueettomuutta (Hietanen 2004, 

289). 
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4.3 Viive tulkkauksessa 

 

Viive on simultaanitulkkaukseen liittyvä käsite. Kun tulkki vastaanottaa läh-

dekielisen viestin ja tuottaa sen kohdekielelle, väliin jäävää aikaa sanotaan 

viiveeksi. (Hynynen ym. 2003, 61.) Cokelyn mukaan tulkkaustilanteessa 

tulkki pitää viivettä, koska hänen on ensin kuultava tai nähtävä riittävästi 

lähdeviestiä, ennen kuin hän voi alkaa tulkata sitä kohdekielelle (Laine 

2006, 154). Tulkkauksen laadun kannalta pidempi viive takaa paremman 

lopputuloksen. Viivettä kasvattamalla tulkki pystyy välittämään paremmin 

lähdekielisen viestin sisällön, eikä vain sanatasoa. (Hynynen ym. 2003, 61.) 

Viittomakieli ja suomen kieli käyttävät eri viestintäkanavaa. Kielet eroavat 

toisistaan myös rakenteellisesti. Niissä on esimerkiksi erilaiset lauseiden 

muodostustavat. Näistä syistä johtuen viittomakielen tulkki joutuu tulkates-

saan pitämään viiveen lyhyenä. (Rissanen 2006, 122.) Cokelyn mukaan 

lyhyt viive lisää tulkin tekemien virheiden määrää (Laine 2006, 154–155). 

 

 

4.4 Tulkkaustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Oittisen mukaan tulkkaustilanteisiin vaikuttavat aina aika, paikka ja konteks-

ti. Tulkin pitää ottaa huomioon lisäksi tulkkaustilanteen osapuolet ja tulkka-

uksen aihe.  Tulkkaustilannetta ei voi koskaan ajatella ympäristöstään irral-

lisena tapahtumana. (Hynynen ym. 2003, 64.)  Myös paikalla oleva mahdol-

linen muu yleisö vaikuttaa tulkkaustilanteeseen. Tulkkaukseen vaikuttavia 

tekijöitä ovat lisäksi tulkin kielelliset ja sosiaaliset taidot. (Roslöf & Veitonen 

2006, 163.) Leinonen huomauttaa, että tulkin asiakkaiden kielitaito ja tieto-

taso voivat vaihdella. Asiakkaat voivat olla korkeasti koulutettuja tai henki-

löitä, joilta puuttuu luku- ja kirjoitustaito (Leinonen 2004, 297.)  

Stroudin mukaan tulkin sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, 

että tulkin on osattava käyttäytyä kulttuuristen normien mukaan. Hänen on 

myös ymmärrettävä, kuinka keskustelutilanne etenee ja kuinka se voi vai-

kuttaa tulkkaukseen. (Saresvuo & Ojanen 1988, 149.) 
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Roslöf ja Veitonen ovat samoilla linjoilla tulkkaustilanteiden vaihtelevuuden 

kanssa. Asiakkaiden vaihtuminen vaikuttaa tulkkaukseen. Tulkki ei voi tul-

kata samalla tavalla kaikille asiakkaille, vaan esimerkiksi asiakkaan ikä vai-

kuttaa tulkkaukseen. On eri asia tulkata, jos asiakas on lapsi, nuori, aikui-

nen tai vanhus. (Roslöf & Veitonen 2006, 163.) Asiakkaan kotipaikka voi 

vaikuttaa tulkkaukseen. Asiakkaan käyttämä kieli voi vaihdella esimerkiksi 

sen mukaan, miltä murrealueelta hän on kotoisin tai mitä aksenttia hän 

käyttää. (Hynynen ym. 2003, 67.) 

Ongelmia tulkkaustilanteessa voivat aiheuttaa muun muassa tulkin tai asi-

akkaan kielelliset puutteet tai se, että tulkki ei ymmärrä asiakasta. Tulkilla 

tai asiakkaalla saattaa olla liian vähän tietoa käsiteltävästä aiheesta. Myös 

tulkin ja asiakkaan vireystilat voivat vaikuttaa tilanteen sujuvuuteen, koska 

väsymys heikentää keskittymiskykyä. (Napier 2002, 61–62, 72.)  

Ympäristö vaikuttaa tulkkaukseen eri tavoin. On tärkeää, että tulkki kuulee 

hyvin ja näkee tilanteen kaikki osapuolet. (Sunnari 2004, 314.) Gerverin 

mukaan tulkkaus kärsii erityisesti melusta. Saresvuo ja Ojanen nostavat 

esille valaistuksen, tuuletuksen ja äänieristyksen vaikutukset tulkkaukseen. 

(Saresvuo & Ojanen 1988, 88–89.)  
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5 TUOTEKEHITTELYPROSESSI 

 

 

Opinnäytetyömme toteutettiin tuotekehittelynä, jossa tarkoituksena oli tutkia 

360-videokuvauksen toimivuutta tulkkausharjoitusmateriaalikäytössä. Opin-

näytetyö ei ole vain tuotekehittelyä vaan siihen sekoittuu myös kehittämis-

hankkeen piirteitä. Tuotekehittelyn lopputuloksena syntyy valmis tuote. Tuo-

tekehittely prosessina on melko lyhyt ja siitä saatava tuote on tarkoitettu 

jonkin tietyn ryhmän käyttöön. Meidän opinnäytetyössämme korostuu tuo-

tekehittelyn piirre, jossa tuotteen valmistamisen ohessa kehitetään uusia 

toimintatapoja. Kehittämishankkeissa painottuu uuden suunnittelu yhteis-

työssä eri tahojen kanssa, mutta siinä valmiilla tuotteella ei ole niin suurta 

painoarvoa. (Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 33–35.) 

Meidän opinnäytetyömme siis yhdistää näitä molempia, kehittämishanketta 

ja tuotekehittelyä. Pidämme sitä enemmän tuotekehittelynä, koska tarkoi-

tuksena on saada materiaalia harjoituskäyttöön, vaikka opinnäytetyön tär-

kein tehtävä on tutkia 360-videokuvauksen toimivuutta tulkkausharjoitusma-

teriaalin teossa. Tuote on tarkoitettu Diakin opettajien ja opiskelijoiden käyt-

töön. Tuotekehittelyssä on tärkeää prosessin jatkuva kuvaaminen, ja sen 

aikana esiinnousseiden ajatusten muistiinmerkitseminen. (Kohti tutkivaa 

ammattikäytäntöä 2010, 33–35.) Tämän takia kirjasimme ylös ajatuksiam-

me prosessin eri vaiheissa.  

Tutustuimme Tapani Jokisen luomaan tuotekehittelyprosessin kuvaukseen, 

jota osittain mukailemalla opinnäytetyö oli selkeä toteuttaa. Tuotekehittely 

on prosessi, joka sisältää eri vaiheita. Prosessin lopputuloksena on uusi tai 

paranneltu tuote. Tuotekehittelyssä on tärkeää asettaa selkeä tavoite ja 

täyttää se mahdollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Jokinen 

jakaa tuotekehittelyhankkeen neljään eri vaiheeseen. Nämä ovat käynnis-

täminen, luonnostelu, kehittäminen ja viimeistely. (Jokinen 2001, 9, 14.) 
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5.1 Prosessin käynnistäminen 

 

Jotta tuotekehittelyprosessi voi alkaa, täytyy tuotteelle olla tarve. Pelkkä 

tarve ei kuitenkaan riitä, vaan tuotteella on oltava toteuttamismahdollisuus. 

Jos toteuttamismahdollisuutta ei ole, prosessi ei käynnisty. Käynnistämis-

vaiheeseen kuuluu tarpeen kartoitus, ideointi, suuntaa-antava kuvaus tuot-

teesta, käytössä olevien resurssien selvittäminen ja alustava aikataulutus. 

(Jokinen 2001, 17–21.)  

Opinnäytetyömme tuotekehittelyprosessi aloitettiin palavereilla ja yhteyden-

pidolla sähköpostitse opinnäytetyöohjaajiemme kanssa. Tarvitsimme tietoa 

360-kuvauksesta, jota saimme opinnäytetyömme tekniikkavastaavalta 

Kimmo Turtiaiselta. Tämän jälkeen aloimme keskustella siitä, millaisia 

mahdollisuuksia tuotekehittelylle oli opinnäytetyön resurssien puitteissa. 

Ehdotimme Turtiaiselle lyhyen luonnosvideon tekemistä ennen varsinaisen 

tulkkausharjoitusmateriaalin tekoa, koska tämä palvelisi hyvin meitä kaikkia. 

Me opiskelijat saisimme testata, miltä materiaali voisi näyttää, sen potenti-

aalia ja löytäisimme heti uuden tekniikan ongelmakohdat. Toisaalta Turtiai-

nen pystyisi kokeilemaan uuden tekniikan toimimista käytännössä. Palave-

reissa sovimme luonnosvideon kuvauksen aikataulusta ja työnjaosta mo-

lempien ohjaajien kanssa.  

Selvitimme minkälaiselle tulkkausharjoitusmateriaalille olisi tarvetta tutus-

tumalla Mattelmäen ja Ylikylän opinnäytetyöhön. Opinnäytetyössä todetaan 

vanhan materiaalin olevan laadultaan huonoa ja se ei esimerkiksi huomioi 

opiskelijaa tulkin roolissa. Heidän opinnäytetyönsä kyselyyn vastanneet 

opiskelijat toivoivat uutta materiaalia, joka ottaisi käyttäjän huomioon ja vas-

taisi aikaisempaa materiaalia paremmin aitoa tulkkaustilannetta. (Mattelmä-

ki & Ylikylä 2013, 24–29, 38.) 

Tuotekehittelyprosessin lopputuloksena olisi yksi video tulkkausharjoitus-

materiaalia, joka kuvattaisiin 360-videotekniikalla. Prosessin aikana selvit-

täisimme 360-videokuvauksen käyttömahdollisuuksia tulkkausharjoitusma-

teriaalin tekemisessä. Käyttömahdollisuuksien selvittäminen olisi tuotekehit-

telyprosessissa keskeisessä osassa. Kuitenkin myös tulkkausharjoitusma-
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teriaalilla olisi käyttöarvoa Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja 

opettajille. 

Palaverien jälkeen suunnittelisimme luonnosvideon sisällön. Pohdimme, 

että luonnosvideo kuvattaisiin syksyllä 2013, jonka jälkeen analysoisimme 

sen ja testaisimme sen toimivuutta kahdella eri opiskelijaryhmällä. Tämän 

jälkeen alkuvuodesta 2014 suunnittelisimme tulkkausharjoitusmateriaalin, 

kuvaisimme ja analysoisimme sen.  

 

 

5.2 Luonnosteluvaihe 

 

Luonnosteluvaiheen tärkein tavoite on etsiä ratkaisuvaihtoehtoja kehitettä-

välle tuotteelle. Tähän vaiheeseen ei kuulu yksityiskohtaisten tai valmiiden 

ratkaisujen tekeminen, vaan ideointi ja mahdollisten ongelmien havaitsemi-

nen. Luonnostelu sisältää seuraavat vaiheet: ongelmien huomaaminen ja 

niiden analysointi, tiedonhankinta, tavoitteiden asettaminen, ratkaisuvaih-

toehtojen etsiminen ja niiden karsiminen sekä valitun ratkaisun testaus. 

(Jokinen 2001, 21–22.) 

Jokinen korostaa luonnosteluvaiheessa vanhan sanonnan merkitystä: ”Hy-

vin suunniteltu on puoliksi tehty”. Suunnittelussa keskitytään esiin tulleisiin 

ongelmiin ja niiden syihin, lopputulokseen liittyviin toiveisiin ja odotuksiin 

sekä resurssien tuomiin rajoihin ja mahdollisuuksiin. Prosessin aikana on 

hyvä kirjoittaa muistiin ajatuksia, ideoita, ehdotuksia ja kysymyksiä. Jokisen 

mukaan tavoitteita on hyvä olla runsaasti ja ne kannattaa asettaa riittävän 

korkealle, jotta tulos olisi mahdollisimman hyvä ja laadukas. (Jokinen 2001, 

23–24, 27–28.) 

Ideoiden keksimistä ja kehittelyä varten on useita erilaisia menetelmiä. Nä-

mä voidaan Jokisen mukaan jakaa intuitioon perustuviin menetelmiin ja sys-

temaattisiin eli diskursiivisiin menetelmiin. Intuitiivisissa menetelmissä käy-

tetään hyväksi alitajunnan tuomia ideoita, joiden avulla monimutkaisetkin 

asiat tuntuvat yhtäkkiä yksinkertaisilta ratkaista. Intuitiivisia menetelmiä ovat 
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esimerkiksi erilaiset aivoriihet, tuumatalkoot ja muuntelumenetelmä. Diskur-

siiviset menetelmät hyödyntävät tietoista ajattelua, jolloin systemaattisesti 

käydään läpi ideoita esimerkiksi kaavioiden avulla. (Jokinen 2001, 39–40.) 

Meille oli heti opinnäytetyöprosessin alussa selvää, että olisi tärkeää tehdä 

luonnosvideo ennen varsinaisen tulkkausharjoitusmateriaalin tekoa. Luon-

nosvideo antoi meille ensimmäisen käsityksen siitä, millaiset mahdollisuu-

det ja haasteet 360-videokuvaus asettaa. Koko 360-videokuvaus oli maail-

malla ja varsinkin Suomessa niin uutta, että vastaavanlaista kokeilua harjoi-

tusmateriaalin tekemisestä ei meidän tietääksemme ollut vielä tehty. Oli 

tärkeää saada tietää, mitkä olisivat kuvaustilanteessa esiin tulevat ongel-

makohdat ja kuinka ne voitaisiin ratkaista. Mietimme etukäteen, että suu-

rimpia haasteita kuvaustilanteessa tulisi todennäköisesti olemaan se, että 

360-videokuvauksessa kaikki huoneessa olevat ihmiset näkyisivät kuvassa. 

Tämän vuoksi esimerkiksi kuvaaja tai me emme pystyisi olemaan huonees-

sa ohjaamassa tilannetta. Ennen luonnosvideon kuvausta mietimme, että 

tilanne olisi selitettävä näyttelijöille tarkasti etukäteen, jotta he osaisivat 

huoneesta poistuttuamme selvitä tilanteesta ilman meidän ohjaustamme.  

 

 

5.2.1 Ideointivaihe 

 

Ideoinnissa käytimme erilaisia Jokisen (2001) esittelemiä menetelmiä, joista 

tärkeimpinä olivat keskusteluihin perustuvat aivoriihet. Näitä keskusteluja 

tukemaan käytimme diskursiivisista menetelmistä ajatuskarttoja sekä muis-

ti- ja idealistoja. Koimme nämä menetelmät toimiviksi, koska opinnäytetyö-

ryhmässämme oli vain kaksi jäsentä ja näin asioiden suunnittelu oli sujuvin-

ta. Meille keskusteleva tapa ideoida oli kaikkein luontevin.  

Ennen luonnosvideon kuvausta pidimme palavereja Turtiaisen kanssa, jois-

sa keskustelimme aikatauluista, videon pituudesta, siinä tapahtuvista asi-

oista ja kuvaustekniikasta. Turtiainen esitteli meille kameroita ja kertoi siitä, 
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kuinka 360-videokuvaustekniikalla kuvaaminen, kuvatun materiaalin käsitte-

ly ja valmiin videokuvan katsominen toimii. 

Ehdotimme Turtiaiselle luonnosvideon pituudeksi 3-5 minuuttia. Tämä oli 

hänestäkin sopiva pituus videolle. Alle viisiminuuttinen video riittäisi näyttä-

mään meille tulkkaustilanteen kuvaamisen haasteet ja mahdollisuudet. Tur-

tiainen taas pystyisi 3-5 minuutin videolla testaamaan esimerkiksi kameroi-

den videoiden synkronointia toisiinsa. Pidempi video vaatisi sekä meiltä että 

Turtiaiselta enemmän ennakkosuunnittelu- ja työstöaikaa, eikä ole järkevää 

käyttää liikaa rajatuista resursseista pelkän luonnosvideon tekemiseen. 

Mielestämme yli viiden minuutin video ei toisi luonnosteluvaiheessa mitään 

tärkeää lisäinformaatiota, koska 3-5 minuutin video riittää jo näyttämään 

esimerkiksi laadun riittävyyden tulkkausmateriaalina, tulkin sijoittumisen, 

valmiin videon käytettävyyden ja sen pystyvätkö näyttelijät toimimaan huo-

neessa ilman paikalla olevaa ohjaajaa. 

Ideointivaiheessa aikaa vievintä oli päättää se, että jos paikalla olisi kuuro 

näyttelijä, kuinka kuvaustilanteessa toimittaisiin. Ensimmäinen vaihtoehto 

oli, että käsikirjoittaisimme tilanteen tarkoin vuorosanoin, ja tilanne näytel-

täisiin täysin käsikirjoituksen mukaan. Toinen vaihtoehto oli, että paikalla 

olisi tulkki ja näyttelijät voisivat vapaammin keskustella antamistamme ai-

heista. Haastavaa tilanteessa oli se, että kamerat kuvaisivat joka suuntaan, 

ja tällöin tulkkikin näkyisi kuvassa. Tulkki ei tietenkään voisi näkyä materi-

aalissa, koska näin harjoitusta tekevä opiskelija voisi katsoa tulkilta valmiin 

tulkkausratkaisun.  

Kysyimme Turtiaiselta, kuinka saisimme tulkin piiloon kameralta, esimerkik-

si istuisiko tulkki jonkinlaisen lipan alla. Keskustelimme vaihtoehdoista ja 

yksinkertaisin tapa oli sumentaa tulkki valmiista kuvamateriaalista. Turtiai-

nen sanoi, ettei se toisi hänelle juurikaan lisätyötä. Tulkki ei myöskään voisi 

tulkata viittomakielestä suomeen, koska se kuuluisi videolla. Mietimme voi-

siko tulkin äänen poistaa videolta jälkikäsittelyvaiheessa. Teknisesti tämä 

olisi ollut mahdollista, mutta ääniraidan muokkaaminen hyväksi olisi vienyt 

liikaa aikaa.  
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Päätimme, että paikalla olisi tulkki. Tulkki tulkkaisi kuvauksissa keskustelun 

suomesta viittomakieleen ja jälkikäsittelyssä hänet poistettaisiin kuvasta 

sumentamalla. Koska tulkki ei voisi tulkata viittomakielestä suomen kieleen, 

kuulevien näyttelijöiden piti ymmärtää viittomakieltä.  

Olimme huomanneet, että vanhoissa harjoitusmateriaaleissa viive oli usein 

liian lyhyt, jos tilanne oli valmiiksi käsikirjoitettu. Lisäksi materiaali oli usein 

epäluonnollisen näköistä ja jähmeää. Käsikirjoitetussa materiaalissa saattoi 

esimerkiksi tulla kohtia, joissa ihmiset eivät vastanneet toistensa kysymyk-

siin, koska he muistivat käsikirjoitetut lauseet väärin. Myös nämä syyt vai-

kuttivat siihen, että päädyimme tulkattuun tilanteeseen.  

Ennen videon valmistumista yksi suurimpia huolenaiheitamme oli se, että 

harjoituksen tekijälle olisi liian haastavaa tulkata ja samanaikaisesti liikuttaa 

kuvaa tietokoneella. Tähän liittyen esimerkiksi videon tapahtumien ajoitus 

oli vaikeaa, koska harjoituksen tekijälle piti jättää tarpeeksi aikaa siirtää ku-

vaa kohteesta toiseen. Harjoituksen tekijä ei voi tulkata viittomakielelle ja 

liikuttaa kuvaa yhtä aikaa. 

 

 

5.2.2 Luonnosvideon käsikirjoitus ja suunnittelu 

 

Luonnosvideon käsikirjoitus oli vapaamuotoinen kuvaus tilanteesta. Siihen 

ei esimerkiksi kirjoitettu henkilöiden vuorosanoja. Luonnosvideo alkaa tilan-

teesta, jossa viittomakielinen opettaja istuu huoneessaan. Hänellä on avoin 

”kyselytunti”, jolloin opiskelijat voivat tulla keskustelemaan opettajan kans-

sa. Opettajalla on paikalla tulkki, jotta myös ensimmäisen vuoden opiskelijat 

tai muut viittomakieltä osaamattomat henkilöt uskaltavat tulla paikalle. Täs-

sä tulkilla tarkoitetaan opiskelijaa, joka valmista videota käyttää.  

Opiskelija saapuu opettajan huoneeseen ja istuutuu pöydän ääreen opetta-

jaa vastapäätä. Opiskelijan mielestä hänen kurssiarvosanansa pitäisi olla 

parempi kuin minkä hän oli saanut. Hän oli saanut kokeesta 4, mutta kurs-

siarvosana oli kuitenkin 3. Opettaja nousee ylös hakemaan hyllyllä olevia 
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papereitaan ja kysyy hyllyn luota, mitä kurssia opiskelija kävi. Opiskelija 

vastaa opettajalle. Opettaja kävelee takaisin pöydän ääreen ja istuu. Opet-

taja ja opiskelija keskustelevat hetken kurssista ja sen arvosanasta. Opetta-

ja perustelee opiskelijalle numeroa. Heidän keskustellessaan, huoneen 

ovelle koputetaan ja opettaja menee ovelle. Ovella toinen opiskelija kysyy, 

olisiko opettajalla hetki aikaa. Opettaja pyytää tulijaa odottamaan oven ul-

kopuolella. Opettaja palaa pöydän ääreen, keskustelu päätetään ja opiskeli-

ja lähtee.  

Tilanne päätettiin jo alkuvaiheessa kuvata Diakin omissa tiloissa ja meille 

tuttujen ihmisten kanssa. Tähän vaikutti se, että aikataulu oli tiukka ja kuva-

usten tekeminen täysin ulkopuolisten kanssa olisi vienyt paljon enemmän 

ennakkosuunnitteluaikaa. Halusimme luonnosvideolle tilanteen, joka sopisi 

luontevasti kouluympäristöön.  

Käsikirjoitukseen vaikutti eniten se, että tilanteessa oli tapahduttava jotain, 

jossa 360-videokuvaus oli tarpeen. Tämän takia videolla opettaja esimer-

kiksi nousee tuolilta ja siirtyy hyllylle. Videota katsovan opiskelijan täytyy 

muistaa siirtää kuvaa opettajan mukana. Näin opiskelija pystyy tulkkaa-

maan myös asiat, joita opettaja viittoo hyllyn luota. Myös ovelle koputtavan 

opiskelijan tarkoitus oli saada katsoja siirtämään kuvakulmaa oven suun-

taan, muuten hän ei olisi voinut tulkata kaikkea. Tulkin on tärkeää tulkata 

asiakkaalleen aina kaikki, mitä tilanteessa näkyy tai kuuluu. Jos kaikki vide-

on tapahtumat olisivat tapahtuneet vain pöydän ääressä, ei 360-

kuvaustekniikalla olisi ollut mitään merkitystä.  

Tilanteen jälkikäsittelyä ja sujuvuutta helpottaaksemme päätimme, että ko-

ko video kuvattaisiin kerralla. 360-videokuvaus olisi sallinut materiaalin ku-

vaamisen myös osissa, mutta se ei tässä vaiheessa ollut tarpeellista. Ha-

lusimme tilanteen olevan mahdollisimman luonteva ja sujuva. Luonnosvide-

on pituus oli myös niin lyhyt, että näyttelijät muistivat, mitä heidän piti tehdä.  

Alun perin ideana oli, että tilanteessa olisi näyttelijöinä kuuro ja kuuleva. 

Syitä, miksi halusimme kuuron tulkkausharjoitusmateriaaliin, oli useita. Ha-

lusimme, että viittoja oli äidinkieleltään viittomakielinen, jolloin viittominen ja 

viittojan eleet olisivat luontevia. Koska paikalla olisi tulkki, kuuro näyttelijä 
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seuraisi oikeasti tulkkausta ja reagoisi siihen. Näin tulkkauksen takia kes-

kusteluun tuleva viive olisi luonteva.  

Kuuleva opiskelija oli valittava niin, että hän ymmärsi viittomakieltä. Materi-

aalissa ei voinut kuulua, kun tulkki tulkkaisi puheelle opettajaa. Luonnosvi-

deon käsikirjoitus ei ollut kielellisesti haastava, mutta aiheeltaan ja sanastol-

taan haasteellisissa materiaaleissa olisi otettava huomioon kuulevien näyt-

telijöiden viittomakielen taitotaso. Kuuleva näyttelijä ei välttämättä ymmär-

täisi kaikkea, vaikka osaisikin viittoa. Tärkeää puheenvuorojen suunnitte-

lussa oli, että materiaalia tulkkaava opiskelija saisi harjoitella tulkkausta 

suomen kielestä viittomakieleen sekä viittomakielestä suomen kieleen.  

Käsikirjoituksessa ovelle koputtava opiskelija osaa viittoa. Hän kysyy opet-

tajalta viittoen, onko opettajalla aikaa. Tähän opettaja vastaa viittoen. Ha-

lusimme, että keskustelu opettajan ja ovelle koputtavan opiskelijan välillä 

käydään viittoen. Tällöin harjoitusmateriaalia tulkkaavan opiskelijan pitäisi 

muistaa tulkata keskustelu puheelle, jotta huoneessa oleva opiskelija pysyi-

si tilanteen tasalla. Harjoituksen tekijän olisi myös pakko siirtää kuvakulma 

ovea kohti tulkatakseen keskustelun. Ennen kuvauksia mietimme, kuinka 

ovelle koputtava opiskelija tietäisi, milloin hänen pitäisi tulla ovelle, jos ovi 

on kiinni. Kumpikaan meistä ei voinut olla antamassa merkkiä näyttelijälle, 

koska kamerat kuvasivat tauotta. Päädyimme siihen, että ovi jätettiin raol-

leen, jolloin näyttelijä kuuli sopivan kohdan keskeyttää opettajan ja opiskeli-

jan keskustelun.  

Luonnosvideon suunnitelma kuitenkin muuttui hieman juuri ennen videon 

kuvauksia, koska koulumme kuurot opettajat eivät päässeet osallistumaan 

kuvauksiin. Näin teimme ratkaisun, jossa opettajaa näytteli Diakin kuuleva 

tulkkauksen lehtori, opinnäytetyömme ohjaaja Kati Huhtinen. Päädyimme 

ratkaisuun, koska luonnosteluvaiheessa, ei ollut järkevää pyytää näytteli-

jäksi koulun ulkopuolista henkilöä. Ulkopuolisen pyytäminen olisi lisännyt 

huomattavasti meidän työtämme, koska henkilö olisi pitänyt etsiä ja ohjeis-

taa tilanteeseen. Resurssimme eivät olisi riittäneet tähän. Saisimme tar-

peeksi informaatiota kuvauksen toimivuudesta, mahdollisuuksista ja haas-

teista myös kuulevan opettajan kanssa. Lopullisessa harjoitusmateriaalissa 
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toivoimme kuuroja näyttelevien henkilöiden olevan oikeasti äidinkieleltään 

viittomakielisiä.  

Opiskelijana toimi Diakin neljännen vuoden opiskelija Terhi Kantola. Oli tär-

keää, että opiskelija oli tarpeeksi pitkällä opinnoissaan jotta hän ymmärsi 

viittovaa opettajaa. Ovelle koputtavaa opiskelijaa näytteli Ekola ja Järvinen 

oli tilanteessa tulkkina. Tilanteessa ei olisi tarvinnut tulkkia, koska kuuroa 

opettajaa näytteli kuuleva. Halusimme kuitenkin kokeilla, kuinka tulkin häi-

vyttäminen onnistuisi. Halusimme myös selvittää, missä tulkin pitäisi tilan-

teessa istua, jotta videolla kuuro vaikuttaisi katsovan tulkkausharjoitusta 

tekevää opiskelijaa. 

 

 

5.2.3 Kuvausten työnjako 

 

Alusta asti kuvausten työnjako meidän ja Turtiaisen välillä oli selvä: Turtiai-

nen vastasi tekniikasta ja me tilanteiden suunnittelusta ja järjestämisestä. 

360-videotekniikka ei itsessään ollut opinnäytetyömme keskeinen tutkimuk-

sen kohde, vaan tekniikan soveltuminen viittomakielen tulkkausharjoitusma-

teriaalin käyttöön. Oli siis luontevaa, että emme alkaneet opiskella kameroi-

den käyttöä ja 360-videon jälkikäsittelyä. Olimme sopineet palavereissa, 

että Turtiainen päättäisi missä luonnosvideon kuvattaisiin. Turtiainen valitsi 

kuvauspaikaksi tilan, joka soveltui 360-videon kuvaukseen. Tilassa ei esi-

merkiksi saanut olla liikaa ikkunoita, mutta kuitenkin valoa oli oltava riittä-

västi. Turtiainen toi paikalle kamerat ja jalustan, sekä huolehti niistä tilan-

teen aikana. Meidän ei tarvinnut huolehtia kameroista ja miettiä kuvien 

synkronointia tai äänen tallentamista. Tämä kaikki antoi meille mahdollisuu-

den keskittyä miettimään tilanteen toimivuutta tulkkauksen kannalta. Me 

käsikirjoitimme luonnosvideon, hoidimme järjestelyt, näyttelijöiden etsimisen 

ja heidän ohjaamisensa tilannetta ennen. Olimme tyytyväisiä kuvausten 

työnjakoon.  
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5.2.4 Testaamisen suunnittelu 

 

Mielestämme luonnosvideon testaaminen tulkkausharjoitusmateriaalin teon 

kannalta oli oleellista. Päätimme testata valmista luonnosvideota Diakin 

kolmannen ja neljännen vuoden viittomakielen tulkkiopiskelijoilla. Emme 

tekisi laajaa kyselytutkimusta luonnosvideon toimivuudesta, vaan keräisim-

me testaajilta päällimmäisiä tunteita ja ajatuksia uuden tyyppisestä tulk-

kausharjoitusmateriaalista. Totesimme, että helpoin tapa kerätä lyhyt palau-

te oli lähettää sähköpostilla opiskelijoille muutama kysymys. Opiskelijat sai-

sivat vapaasti kirjata tuntemuksiaan sähköpostiviestiin. Tarkoituksena ei 

ollut kerätä kommentteja näyttelijöiden roolisuorituksista eikä videon vai-

keustasosta tulkkauksen kannalta, vaan käyttäjien tuntemuksia 360-

videokuvaustekniikalla toteutetusta materiaalista. Halusimme tietää, miltä 

käyttö tuntui ja antoiko se opiskelijoille harjoitusten tekemiseen uuden nä-

kökulman. 

 

 

5.2.5 Luonnosvideon teko 

 

Alun perin luonnosvideo piti kuvata alkusyksyllä 2013. Jouduimme kuitenkin 

odottamaan kameroiden saapumista, joten kuvaukset siirtyivät. Kuvasimme 

luonnosvideon 5.11.2013 Diakin Turun toimipisteen tiloissa. Meidän lisäk-

semme paikalla olivat molemmat opinnäytetyöohjaajamme ja yksi näyttelijä. 

Toimimme tilanteessa kuten oli etukäteen suunniteltu. Turtiainen oli valinnut 

kuvauspaikaksi opettajien tiloissa olevan kahvihuoneen ja hän myös toi pai-

kalle kamerat sekä jalustan. Järjestimme huoneen kuvaustilanteeseen so-

pivaksi ja siirsimme esimerkiksi tuolit sopiville paikoille. Opinnäytetyöohjaa-

jamme Huhtinen näytteli kuuroa opettajaa ja hän toi rekvisiitakseen muun 

muassa kannettavan tietokoneen sekä kansioita. Opiskelijaa näytellyt Kan-

tola oli miettinyt valmiiksi muutaman omannäköisensä lisäyksen alkuperäi-

seen käsikirjoitukseen. Me selitimme vielä tilanteen kulun ja ohjeistimme 

näyttelijöitä. Tilanteen alustaminen sujui jouhevasti ja ongelmitta.  
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Mietimme Turtiaisen kanssa hetken kameran paikkaa, jotta sen kuvaamat 

kuvakulmat olisivat mahdollisimman realistisia tulkin näkökulmaksi. Pää-

dyimme laittamaan kameran siihen paikkaan, missä tulkki istuisi vastaavas-

sa aidossa tilanteessa, eli vastapäätä kuuroa asiakasta (opettaja) ja opiske-

lijan viereen. Tämä paikka oli teoriassa hyvä, koska se näytti realistisesti 

tulkin näkökulman eli sen, mitä tulkki oikeastikin näkisi istuessaan tällä pai-

kalla. Henkilöiden ja kameran paikat näkyvät kuvassa 2. 

 

KUVA 2: Pohjapiirustus luonnosvideon kuvaustilanteesta 

 

Mietimme Turtiaisen kanssa, että kameran kuvia synkronoidessa ongel-

maksi voi tulla se, että kamera on ollut liian lähellä ihmisiä. Turtiainen näytti 

luonnosvideon kuvauksen jälkeen, millainen ongelma liian läheltä kuvates-

sa voi syntyä: kameroiden rajapinnat eivät leikkaannu saumattomasti toi-

siinsa, jolloin se aiheuttaa saumakohdissa halkeutumisefektiä (Kolor i.a). 

Halkeutumisefekti tarkoittaa sitä, että kuvattavilta ihmisiltä saattaa esimer-

kiksi puuttua käsi tai kasvot näyttävät epäselviltä. Mietimme luonnosvideon 

kuvaamisen jälkeen, että jos tällainen efekti tulee videolla ilmi, tulkkaushar-

joitusmateriaalissa henkilöt eivät saa olla liian lähellä kameraa. Tekniikan 
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kehittyessä ei varmasti lähellekään kuvaaminen tulisi olemaan ongelma. 

Vielä toistaiseksi laitteistot ja ohjelmat olivat niin uusia, että laatu ei välttä-

mättä olisi paras mahdollinen. 

Ennen kuvaamisen aloittamista Turtiainen kertoi lyhyesti, miten kamerat 

toimivat ja kuinka tilanne hänen osaltaan etenisi. Hän laittoi kamerat kau-

kosäätimestä päälle, jolloin kaikki kamerat alkoivat kuvata. Turtiainen oli 

ajatellut, että ulkoista mikrofonia ei tässä luonnosvideon kuvauksessa tarvi-

ta, mutta varmasti varsinaista harjoitusmateriaalia kuvattaessa se olisi hyvä. 

Nyt tila oli sen verran kaiuton ja rauhallinen, että kameroiden omat mikrofo-

nit riittivät hyvin. Kameroiden pyöriessä Turtiainen napsautti muutaman ker-

ran sormiaan, jotta hän myöhemmin pystyi äänen avulla synkronoimaan 

kuvat toisiinsa.  

Materiaali saatiin kerralla kuvattua, ja kohtaus kesti noin neljä minuuttia, 

kuten olimme suunnitelleet. Kaikki sujui kuvaustilanteessa hyvin, eikä mi-

tään yllätyksiä tapahtunut. Kaikki käsikirjoituksen tapahtumat, jotka olimme 

ennakolta suunnitelleet, toteutuivat. Kuvaustilanne kesti noin puoli tuntia. 

Tilanteen sujuvuuteen vaikutti varmasti se, että olimme suunnitelleet tilan-

teen tarpeeksi tarkasti, mutta jättäneet tilaa tapahtuman luonnolliselle kulul-

le. Jos kohtaus olisi käsikirjoitettu sanatarkasti, olisi se voitu joutua otta-

maan useamman kerran uudestaan esimerkiksi repliikkien unohtumisen 

takia. Olimme tyytyväisiä siihen, miten luonnollisesti tilanne eteni ja kaikilla 

tuntui olevan selkeänä mielessä, mitä tilanteelta toivoimme.  

 

 

5.3 Tuotteen kehittely 

 

Jokinen päättää luonnosteluvaiheen valitun luonnoksen testaamiseen. Tä-

män jälkeen alkaa kehittelyvaihe. Kehittelyvaiheessa valittu luonnos analy-

soidaan sekä suunnitellaan lopullisen tuotteen muoto. Kehittelyvaiheessa 

on vielä hyvä käydä läpi valmiille tuotteelle asetetut vaatimukset ja tavoit-

teet. (Jokinen 2001, 89–90.) 
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Kehittelyvaiheessa on tärkeää huomata kohdat, jotka luonnoksessa eivät 

toimi. Tämä tapahtuu ideoimalla uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja suunnittele-

malla ongelmakohdat uudestaan. Valmiin tuotteen suunnitteluvaiheessa on 

otettava huomioon kaikki yksityiskohdat. Kehittelyvaihe päättyy parannellun 

tuotteen toteuttamispäätökseen. Tuotteen toteuttamiseen laaditaan toimin-

tasuunnitelma ja aikataulu. (Jokinen 2001, 90–91, 95.) 

Meidän kehittelyvaiheemme sisälsi omaa pohdintaamme siitä, mitä luon-

nosvideossa oli muutettava tulkkausharjoitusmateriaalia varten, sekä luon-

nosvideon testaamisen viittomakielen tulkkiopiskelijoilla. Näistä tehtyjen 

huomioiden avulla suunnittelimme tulkkausharjoitusmateriaalin.  

 

 

5.3.1 Pohdintaa luonnosvideon kuvauksen jälkeen 

 

Luonnosvideon kuvaustilanteen jälkeen mietimme, että todennäköisesti vii-

vettä puheenvuorojen välillä saisi vielä kasvattaa molempiin suuntiin viitto-

makielestä suomen kielelle ja päinvastoin. Jännitimme myös, että näkyvät-

kö kaikki henkilöt varmasti kuvassa ja riittääkö kuvanlaatu esimerkiksi huu-

lion seuraamiseen. Mietimme riittävätkö kameroiden omat mikrofonit tallen-

tamaan tarpeeksi hyvälaatuista ääntä ja kuinka tulkki näkyisi videolla häivyt-

tämisen jälkeen. Pohdimme, voisiko tulkin vaatetuksella vaikuttaa tulkin 

häivyttämisen onnistumiseen. Jos tulkilla olisi vaaleat vaatteet, häivyttämi-

nen voisi olla helpompaa. Halusimme, että tulkki ei korostuisi kuvamateriaa-

lissa, koska hän oli paikalla vain kuvaustilanteen sujuvuuden takia. Kamera 

ei luonnosvideon kuvauksissa ollut sijoitettu täysin kuuron asiakkaan ja tul-

kin väliselle katselinjalle. Mietimme, pitäisikö se seuraavissa kuvauksissa 

sijoittaa siihen. 
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5.3.2 Luonnosvideon analysointi 

 

Valmiin luonnosvideon saatuamme kokeilimme tulkata sitä ja teimme sa-

malla huomiota siitä. Ensimmäisen katsomiskerran jälkeen olimme iloisia 

siitä, että luonnosvideo ja tekniikka oikeasti toimivat. Ennen luonnosvideota 

oli vaikea saada käsitys siitä, miltä viittominen ja ihmisten liike tulee näyt-

tämään 360-videolla. Kun katsoimme ensimmäisen kerran luonnosvideota, 

tämä asia konkretisoitui. Videolla pystyi todella seuraamaan tilannetta joka 

suunnasta ja ihmisten liikkeet näkyivät selvästi. 

Oli mukava huomata, että kuvanlaatu riitti viittomisen seuraamiseen. Käsi-

muodot, orientaatiot, viittomien suunnat, huulio ja ilmeet olivat lähes koko 

ajan nähtävissä hyvin. Käytimme kuvaustilanteessa vain kameran mikrofo-

nia, jonka äänenlaatu riitti hyvin ihmisten puheen tallentamiseen, kun ympä-

ristö oli rauhallinen. Kuuntelemista ei tarvinnut pinnistellä, eivätkä pienet 

häiriöäänet, kuten papereiden rahina, häirinneet kuuntelemista. Ovelle tule-

va koputuskin kuului hyvin. 

Meidän mielestämme luonnosvideota pyörittävä 360-videolle tarkoitettu oh-

jelma oli yllättävän helppo käyttää. Toki meillä oli jo pohjatietoa siitä, kuinka 

tekniikka toimii ja olimme katsoneet muita 360-videoita. Joka tapauksessa 

päällimmäiseksi meille jäi tunne siitä, että tämän tekniikan käyttö tulkkaus-

harjoitusmateriaalissa oli mahdollista. Hiiren käyttö tulkatessa ei tuntunut 

vaikealta, ja kuvaa pystyi liikuttamaan samalla, kun tulkkasi puheelle.  

Luonnosvideota tulkatessa tuntui mukavalta, että pystyi harjoituksen tekijä-

nä vaikuttamaan kuvakulmiin. Tämä toi tunteen siitä, että oli tilanteessa itse 

mukana ja pystyi hallitsemaan sitä. Oli antoisaa, että kukaan ei ollut val-

miiksi päättänyt, koska kuva vaihtuu toiseen, vaan kuvakulmaa pystyi itse 

vaihtamaan. Kuvakulman pystyi suuntamaan esimerkiksi vain kuuroon, jos 

niin halusi. 

Luonnosvideon kuvaamisen jälkeen pelkäsimme halkeutumisefektiä, jossa 

lähellä kuvatut henkilöt menevät kameroiden liitoskohtiin ja ”halkeavat”. 

Halkeutumisefektiä tuli luonnosvideolle hieman, mutta se osui kuulevaan 
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asiakkaaseen, jolloin se ei häirinnyt materiaalin käyttöä. Kuuron opettajan 

viittominen näkyi videolla koko ajan selvästi. 

Kehitettävääkin löytyi, mikä piti ottaa huomioon tulkkausharjoitusmateriaalia 

tehdessä. Yksi tärkeimmistä tekemistämme huomioista oli etäisyys kame-

ran ja henkilöiden välillä: kameran linssi lisää etäisyyttä paljon. Todellisuu-

dessa opettaja ei liikkunut kuin pari metriä pöydän luota ikkunaa kohti, mut-

ta kuvassa opettaja näyttää kävelevän useamman metrin päähän pöydästä. 

Ikkunan luota viittoessaan opettaja on jo hieman liian kaukana tulkkauksen 

kannalta. Opettajan viittomisen kyllä näki, mutta siitä on jo melko vaikea 

saada selvää, ja esimerkiksi huuliota ei enää nähnyt kunnolla. Sama tilanne 

oli myös ovelle päin katsoessa, jossa opettaja ja toinen opiskelija keskuste-

levat. Luonnosvideota katsoessamme mietimme, että tulkkausharjoitusma-

teriaalissa olisi muistettava pitää kaikki näyttelijät tarpeeksi lähellä kameraa. 

Tämän kokemuksen perusteella kaksi metriä oli maksimietäisyys kameras-

ta. 

Pohdimme luonnosvideota katsoessa myös vaihtoehtoa, missä opettaja ja 

opiskelija eivät istuisi aivan vastakkain vaan hieman viistosti toisiinsa näh-

den. Tällöin videota katsova opiskelija voisi nähdä molemmat henkilöt yhtä 

aikaa, koska aidossakin tulkkaustilanteessa tulkki näkisi sivusilmällä kuule-

van asiakkaan, vaikka kohdistaisi katseensa vain kuuroon. Toisaalta mie-

timme, onko sillä merkitystä, koska tarvittaessa opiskelija voi kyllä kääntää 

kuvakulman kuulevaan asiakkaaseen. Mietimme myös, että jos opiskelija 

istuisi lähempänä opettajaa, ei se välttämättä vastaisi realistista tulkkausti-

lannetta. Tulkkaustilanteissa yleensä tulkki sijoittuu kuulevan asiakkaan 

viereen. Tärkeintä harjoitusmateriaalissa mielestämme on kuitenkin toimi-

vuus, eikä pelkästään tilanteen realistinen kulku. Harjoitusmateriaali on sil-

loin onnistunutta, kun sitä katsova opiskelija pystyy sujuvasti harjoittele-

maan tulkkausta ja kokee olevansa tulkkina tilanteessa. 

Kameran korkeus oli luonnosvideossa toimiva. Olimme asettaneet kameran 

ihmisten päiden korkeudelle, mikä toimi mielestämme todella hyvin. Jos 

kamera olisi ollut ylempänä tai alempana, olisi viittomista ja tapahtumia luul-

tavasti ollut vaikeampi seurata. Tulkkausharjoitusmateriaalia suunniteltaes-
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sa olisi mietittävä, pitäisikö kamera sijoittaa keskelle ihmisiä ja tapahtumia, 

jolloin kaikki henkilöt olisivat suurin piirtein yhtä kaukana kamerasta. Nyt 

luonnosvideota kuvatessa kamera oli sijoitettu siihen paikkaan, missä tulkki 

oikeasti olisi (kuulevan asiakkaan viereen). Mietimme, pitäisikö henkilöiden 

tulkkausharjoitusmateriaalissa istua pyöreän pöydän äärellä? Tällöin kaikki 

olisivat yhtä kaukana kamerasta. 

Viive videolla oli mielestämme melko hyvä. Kun olimme tehneet oman arvi-

omme luonnosvideon viiveestä, olimme kiinnostuneita kuulemaan muiden 

opiskelijoiden mielipiteitä siitä. Todennäköisesti viivettä voisi vähän vielä 

kasvattaa, jolloin se palvelisi suurempaa opiskelijaryhmää. Kokemuksemme 

mukaan harjoitusmateriaaleissa hieman liian pitkä viive ei ole häiritsevä 

asia, vaan se antaa opiskelijalle mahdollisuuden tulkata rauhassa. Luon-

nosvideota katsoessa olimme edelleen sitä mieltä, että tulkin mukana olo 

tilanteessa oli hyvä ratkaisu. Se antoi viiveelle luonnollisen pituuden ja ti-

lanne eteni tulkin ehdoilla. 

Nämä yllämainitut kehitettävät asiat olivat muokattavissa tulkkausharjoitus-

materiaalia varten. Luonnosteluvaiheen jälkeen meillä oli sellainen olo, että 

360-videomateriaalia pystyisi käyttämään viittomakielen tulkkausharjoitte-

lussa. 

 

 

5.3.3 Testiryhmän palaute luonnosvideosta 

 

Testasimme luonnosvideota opiskelijaryhmällä, joka koostui Diakonia-

ammattikorkeakoulun kolmannen ja neljännen vuoden viittomakielen tulk-

kiopiskelijoista. Lähetimme tammikuussa 2014 opiskelijaryhmälle sähkö-

postia, johon olimme liittäneet luonnosvideon internetosoitteen ja ohjeet 

videon katsomiseen. Pyysimme opiskelijoita katsomaan videon kaksi kertaa 

ja kiinnittämään huomiota siihen, että oliko toisella katselukerralla videon 

käyttö helpompaa. Palautteessa pyysimme huomioita erityisesti 360-videon 

käytettävyyteen liittyen, emme palautetta näyttelijöiden roolisuorituksista tai 
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tulkkauksen vaikeustasosta. Opiskelijoille ei lähetetty virallista palauteloma-

ketta eikä vastauksia tilastoitu. He saivat antaa videosta vapaamuotoista 

palautetta, jonka me analysoimme. Vastauksista oli selvästi erotettavissa 

toistuvia huomioita ja kommentteja, joita olemme listanneet seuraavaksi. 

Monet opiskelijoista pitivät tekniikkaa haasteellisena käyttää, joskin toisella 

tulkkauskerralla videon käyttö tuntui jo helpommalta. Suurin osa opiskeli-

joista piti videon kuvan- ja äänenlaatua hyvänä tai ainakin riittävänä. Video-

ta oli opiskelijoiden mielestä helppo zoomata lähemmäksi, mutta silloin ku-

vanlaatu heikkeni liikaa ja kuva saattoi vääristyä reunoilta. 

Erityisesti vastauksista nousi esiin se, että hiirellä liikuttaessa kuva tuntui 

liikkuvan väärään suuntaan. Tällä opiskelijat tarkoittivat sitä, että yleensä 

ohjelmissa, joissa kuvaa liikutetaan, se liikkuu hiiren liikkeeseen nähden 

vastakkaiseen suuntaan. Esimerkiksi kun hiirtä siirtää vasemmalle, kuva 

liikkuu oikealle. Luonnosvideossa kuitenkin hiiren liikkuessa oikealle myös 

kuva liikkuu oikealle. Tämä koettiin vaikeasti sisäistettävänä piirteenä vide-

on käytössä. Opiskelijoiden mielestä kuva liikkui hiirellä myös liian herkästi 

ja holtittomasti, kannettavan tietokoneen hiirellä käyttöä pidettiin jopa mah-

dottomana. Pieni liike hiirellä siirsi kuvaa paljon eteenpäin. Tämä aiheutti 

helposti myös sen, että opiskelijat kuvaa siirtäessään heittivät kuvakulman 

kattoon tai lattiaan. Näppäimistön nuolinäppäimillä sen sijaan kuvan liikutte-

lu koettiin helpommaksi ja hallittavammaksi.  

Monet kokivat, että tulkkaaminen ja kuvan liikuttelu yhtä aikaa oli vaikeaa. 

Liikkuvan kohteen seuraaminen oli yksi tekniikan tuomista haasteista opis-

kelijoiden mielestä. Tähän ratkaisuna ehdotettiin esimerkiksi tulkkausvii-

veen kasvattamista, jolloin opiskelijalle jäisi enemmän aikaa liikutella kuvaa 

rauhassa. Kaikkia uusi tekniikka ei häirinnyt, vaan osa testiryhmästä piti 

tekniikkaa helppona ja mukavana käyttää. Muutaman opiskelijan mielestä 

tekniikan käyttäminen oli niin vaikeaa, että se vei huomion pois itse tulk-

kaamisesta. Saimme myös useamman kommentin siitä, että huono interne-

tyhteys vaikeutti harjoituksen tekoa, koska liian hitaalla internetyhteydellä 

ohjelma ei jaksanut pyörittää videota. 
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Vaikka monet kokivat tekniikan haastavana, saimme luonnosvideosta pal-

jon positiivista palautetta. Monet opiskelijat pitivät harjoituksessa siitä, että 

he pystyivät itse vaikuttamaan tilanteen kulkuun ja kuvakulmiin. Heistä vi-

deo toi harjoitteluun aidon tulkkaustilanteen tuntua, joka aikaisemmista ma-

teriaaleista oli puuttunut. Palautteesta välittyi se, että opiskelijat pitivät tek-

niikkaa mielenkiintoisena, hauskana ja innostavana. 

Kuten olimme aikaisemmin ajatelleetkin, video jakoi testiryhmän mielipiteet. 

Osa opiskelijoista ajatteli, että 360-videotekniikka ei tuo harjoitusmateriaa-

leihin mitään uutta, vaan jopa vaikeuttaa tulkkauksen harjoittelemista. Toi-

set taas ajattelivat, että kun tekniikasta tulee tuttua, se tuo tulkkausharjoitte-

luun uusia näkökulmia. Palautteessa oli paljon sellaisia kommentteja ja 

huomioita, joita olimme itsekin miettineet. Monet palautteessa esiin tulleista 

kehityskohteista liittyivät videota pyörittävän ohjelman käyttöön. Esimerkiksi 

siihen, että hiirellä videon käyttö oli vaikeaa ja kuva liikkui liian herkästi. Va-

litettavasti emme pysty vaikuttamaan ohjelman käyttöön liittyviin ongelmiin. 

 

 

5.3.4 Tulkkausharjoitusmateriaalin ideointi 

 

Tuotekehittelyprosessimme kehittelyvaihe päättyi tulkkausharjoitusmateri-

aalin, eli lopullisen tuotteen, ideointiin. Tulkkausharjoitusmateriaalin ideoin-

tivaihe sisälsi paljon ajatustyötä. Ideointi alkoi heti luonnosvideon valmistut-

tua ja suunnitelma materiaalin toteutuksesta tarkentui vähitellen. Lopulli-

seen suunnitelmaan vaikuttivat esimerkiksi muilta opiskelijoilta saatu palau-

te luonnosvideosta ja meidän huomiomme sekä ideamme.  

Kuten luonnosvideolla tulkkausharjoitusmateriaalin teossa Turtiainen vas-

taisi tekniikasta. Mietimme, että Huhtinen toimisi videolla tulkkina. Huhtinen 

tulkkaisi videolla suomesta viittomakieleen, jotta tilanne sujuisi mahdolli-

simman aidontuntuisesti eikä näyttelijöiden tarvitsisi opetella vuorosanoja 

ulkoa.  
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Kirjoitimme tulkkausharjoitusmateriaalia varten käsikirjoituksen. Käsikirjoitus 

oli suuntaa-antava ja painotimme näyttelijöille, että he saivat muokata vuo-

rosanojaan itselleen sopiviksi. Tärkeintä oli, että käsikirjoituksessa olevat 

asiat tulisivat ilmi mahdollisimman luonnollisesti. Tämän takia oli tärkeää, 

että kuvaustilanteessa oli tulkki. Jos tulkkia ei olisi ollut, kuuro näyttelijä ei 

olisi voinut seurata tilannetta ja kaikkien näyttelijöiden olisi pitänyt opetella 

vuorosanat ulkoa. Käsikirjoitus on kokonaisuudessaan opinnäytetyön rapor-

tin liitteenä. 

Kun aloimme kirjoittaa käsikirjoitusta tulkkausharjoitusmateriaaliin, päätim-

me, että materiaalin käsikirjoitus ja tapahtumat ovat samankaltaisia luon-

nosvideon tapahtumien kanssa. Näin pystyimme korjaamaan luonnosvide-

ossa huomattuja ongelmakohtia ja käyttämään hyväksi sen tekemisestä 

saamiamme kokemuksia. Jos olisimme valinneet tulkkausharjoitusmateriaa-

liin täysin luonnosvideosta poikkeavan tilanteen, olisimme joutuneet teke-

mään huomattavasti enemmän pohjatyötä.  

Tulkkausharjoitusmateriaalin käsikirjoituksessa kuuro ja kuuleva opettaja 

keskustelevat opetustiloja vuokraavan firman jäsenen kanssa luokkatilan 

remontoinnista. Opettajat ovat sitä mieltä, että tila ei sovellu viittomakielen 

opetukseen. Opettajat antavat virkailijalle erilaisia korjausehdotuksia. Opet-

tajien ja virkailijan keskustellessa paikalle tulee kuuro opiskelija, joka kertoo 

opiskelijan näkökulman tilan heikkouksista. Virkailija kirjaa ylös korjauseh-

dotukset. Käsikirjoituksessa on kaksi kohtausta. Ensimmäisessä kohtauk-

sessa opettajat ja virkailija tapaavat opettajien taukotilassa, josta he siirty-

vät katsomaan korjattavaa tilaa. Toisessa kohtauksessa opettajat, virkailija 

ja opiskelija seisovat luokkatilassa ja keskustelevat luokan eri ongelmakoh-

dista.  

Suunnittelimme käsikirjoituksen vuorosanat niin, että videolla puhutaan ja 

viitotaan lähes yhtä paljon. Silloin tulkkaamista tuli molempiin suuntiin, 

suomen kielestä viittomakieleen ja viittomakielestä suomen kieleen suurin 

piirtein yhtä paljon. Käsikirjoitimme videolle lisäksi kohtia, joissa vain kuurot 

keskustelevat keskenään. Videolla on myös kohtia, joissa vain puhutaan. 

Näin videota tulkkaava opiskelija joutuu tulkkaamaan välillä vain yhteen 
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suuntaan, eikä pelkästään kaksikielistä dialogia. 360-videota käsikirjoittaes-

sa pitää muistaa, että harjoituksen tekijä ei voi liikuttaa kuvaa ja viittoa sa-

maan aikaan. 

Mietimme paljon, kuinka 360-video toteutuisi parhaiten tulkkausharjoitusma-

teriaalissa. Suunnittelimme molemmat kohtaukset niin, että opiskelija jou-

tuisi tulkkausharjoitusta tehdessään liikuttamaan kuvaa. Saimme luonnos-

videosta palautetta, että jos kuvaa joutui liikuttamaan usein lyhyen ajan si-

sällä, se vei turhaa energiaa tulkkaamiselta. Tämän takia emme tehneet 

kohtauksista liian monimutkaisia. 360-videoelementit toteutuisivat videolla 

eri tavoin. Videolla henkilöt liikkuvat ja he osoittelevat huoneessa olevia 

asioita. Jos opiskelija haluaa nähdä mistä asioista henkilöt puhuvat, hänen 

on liikuteltava kuvaa.  

Halusimme, että kuuron opettajan roolin näytteli oikeasti viittomakielinen 

kuuro henkilö, jotta tilanne olisi mahdollisimman aito. Tähän rooliin saimme 

Jaana Aaltosen. Hän on kuuro ja ammatiltaan opettaja, joten hän sopi roo-

liin hyvin. Kuuroa opiskelijaa esittämään halusimme joko kuuron tai viitto-

makieltä hyvin osaavan nuoren. Aikaisemmassa tutkimuksessa oli selvin-

nyt, että opiskelijat haluavat harjoitusmateriaaliin sekä mies- että naisviitto-

jia. Tämän takia etsimme opiskelijan roolin miehen. Tätä roolia näytteli Jo-

nas Koivula, joka on koulumme opiskelija. Hänen viittomakielen taitonsa oli 

hyvä, koska hänellä on kuurot vanhemmat. Virkailijaa näytteli Petra Bisi, 

joka myös opiskelee Diakissa. Hän sopi mielestämme rooliin hyvin. Kuule-

vaa opettajaa esitti Järvinen. Alun perin toivoimme, että tähän rooliin olisi 

saatu joku ulkopuolinen näyttelijä, mutta emme saaneet aikatauluja sopi-

maan yhteen ehdokkaiden kanssa. Oli toisaalta hyvä, että toinen meistä 

pystyi olemaan kuvaustilanteessa mukana. Emme olisi nähneet, mitä tilan-

teessa tapahtuu, jos olisimme molemmat olleet kuvaustilan ulkopuolella.  

Video kuvattiin Diakonia-ammattikorkeakoulun Old Millin tiloissa. Ensim-

mäinen kohtaus kuvattiin opettajien kahvihuoneessa ja toinen kohtaus kou-

lumme luokkatilassa. Ajattelimme, että nämä tilat sopivat hyvin videon ku-

vaamiseen. Käsikirjoitus kirjoitettiin näihin tiloihin ja 360-videoelementit 

suunniteltiin nimenomaan näissä tiloissa tapahtuviksi. Esimerkiksi luokassa 
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on oikeasti keskellä tilaa tanko, joka häiritsee viittomakielen opetusta. Kä-

vimme ennen kuvauspäivää Huhtisen ja Turtiaisen kanssa katsomassa tilat 

ja kerroimme heille, mitkä olimme ajatelleet kameran sekä henkilöiden pai-

koiksi. Kuvissa 3 ja 4 ovat kuvaustilat sekä henkilöiden asettuminen niissä. 

Emme voineet sijoittaa henkilöitä liian kauaksi kamerasta, sillä olimme saa-

neet luonnosvideosta palautetta, että viittomista oli vaikea seurata kaukaa. 

Liian pitkä välimatka tarkoitti jo muutamaa metriä kamerasta. Tekniikkaa 

ajatellen olisi ollut parempi, että henkilöt olisivat olleet kauempana kame-

rasta. Silloin meidän ei olisi tarvinnut pelätä halkeutumisefektiä. Päätimme 

kuitenkin jo suunnitteluvaiheessa, että meille oli tärkeämpää, että materiaa-

lia katsova opiskelija pystyy varmasti seuraamaan viittomista.  

 

KUVA 3. Pohjapiirustus ensimmäisen kohtauksen tilasta 
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KUVA 4. Toisen kohtauksen henkilöt kuvaustilassa 

 

Lähetimme näyttelijöille sähköpostia, jossa kerroimme 360-videosta, kuva-

usten aikataulusta, paikoista sekä yleistä ohjeistusta kuvauksiin liittyen. 

Sähköpostin liitteenä oli käsikirjoitus ja kuvia luokkatilasta. Ohjeistuksessa 

kerroimme, kuinka halusimme näyttelijöiden viittovan ja puhuvan videolla. 

Lisäksi kirjoitimme, miten toivoimme heidän pukeutuvan, jotta he näkyisivät 

videolla mahdollisimman hyvin. Pyysimme henkilöitä viittomaan rauhallisesti 

ja puhumaan kuuluvalla äänellä. Tärkeää oli, että viittovat ja puhuvat henki-

löt artikuloisivat mahdollisimman selkeästi, jotta opiskelijoiden olisi helppo 

myöhemmin tulkata heitä. Painotimme näyttelijöille, että käsikirjoitus oli 

suuntaa-antava, eikä sitä tarvinnut opetella ulkoa. Teimme kuuleville muis-

tin tueksi laput, joita he saivat pitää esillä kuvaustilanteessa rekvisiittana 

olleiden kansioiden välissä. Tällä varmistimme sen, että kaikki asiat joista 

halusimme näyttelijöiden keskustelevan, tulivat esille. Viittoville näyttelijöille 

ei voitu tehdä muistilappuja, koska he eivät voineet viittoa ja pitää lappuja 

käsissään yhtä aikaa.  
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5.4 Viimeistelyvaihe 

 

Kehittelyvaihe päättyy tuotteen toteutusehdotukseen. Kehittelyvaihetta seu-

raa viimeistelyvaihe. Viimeistelyssä tuotteen yksityiskohdat saavat lopulli-

sen muotonsa. Jokisen mukaan viimeistelyvaiheessa valmistetaan tavalli-

sesti koekappale, eli prototyyppi. Prototyyppi on vielä tarkastettava, jotta se 

vastaa alussa asetettuja tavoitteita. Viimeistelyvaiheen lopussa tehdään 

lopullinen päätös siitä, toimiiko kehitelty tuote ja onko sitä myöhemmin kan-

nattavaa tehdä. (Jokinen 2001, 15, 17.) 

 

 

5.4.1 Tulkkausharjoitusmateriaalin kuvaukset 

 

Tuotekehittelyprosessin lopullisen tuotteen eli tulkkausharjoitusmateriaalin 

kuvauspäivä oli maanantai 17.3.2014. Kuvauspäivän valintaan vaikutti eni-

ten se, että tuo oli päivä, joka sopi koko työryhmälle. Vaikka työryhmä oli 

pieni ja näyttelijöitä vain muutama, oli vaikeaa löytää kaikille sopiva ajan-

kohta.  

Ennen näyttelijöiden saapumista valmistelimme kuvauspaikat. Ensimmäi-

sen kohtauksen kuvauspaikassa eli opettajien taukotilassa järjestelimme 

pöydät ja tuolit kuvauksiin sopiviksi. Otimme pöydiltä pois tavaroita, koska 

ajattelimme että ylimääräiset tavarat voisivat myöhemmin häiritä materiaalia 

tulkkaavaa opiskelijaa. Toisen kohtauksen kuvauspaikassa eli luokkatilassa 

merkkasimme valmiiksi näyttelijöiden paikat teipeillä lattiaan. Tällä varmis-

timme sen, että kuvaustilanteessa he eivät liiku toistensa eteen tai käänny 

selkä kameraan päin. Merkitsimme myös kameran paikan. Tulostimme 

näyttelijöille käsikirjoitukset ja muistilaput. Olimme hankkineet rekvisiitaksi 

kansioita, papereita ja nimikyltin virkailijalle eli Bisille. Lisäksi olimme hank-

kineet kuvauspäiväksi tarjoilua kaikille.  

Kun näyttelijät saapuivat, kerroimme heille vielä 360-videotekniikasta ja sii-

tä, kuinka kuvaukset etenisivät. Pyysimme Huhtista tulkkaamaan ohjeistuk-
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senkin viittomakielelle. Halusimme pitää ohjeistuksen suomeksi, koska pai-

kalla oli vain yksi viittomakielinen kuuro ja ohjeistaminen puhuen ja viittoen 

samanaikaisesti olisi hidastanut tilannetta liikaa. Emme voineet käyttää vain 

viittomakieltä, koska yksi työryhmän jäsen ei osannut viittoa.  

Sen jälkeen harjoittelimme kohtauksia muutaman kerran käsikirjoitusten 

kanssa. Harjoitusten aikana Ekola otti valokuvia opinnäytetyömme raporttia 

varten. Harjoitusten jälkeen aloimme heti kuvata. Kuvassa 5 näyttelijät ovat 

valmiina kuvauksiin. 

 

KUVA 5. Ensimmäisen kohtauksen kuvaukset. Kuva: Leena Ekola 

 

Kuvaukset sujuivat mielestämme hyvin. Vaikka ennakkotyö ja kuvausten 

suunnittelu veivät paljon aikaa, ne olivat vaivan arvoisia. Jos emme olisi 

tehneet etukäteistyötä, kuvaukset olisivat varmasti kestäneet pidempään ja 

haasteita olisi voinut olla enemmän. Kuvausten sujuvuuteen vaikutti myös 

se, että kaikki näyttelijät olivat harjoitelleet omat roolinsa hyvin. Tulkkaus 

toimi sekä kuvaustilanteessa että ohjeistuksen aikana. Pyysimme tulkkia 

tulkkaamaan kuvaustilanteessa viittomakielelle erityisen rauhallisesti. Li-

säksi sovimme, että tulkki esittää tulkkaavansa viittomakieleltä suomen kie-
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lelle rauhallisella tahdilla. Nämä ratkaisut tehtiin, koska halusimme, että vii-

ve pysyy tarpeeksi pitkänä tulkkauksen harjoittelun kannalta. 

Harjoittelun aikana huomasimme, että kuulevien näyttelijöiden oli vaikea 

huomata, milloin tulkki oli lopettanut tulkkaamisen suomen kielelle. Tämän 

takia pyysimme tulkkia näyttämään kädellä, kun hän oli lopettanut tulkkaa-

misen. Merkin jälkeen kuulevat näyttelijät osasivat alkaa puhua oikeaan 

aikaan. Otimme molemmista kohtauksista pari onnistunutta ottoa, koska 

näin Turtiaisella oli videon jälkikäsittelyvaiheessa mahdollisuus valita otoista 

onnistuneimmat. Kuvassa 6 näyttelijät harjoittelevat toista kohtausta. 

 

 

KUVA 6. Toisen kohtauksen harjoittelua. Kuva: Leena Ekola 

 

Valitsemamme kuvaustilat sopivat tilanteisiin suunnittelemallamme tavalla. 

Myös näyttelijöiden etäisyydet kamerasta tuntuivat olevan hyvät. Tekniikan 

kanssa ei ilmennyt ongelmia. Ulkoista mikrofonia ei käytetty, koska Turtiai-

nen ajatteli kameran omien mikrofonien riittävän. Mietimme kuvausten jäl-

keen, olisiko kameroita pitänyt ottojen välissä kääntää. Jos kameroiden 
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saumakohta osuisi viittovan henkilön kohdalle, hänen viittomisestaan ei 

välttämättä saisi selvää. Kameroita kääntämällä ainakin toinen otoista olisi 

onnistunut.  

Kuvasimme molemmat kohtaukset myös omalla GoPro-kameralla, jotta 

pystyimme analysoimaan videota jo ennen videon jälkikäsittelyn valmistu-

mista. Valitsimme kuvaamiseen pienen kameran, jotta se ei häirinnyt val-

miissa tulkkausharjoitusmateriaalissa. Sijoitimme kameran tiloissa niin, että 

kaikki näyttelijät näkyivät videolla.  

Meidän työnjakomme, eli Järvinen kuulevan opettajan roolissa ja Ekola ku-

vaustilojen ulkopuolella, oli toimiva ratkaisu. Näin Järvinen pystyi tarkkaile-

maan tilannetta jo kuvausvaiheessa ja Ekola kuuntelemaan sitä tilan ulko-

puolelta. Ekola pystyi myös keskittymään vuorosanoihin ja näyttelijöiden 

toimintaan harjoittelun aikana, koska hän ei itse ollut näyttelijän roolissa. 

Kuvausten aikana oli hyötyä siitä, että Ekolalla oli kokemusta näyttelijöiden 

ohjaamisesta ja kuvausten koordinoimisesta.  

 

 

5.4.2 Tulkkausharjoitusmateriaalin analysointi 

 

Tulkkausharjoitusmateriaali antoi meille jälleen uusia ajatuksia 360-

videotekniikasta ja sen käytöstä viittomakielialalla. Valmiissa tulkkausharjoi-

tusmateriaalissa pystyimme parantamaan prosessin aikana esiin tulleita 

ongelmakohtia. Kuitenkin tulkkausharjoitusmateriaalissa riittää kehitettäviä 

asioita. 

Videolla näyttelijät esiintyvät luonnollisesti ja videon tilanne on todentuntui-

nen. Kaikki näyttelijät sopivat rooleihinsa. Todentuntuisuutta lisää se, että 

kuuron opettajan roolia näyttelee oikeasti kuuro henkilö. Opettajan olemus 

on viittomakielinen. Halusimme, että videolla esiintyisi mies- ja naisviittoja, 

jotka olisivat eri-ikäiset. Oli hyvä valita opiskelijaksi nuori miesnäyttelijä. 

Näiden näyttelijävalintojen myötä opiskelijat saisivat harjoitella eri viittomis-

tyylien puheelle tulkkaamista. Kuulevat näyttelijät puhuvat videolla riittävän 
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rauhallisesti ja selvästi. Tekemämme muistilaput olivat toimiva ratkaisu, ei-

kä niiden käyttöä huomaa videolla. 

Kuvauspaikat näyttävät videolla hyviltä ja autenttisilta. Videota katsoessa 

tiloissa ei ole mitään, mikä häiritsisi harjoituksen tekemistä. Molemmissa 

tiloissa valaistus on sopiva, esimerkiksi viittojien kädet ja ilmeet näkyvät 

selvästi. Videolla henkilöiden äänet kuuluvat, eikä esimerkiksi kaikua ole.  

Ensimmäisessä kohtauksessa kahvihuoneessa kameran paikka, korkeus ja 

etäisyys näyttelijöistä toimivat hyvin. Myös näyttelijöiden etäisyys toisistaan 

toimii videolla. Henkilöiden liikkeet, ilmeet ja kuuron näyttelijän viittominen 

näkyvät suurimmaksi osaksi tarkasti. Kameroiden linsseistä johtuva kalan-

silmämäisyys ei vääristä henkilöiden mittasuhteita niin, että se häiritsisi kat-

sojaa. Valitettavasti ensimmäisessä kohtauksessa kameroiden kuvien raja-

pinta osuu juuri viittovan opettajan kasvoihin. Tämä halkeutumisefekti hait-

taa kuuron opettajan huulion seuraamista. Ongelmaa ei olisi ollut, jos kame-

raa olisi käännetty hieman ottojen välissä. Kameran ja näyttelijöiden paikko-

ja miettiessämme pyrimme siihen, että kuurot näyttäisivät katsovan tulkkia 

eli kameraa. Ensimmäisessä kohtauksessa tämä toteutuu.  

Toisessa kohtauksessa kameran paikka ja korkeus olivat hyvät. Vaikka 

näyttelijät ovat lähempänä kameraa kuin luonnosvideossa, huoneessa käy-

vä opiskelija on viittomisen näkemisen kannalta hieman liian kaukana ka-

merasta. Videosta huomaa jälleen, että 360-video kasvattaa etäisyyksiä 

yllättävän paljon. Toisessa kohtauksessa kuvasimme ensimmäistä kertaa 

seisovia henkilöitä. Henkilöiden seisoessa kuvan vääristymä korostuu ja 

henkilöiden mittasuhteista tulee luonnottomia. Ensimmäisessä kohtaukses-

sa henkilöiden istuessa pöydän ääressä vääristyminen ei ole ongelma. Hy-

vää on se, että toisessa kohtauksessa viittojat mahtuvat samaan kuvaan, 

niin kuin olimme suunnitelleet. Harjoitusta tekevän opiskelijan ei tarvitsisi 

kääntää kuvakulmaa viittomakielisen dialogin aikana. Kun kuuro opettaja 

seisoo ikkunan edessä, hänen kätensä tulevat välillä huulion eteen. Tämän 

olisi voinut välttää ohjeistamalla opettajaa viittomaan kädet alempana tai 

pyytämällä häntä pitämään rintamasuunnan vielä enemmän kameraa kohti. 
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Toisessa kohtauksessa, kun kuuro opettaja seisoo tangon vieressä, hän ei 

näytä katsovan tulkkia. Tämä johtui siitä, että tulkki ei ollut aivan kameran 

takana. Tiedostimme tämän jo kuvaushetkellä. Halusimme kuitenkin, että 

tulkki on koko kohtauksen ajan samassa paikassa, eikä liiku kuuron näytte-

lijän mukana.  

Se, että tulkkausharjoitusmateriaalissa on pidempi viive kuin luonnosvide-

ossa, toimii videolla hyvin. Opiskelijalla on mielestämme riittävästi aikaa 

tulkata sekä suomesta viittomakieleen että viittomakielestä suomeen. Vide-

on rytmi on rauhallinen. 

Video on pituudeltaan noin 16 minuuttia. Pituus on juuri sellainen, jota opis-

kelijat toivoivat Mattelmäen ja Ylikylän opinnäytetyössä tehdyssä kyselyssä. 

Kyselyssä opiskelijat toivoivat, että materiaalit olisivat pituudeltaan 15–30 

minuuttia (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 32). . Materiaalissa on suurin piirtein 

yhtä paljon tulkattavaa suomesta viittomakieleen ja viittomakielestä suo-

meen. Muutenkin opiskelijoiden kyselyssä esiintuomat toiveet, jotka olimme 

päättäneet toteuttaa, toteutuvat tekemässämme tulkkausharjoitusmateriaa-

lissa. Opiskelijoiden toiveita olivat esimerkiksi se, että materiaalissa olisi 

simultaanitulkkaustilanne, eri-ikäisiä viittojia, useampi tulkattava henkilö ja 

aidontuntuinen tilanne (Mattelmäki & Ylikylä 2013, 32–38). 

Luonnosvideon jälkeen saimme opiskelijoilta palautetta siitä, että kuvaa 

joutui harjoituksen aikana liikuttamaan liikaa. Halusimme ottaa tämän huo-

mioon tulkkausharjoitusmateriaalissa ja vähensimme videolla tapahtuvaa 

liikettä. Koska tulkkausharjoitusmateriaalin video on pidempi, voisi liikettä 

kuitenkin mielestämme olla enemmän. 360-videon elementtejä olisi voinut 

tuoda videolle enemmän. Erityisesti sellaisia kohtia, jolloin harjoitusta teke-

vän opiskelijan olisi pakko kääntää kuvaa. Nyt videolla kyllä on 360-videon 

toteuttavia elementtejä, esimerkiksi erilaisiin kohteisiin osoittelut ja henkilöi-

den liikkeet, mutta näissä kaikissa opiskelijan ei kuitenkaan ole pakko kään-

tää kameran kuvakulmaa. Jos opiskelija haluaa tarkistaa esimerkiksi lam-

pun muodon, kuvakulmaa voi siinä tapauksessa muuttaa. 

Yksi suunnittelemistamme 360-videoelementeistä ei toimi videolla. Olimme 

ajatelleet, että kun kuuro opiskelija kumartuu puhuessaan tuolista, katsojan 
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pitäisi kääntää kameran kuvakulmaa alaspäin. Olimme kuitenkin arvioineet 

väärin kameran kuvaaman kuvan laajuuden. Sitä ei voinut tarkistaa suoraan 

kamerasta, sillä käyttämissämme GoPro-kameroissa ei ollut näyttöä. Opis-

kelija näkyy videolla kokonaan, eikä kuvakulmaa tarvitse tulkkauksen takia 

kääntää. Kameroiden kuvan laajuuden olisi voinut tarkistaa ennen kuvausti-

lannetta kahdella eri tavalla. Olisimme voineet kuvata ennen varsinaisia 

ottoja muutaman sekunnin videon, josta olisimme nähneet kuvan laajuuden. 

Olisimme myös voineet katsoa GoPro-kameran kuvan langattomasti esi-

merkiksi tietokoneen avulla. 

Valmis tulkkausharjoitusmateriaali jäi Diakin käyttöön. Videota ei voitu tal-

lentaa DVD-formaattiin, koska 360-videon katsominen vaatii erityisen vi-

deopyörittäjän. Tulkkausharjoitusmateriaalia ei siis voitu liittää osaksi opin-

näytetyötä. Video ladattiin palveluntuottajan sivulle, jossa sitä voi käyttää 

opetustarkoitukseen.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyössämme tulimme siihen tulokseen, että 360-videotekniikalla on 

mahdollista toteuttaa harjoitusmateriaalia. Aivan yhtä selvää ei ole se, onko 

tulkkausharjoitusmateriaalia kannattavaa tehdä tällä tekniikalla.  

Tulkkausharjoitusmateriaalia voi kuvata 360-tekniikalla ja kuvattua materi-

aalia voi käyttää tulkkauksen harjoitteluun. Harjoituksen tekijä pystyy tulk-

kaamaan ja käyttämään videota yhtäaikaisesti; tosin tämä vaatii harjoituk-

sen tekijältä totuttelua 360-videotekniikkaan. Materiaalin tekeminen vaatii 

paljon työtä ja järjestelyjä. Pelkkä 360-videotekniikkaan tutustuminen ei rii-

tä, vaan tekijöiden pitää hallita paljon videokuvaamiseen liittyviä osa-

alueita, kuten käsikirjoittaminen, kuvausten organisointi ja kuvaustilanteen 

ohjaaminen.  

Tulkkausharjoitusmateriaalin kuvan- ja äänenlaatu ovat riittäviä harjoituksen 

tekemiseen: viittojat näkyvät selvästi ja heidän huuliotaan on mahdollista 

seurata. Vaikka kuvaa liikuttaa, se pysyy tarkkana. Myös äänenlaatu on 

vanhoihin materiaaleihin verrattuna erittäin hyvä. 

Mielestämme 360-videotekniikalla kuvattu tulkkausharjoitusmateriaali vas-

taa paremmin aitoa tulkkaustilannetta kuin vanha materiaali. Materiaalissa 

toteutuu tulkkilähtöisyys. Opiskelija voi itse päättää, mihin suuntaan haluaa 

katsoa. Opiskelijan täytyy itse reagoida ympäristön tapahtumiin, esimerkiksi 

kuvan ulkopuolelta tuleviin ääniin. Vanhoissa materiaaleissa kuvakulmat 

ovat valmiiksi päätetty opiskelijan puolesta, eikä hän voi vaikuttaa esimer-

kiksi siihen, milloin kuva vaihtuu toiseen.  

Kuvaustilanteessa kameran huomaamattomuus ja se, että kuvaajan ei tar-

vitse olla kameran vieressä, vaikuttavat mielestämme osaltaan materiaalin 

todentuntuisuuteen. Näyttelijöiden ei tarvitse jännittää kuvaajan läsnäoloa 

tai kiinnittää huomiota liikkuvaan kameraan. Kun kuvataan 360-

videotekniikalla, kohtausta ei tarvitse kuvata osissa, vaan materiaali on mie-

lenkiintoista katseltavaa sellaisenaan. Vaikka 360-video tekee harjoittelusta 



52 

 

aidontuntuisempaa, tekniikka ei vielä mahdollista täysin aidontuntuisen 

tulkkaustilanteen luomista. Harjoitusta tekevä henkilö ei esimerkiksi pysty 

jakamaan puheenvuoroja, kysymään tarkennuksia tai pyytämään puhujaa 

hidastamaan.  

Jos materiaalia halutaan käyttää opetuksessa, esimerkiksi tenttitilanteissa, 

pitää ottaa huomioon tekniikan uutuus. Tekniikan käyttö voi olla vaikeaa, 

koska se ei ole vielä yleisesti käytössä tai tunnettua. Kokemuksemme on, 

että 360-videon katsominen on helppoa, mutta sen käyttäminen tulkkaus-

harjoittelussa vaatii totuttelua. Tulevaisuudessa 360-videon yleistyessä, 

tämä ongelma kuitenkin poistunee. Jos 360-videon käyttö olisi ollut luon-

nosvideon testaamisen aikaan arkipäiväistä, se olisi varmasti herättänyt 

vielä vähemmän tekniikkaan kohdistuvaa vastustusta. 

Viittomakielen tulkkaukseen soveltuvan harjoitusmateriaalin tekeminen 

asettaa tekniikalle suuria vaatimuksia. Kuvan on oltava tarkka ja ehjä. Tällä 

hetkellä 360-videotekniikka on niin alkutekijöissään, että se ei kaikilta osin 

täytä viittomakielen kuvaamisen korkeita vaatimuksia. Esimerkiksi halkeu-

tumisefekti ja kuvan vääristyminen haittaavat viittomakielen tallentamista. 

360-videokuvaamisen kannalta henkilöiden pitäisi olla riittävän kaukana 

kamerasta, mikä ei viittovia henkilöitä kuvatessa ole mahdollista, koska kä-

sien ja kasvojen täytyy näkyä videolla selvästi.  

Mielestämme valitsemamme Tapani Jokisen tuotekehittelyprosessi oli opin-

näytetyömme toteuttamiseen sopiva toimintamalli. Oli hyvä, että teimme 

luonnosteluvaiheessa luonnosvideon, koska se antoi meille paljon tietoa 

360-videotekniikan käytöstä. Myös luonnosvideosta muilta opiskelijoilta 

saatu palaute oli prosessin onnistumisen kannalta tärkeää. Sähköpostitse 

toteutettu vapaamuotoinen kysely oli hyvä ja siitä saadut vastaukset olivat 

riittävät videon kehittämisen kannalta. Jos aika ja muut resurssit olisivat 

sallineet, olisi ollut hyvä tehdä toinen luonnosvideo ennen lopullista tulk-

kausharjoitusmateriaalia. 

Johtopäätöksemme on, että 360-video soveltuu viittomakielialan materiaali-

en tekoon, mutta näyteltyjen tulkkausharjoitusmateriaalien teossa kehittä-

mistä pitää vielä jatkaa. Kehittämistä voisi jatkaa esimerkiksi kokeilemalla 
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sitä, että näyttelijät opettelisivat vuorosanansa ulkoa. Näin selviäisi, tulisiko 

tilanteesta todentuntuisempi, jos kuvauksissa ei tarvitsisi olla tulkkia. Lisäksi 

360-videoelementtejä voisi miettiä ja kokeilla lisää esimerkiksi ympäristön 

ääniä lisäämällä. Näemme, että tekniikka soveltuu viittomakielisen keskus-

telutilanteen tallentamiseen ja äänien kuvailun harjoitteluun. Kameran voisi 

esimerkiksi viedä aidon viittomakielisen keskustelun keskelle. Kuvailun har-

joittelua varten kameralla voisi kuvata esimerkiksi katunäkymää, jossa kuu-

luu paljon erilaisia ääniä. Olisi mielenkiintoista tallentaa erilaisia tulkkausti-

lanteita, joista opiskelijat voisivat seurata tulkin työskentelyä. Näin opiskeli-

jat saisivat ratkaisumalleja muun muassa tulkin sijoittumiseen, vuorovaiku-

tukseen asiakkaiden kanssa ja käyttäytymiseen tilanteessa. 360-video 

mahdollistaisi kaikkien tilanteen osapuolten seuraamisen. 

Jatkotutkimusaiheiksi ehdotamme hyvän kuvailumateriaalin tekoa viittoma-

kielen tulkkiopiskelijoille. Lisäksi 360-videokuvauksella voisi tallentaa erilai-

sia viittomakielisiä keskusteluja ja poimia niistä viittomakielisen vuorovaiku-

tuksen erityispiirteitä. Opinnäytetyötämme voisi jatkaa kehittämällä näytelty-

jä tulkkausharjoitusmateriaaleja tuotekehittelyprosessin aikana tekemiem-

me huomioiden pohjalta.  

Opinnäytetyöprosessimme aikana huomasimme, että viittomakielen tulk-

kausharjoitusmateriaaleja pitää ehdottomasti kehittää ja niiden tekemiseen 

pitäisi etsiä uusia tapoja. Tekniikka kehittyy huimaa vauhtia ja myös materi-

aalien pitäisi kehittyä tekniikan mukana. Tulkkausharjoitusmateriaalit ovat 

mielestämme olennainen osa viittomakielen tulkkien koulutusta. Materiaali-

en pitäisikin vastata käyttäjien eli opiskelijoiden asettamia vaatimuksia. Mie-

lestämme tätä hyödyllistä työtä varten pitäisi varata lisää resursseja. 
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INT. KOULU/KOKOUSHUONE PÄIVÄ 
 
OPETTAJA 1 (kuuro)ja OPETTAJA 2 (kuuleva) istuvat pöydän 

ääressä. HENKILÖKUNNAN JÄSEN (kuuleva) tulee paikalle. 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Hei, anteeksi että olen myöhässä. 

Mä olen Tiina Järvinen, vastaan 

näistä tiloista ja niiden remon-

toinneista. 

 
OPETTAJA 2  

Ei se mitään, sä voit is-

tua tuohon. 
 
OPETTAJA 2 osoittaa tuolia OPETTAJA 1 vieressä. 
 

OPETTAJA 1  
Meillä on tulkki paikalla. Hän 

tulkkaa puheelle sen, mitä mä 

viiton ja teidän puheet mulle 

viittomakielelle. 
 
OPETTAJA 1 osoittaa kameraa (eli 'tulkkia'). 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN istuu tuolille. 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Selvä. Puhunko mä ihan nor-

maalisti? 
 

OPETTAJA 1  
Puhu vaan ihan normaalisti. 

Tulkki kyllä keskeyttää, 

jos tarvitsee. 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Okei. Niin mitäs asiaa teillä 

oli? 
 

OPETTAJA 1  
Me ollaan mietitty opettajien 

kesken tuota luokka nelosta, se 

on tuolla meidän yläkerran ti-

loissa. Se ei oikein sovellu 

viittomakielen opetukseen. Siel-

lä on useampi asia, joka pitäisi 

korjata, että tila olisi parempi 

käyttää. 
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HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Selvä, minkälaisista asioista 

nyt on siis kyse? 
 

OPETTAJA 1  
Ne olisi helpompi näyttää. So-

piiko, että mennään katsomaan 

niitä? 
 

OPETTAJA 2 Olihan 

se muuten niin, että teidän 

vastuulla on hoitaa  
tilojen remontit, koska te olet-

te kuitenkin vuokranantaja? 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Kyllähän se meidän homma on, 

mutta mitään suuria remontteja 

me ei välttämättä tehdä, jos ti-

lat on noin yleisesti hyvässä 

kunnossa. Joistain pienistä kor-

jauksista voidaan sopia. Ja men-

nään ihmeessä katsomaan. 
 
Henkilöt nousevat pöydän äärestä ja kävelevät oves-

ta ulos. 
 
INT. KOULU/ YLÄKERRAN LUOKKATILA 
 
Henkilöt saapuvat luokkaan ja jäävät seisomaan.  
Katselevat ympärilleen. 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN Ai, 

tämä luokkahan se olikin. Tämähän 

on aika pieni tila luokaksi. Mah-

dutteko tänne hyvin? 
 

OPETTAJA 2 Riippuu 

ihan ryhmän koosta. Pienen 

ryhmän kanssa ei ole mitään 

ongelmaa, mutta eihän  
tänne isompi luokka oikein mahdu. 

 
HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Niin se on kyllä totta. Niin mi-

tä tässä tilassa nyt pitäisi 

korjata? Tämähän näyttää siis-

tiltä, valoa riittää, lattia ja 

seinät ovat hyvässä kunnossa.
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OPETTAJA 1  
Kun viittomakieltä opetetaan, 

niin on tosi tärkeätä, ettei ole 

mitään näköesteitä. Ja tuossa on 

tuo tanko. Se on todella häirit-

sevä, aina joku opiskelija jää 

sen taakse. Meille kuuroille on 

tärkeää, että ei ole tuollaista 

visuaalista melua. 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Niin joo toi. En olekaan ajatel-

lut, että se olisi tiellä. 
 

OPETTAJA 1  
Onko sitä mahdollista poistaa?  
Vai onko se kantava elementti? 

 
HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

En osaa sanoa nyt heti. Pitää 

kysyä sitä vielä. Kirjoitan 

sen tähän ylös. 
 
HENKILÖKUNNAN JÄSEN kirjoittaa vihkoonsa. 
 

OPETTAJA 1  
Olisi kyllä hyvä saada se pois. 

 
HENKILÖKUNNAN JÄSEN  

Joo. Olikos muuta? 
 

OPETTAJA 2 

No, sitten on tää tilan 

akustiikka. Se on aika huono. 

Kaikkien puheet kaikuu, ja li-

säksi tuolta kuuluu alakerran 

äänet. 
 
OPETTAJA 2 osoittaa väliseinän suuntaan. 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Se pitäisi olla helposti  
korjattavissa. Akustiikkalevyillä 

ainakin saa kaiun pois, mutta nuo 

ikkunat saattavat olla vähän han-

kalammat. Pitää kasoa, eiköhän si-

tä jotain keksitä. Mites tää valo? 

Riittääkö se?
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OPETTAJA 2  
Mulle on ainakin valo riittänyt. 

Toki joskus iltapäivisin, varsin-

kin talvella täällä voi olla vä-

hän hämärää, kun nuo lamput on 

tuon malliset. 
 
OPETTAJA 2 osoittaa jalkalamppua. 
 

OPETTAJA 2 (JATKAA) 

Mutta päivisin tää luokka on 

mukavan valoisa. 
 

OPETTAJA 1  
Mun mielestä tää on päivisin jopa 

liian valoisa. Nää sälekaihtimet 

on huonot. Osa on ihan rikki. 
 
OPETTAJA 1 siirtyy ikkunoiden luokse ja pyöritte-

lee sälekaihtimia. 
 

OPETTAJA 1 (JATKAA) 

Ja tuolla ei ole ollenkaan ver-

hoja, niin välillä sieltä pais-

taa todella kirkkaasti aurinko. 

Jos opiskelijat istuvat tuolla 

reunalla, en näe kun he viitto-

vat. Lisäksi olisi tärkeää saa-

da luokka pimeäksi, kun katso-

taan videoita tykillä. 
 
Oveen koputetaan. OPISKELIJA (kuuro) koputtaa 

oven karmiin. 
 

OPISKELIJA  
Anteeksi, että mä häiritsen.  
Milloin tää luokka vapautuu? 

 
OPETTAJA 1  

Meillä menee vielä hetki, mutta 

sitten tää on vapaa. Me tässä 

mietitään, miten tätä luokkaa 

voisi parantaa. Mikä sun mieles-

tä täällä on vikana? 
 

OPISKELIJA  
Nuo tuolit on tosi huonot, niis-

sä on vaikea kirjoittaa muis-

tiinpanoja. Ja tosi monta on 

rikki.
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OPETTAJA 1  
Niin se on kyllä totta. 

 
HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Nuo kalusteiden hankinnat ja 

korjaukset ei kuulu vuok-

ranantajalle. Niistä vuokra-

laiset vastaavat itse. 
 

OPETTAJA 1  
Aa, okei. Ymmärrän. Oliko sul-

la jotain muuta mielessä? Nyt 

olis hyvä tilaisuus sanoa? 
 

OPISKELIJA  
Mmmm... en mä tiedä. No, onhan 

toi katto tuollanen kalteva ja 

huono. Ja noi putket myös. Mut-

ta niille ei varmaan voi tehdä 

oikein mitään. 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Se olisi jo aika iso remontti, 

jos niitä korjataan. 
 
Muut nyökkäilevät ja myöntelevät. 
 

OPISKELIJA  
Mä lähden nyt. Moi! 

 
Muut vilkuttavat opiskelijalle, joka poistuu tilasta. 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Eli siis korjata pitäisi nuo 

sälekaihtimet, akustiikka ja 

laittaa verhot tonne ikkunaan. 

Sit pitää kysyä tuosta tangos-

ta, että saisko sen pois. Oliko 

nyt jotain muuta? 
 

OPETTAJA 2  
No, ei tule ainakaan mitään 

mieleen. Olisi kyllä hyvä, 

jos ainakin jotain saataisiin 

korjattua, kun tästä luokasta 

tulee niin paljon palautetta 

opiskelijoilta.
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OPETTAJA 1  
Niimpä. Ergonomia-asioita, 

jotka on nykyään tärkeitä. 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN 

Aivan. Hyvä, kun otitte yhte-

yttä, mä laitan nämä tiedot 

eteenpäin. 
 

OPETTAJA 

1 Kiitos sinulle! 

Hauskaa viikonlop-

pua! 
 

HENKILÖKUNNAN JÄSEN  
Samoin. 

 
Henkilöt hyvästelevät toisensa ja poistuvat tilasta. 

 


