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1 JOHDANTO 

 

 

Halusin selvittää tyytyväisyyttä Suomen eri koulujen tarjoamaan monikameraopetuk-

seen. Ajatus tähän lähti siitä, että itse jo media-assistenttiopinnoissani kiinnostuin tele-

visiotyöstä ja monikameratuotannoista. Kiinnostukseni vaikutti ammattikorkeakoulun 

valintaan ja valitsin vuonna 2009 Tampereen ammattikorkeakoulun, sillä heidän koulu-

tusohjelmansa muuttui viestinnän koulutusohjelmasta elokuvan- ja television koulutus-

ohjelmaksi. Ajattelin, että koska televisio-opinnot mainitaan koulutusohjelman nimessä, 

koulussa olisi runsaasti tarjolla myös televisiotyöskentelyä, mutta omaksi harmikseni 

täytyy sanoa, että olisin kaivannut kyseisiä opintoja lisää siihen nähden, mitä niitä oli 

tarjolla. Tämän seurauksena hain opiskelijavaihtoon Iso-Britanniaan, jossa koko vaih-

don aikana tein erilaisia monikameratuotantoja televisio-ohjelmataltioinneista musiikki-

taltiointeihin. Vaihdon jälkeen sain opinnäytetyöhöni ajatuksen, jossa vertailisin Suo-

men koulujen ja Iso-Britannian koulujen tarjoamaa monikameraopetusta, mutta tämä 

aihe osoittautui ongelmalliseksi, sillä en meinannut millään saada vastauksia kyselytut-

kimukseeni Iso-Britannian kouluilta. Lopulta opinnäytetyöni aihe muotoutui koskemaan 

ainoastaan Suomen eri koulujen tarjoamaa monikameraopetusta. 

 

Tein kvantitatiivisen kyselytutkimuksen, jonka lähetin sähköisessä muodossa ammatti-

korkeakouluille, jotka tarjoavat televisioalan opintoja sekä alalla toimiville ammattilai-

sille, freelancereille, jo valmistuneille opiskelijoille sekä nykyisin alalla opettaville että 

entisille alan opettajille. Halusin kyselytutkimuksella selvittää tyytyväisyyttä eri koulu-

jen tarjoamaan monikameraopetukseen. Itse koin jääneeni vaille haluamaani opetusta, 

sillä koin, että televisio- ja monikameraopetusta olisi tullut olla enemmän tarjolla aina-

kin halukkaille. Halusin selvittää, kokevatko muut opiskelijat, opettajat ja ammattilaiset 

tilanteen samalla tavalla kuin minä itse ja mitä mieltä he ovat koulujen tarjoamasta mo-

nikameraopetuksesta näin muutenkin. Tarkoitus ei ole verrata kouluja keskenään vaan 

tarkoituksena on selvittää millaisia monikameratöitä eri kouluissa tehdään, mitä hyvää 

monikameraopetuksessa on, mitä siinä voitaisiin kehittää ja parantaa, pääsevätkö opis-

kelijat oppimaan tarpeeksi jne. Kyselytutkimukseen vastasi runsas joukko ihmisiä, joi-

den vastausten pohjalta olen koonnut opinnäytetyöni. 

 

Kyselytutkimuksen alussa halusin myös selvittää yleisesti, millaista on hyvä opetus ja 

millainen on hyvä opettaja. Ajattelin, että tällainen lähtökohta toimii hyvänä aloituksena 
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käsiteltäessä opetukseen tyytyväisyyttä. Kirjoitin seminaarityöni hyvästä opetuksesta. 

Tässä opinnäytetyössä se ei ole kuitenkaan pääasiassa, joten hyvän opetuksen osuus 

opinnäytetyössäni on karsittu ja näin ollen pienempi kuin seminaarityössäni. Asetelma 

hyvä / huono on hyvin mustavalkoinen, sillä hyvää ja huonoa on vaikea määritellä. Silti 

päätin käyttää sitä sen vuoksi, että kyselytutkimukseen vastanneet käyttivät runsaasti 

hyvä- vastaan huonoasettelua. Uusikylä käytti kirjassaan verrokkeina hyvää ja pahaa 

opettajaa, mutta itse koen pahan opettajan luonteeltaan pahaksi, kun taas mielestäni 

huono opettaja voi omata esimeriksi toimimattoman opetusmenetelmän ja olla muuten 

täysin miellyttävä opiskelijoiden mielestä. 

 

Vaikka opinnäytetyöni paneutuu suurimmaksi osaksi monikameraopetuksen käsittelyyn, 

ei opettajuutta ole jätetty omaan varjoonsa, sillä koetaan, että hyvä opettaja on hyvän 

opetuksen perusta. Kyselytutkimukseen vastanneet kertoivat, millainen opettajan tulisi 

olla, jotta opettajaan ja opetukseen oltaisiin tyytyväisiä ja oppiminen olisi mielekästä. 

 

Lähtökohtana on oma kiinnostukseni televisio- ja monikameraopintoja kohtaan ja halu-

an kehittyä ammatillisesti kyseisellä saralla. Koen, että televisio-opintoja tulisi lisätä 

alan kouluihin, sillä televisiotuotannot yleistyvät koko ajan ammattimaailmassa sekä 

monikameraopinnot opettavat opiskelijoille työryhmässä työskentelystä todella paljon. 

Toivon, että tämä opinnäytetyö avaisi mahdollisesti useamman päättäjän silmät siitä, 

millaista monikameraopetusta alan kouluissa olisi syytä tarjota, jotta opiskelijoiden läh-

tökohdat saataisiin samalle tasolle ja ammattimaailmaan siirtyminen kävisi sujuvammin. 

Toivon, että televisio- ja monikameraopintoja kehitetään kouluissa ja tulevaisuuden 

opiskelijat saisivat opetuksesta vielä suuremman hyödyn. 
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2 ELOKUVA- JA TELEVISIOKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO, 

OPETUSMINISTERIÖ 

 

 

2.1 Koulutuksen sisällöt ja laajuus  

 

Elokuva- ja televisiokoulutuksen opintojen tavoitteena on vahva ammatillinen taiteelli-

nen toiminta ja alan teoreettinen osaaminen, laaja ammattisivistys ja yleissivistys sekä 

kulttuurinen osaaminen. Ammattiopinnoissa teoria ja käytännön työ vuorottelevat. Kou-

lutuksessa merkittävällä sijalla on myös elokuvataiteen ilmaisu ja visualisoinnin hallin-

ta. Käytännön töitä ja taitoja sekä ryhmätyöskentelytaitoja harjoitellaan erilaisissa pro-

duktioissa. (Opetusministeriön työryhmien muistioita 12 : 2000, 18-20) 

 

 

2.2 Resurssit 

 

Eri ammattikorkeakoulut ovat resursseiltaan kovin erilaisia. Opetusresurssit vaihtelevat 

yhdestä vastaavasta opettajasta 16 päätoimiseen opettajaan, nykyään erot voivat olla 

vielä erilaisemmat. Koulujen laiteresurssien kohdalla erot ovat vieläkin suuremmat. 

Joissain kouluissa on kalliit laiteinvestoinnit ja toisissa kouluissa on vain tavanomainen 

peruskalusto. (Opetusministeriön työryhmien muistioita 12 : 2000, 24) 

 

 

2.3 Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen roolit ja yhteistyö 

 

Taideteollisen korkeakoulun (yhdistyi Aalto –yliopistoon vuonna 2010, ja on nykyään 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) ja ammattikorkeakoulujen elokuva- ja televisio-

koulutuksen yksikköjen muodostama verkosto on laajuudeltaan varsin suuri ja kattava. 

Riittävän pätevän opettajakunnan saatavuus kaikkiin yksikköihin ja erikoistumisaloille 

on muodostumassa ongelmaksi (Opetusministeriön työryhmien muistioita 12 : 2000, 

30) 
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”Ammattikorkeakouluilla tulisi olla riittävä päätoimi-

nen henkilökunta vahvuusalueillaan. Tämä korosuu en-

tisestään siinä vaiheessa, kun jatkotutkinnot tulevat 

myös ammattikorkeakouluihin.” 

(Opetusministeriön työryhmien muistioita 12 : 2000, 31) 

 

Ajanmukainen koulutus elokuva- ja televisioalalla on erittäin kallista ja vaatii suuria 

laiteinvestointeja, minkä vuoksi kaikilla kouluilla ei tästä syystä ole mahdollista antaa 

riittävän korkeatasoista opetusta. Työharjoittelu on myös ongelma sinällään, koska so-

pivia harjoittelupaikkoja ei ole tarpeeksi saatavilla. (Opetusministeriön työryhmien 

muistioita 12 : 2000, 30) 

  

 

2.4 Ammattikorkeakoulutusta koskevia ehdotuksia 

 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava editoinnin, äänittämisen, kuvauksen, ohjauksen 

ja tuottamisen koulutus tähtää asiantuntijoiden ja pätevien ammattilaisten kehittymi-

seen, jotka sekä suunnittelevat että toteuttavat omia töitään. Nämä tulevaisuuden pätevät 

asiantuntija-ammattilaiset pystyvät myös tiedon hakuun, oman työnsä kehittämiseen ja 

kansainväliseen toimintaan sekä he pystyvät toimimaan osana yritysyhteistyötä ja toi-

mimaan luovasti kanssa-asiantuntijoina tiimiorganisaatioissa. (Opetusministeriön työ-

ryhmien muistioita 12 : 2000, 33) 

 

Työharjoittelun määrä tutkinnon rakenteessa on merkittävä. Työharjoittelussa opiskelija 

perehdytetään ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin 

sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. (Opetusministeriön työryhmien 

muistioita 12 : 2000, 33) 
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3 KYSELYTUTKIMUS 

 

 

Tein sähköisen kvantitatiivisen kyselytutkimuksen selvittääkseni tyytyväisyyttä eri kou-

lujen tarjoamaan monikameraopetukseen. Kyselyn lähetin kulttuurialan ammattikorkea-

kouluille, jotka tarjoavat televisio-opintoja (elokuvan ja television sekä viestinnän kou-

lutusohjelmat) ja jo valmistuneille opiskelijoille sekä alalla toimiville ammattilaisille, 

freelancereille ja nykyisin alalla opettaville että entisille alan opettajille. Osa entisistä 

opiskelijoista on nykyään myös alalla toimivia freelancereita ja ammattilaisia. 

 

Kyselyssä ovat mukana seuraavat ammattikorkeakoulut: Tampereen ammattikorkeakou-

lu, Turun Taideakatemia eli Turun ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Satakunnan 

ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Arcada sekä Aalto-Yliopisto. 

Osalla opiskelijoista on alalta myös pohjakoulutus, esimerkiksi media-asistentin tutkin-

to. 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 510 henkilöä. 429 vastanneista on opiskelijoita, 54 alalla 

toimivia freelancereita ja ammattilaisia, joilla on medianomin ammattikorkeakoulutut-

kinto sekä 27 on alalla muuten työskenteleviä ammattilaisia ja freelancereita. Lupasin 

kyselyyn vastanneille, että heidän vastauksensa pysyvät anonyymeina ja monet tätä itse 

asiassa halusivatkin. Luulen, että anonyymina pysytteleminen mahdollisti perinpohjais-

ten vastausten saannin, sillä kenenkään ei niin sanotusti tarvinnut varoa sanomisiaan ja 

tätähän minä juuri hain, että  

saan moniulotteisen näkökulman tyytyväisyydestä monikameraopetukseen. 

 

Kyselytutkimuksen tarkoitus ei ollut tuottaa yksiselitteisiä määritelmiä tai tarkkoja mit-

taus- ja tutkimustuloksia. Pikemminkin tavoitteeni oli saada yleistä tietoa monikamera-

opintojen tarjotusta tilanteesta kouluissa, vastaako monikameraopetus opiskelijoiden ja 

opettajien lähtökohtaisia näkökulmia opetukseen ja miten monikameraopintoja olisi 

hyvä kehittää, jotta ne palvelisivat niin opiskelijoita, opettajia kuin ammattimaailman 

edustajia. Yksinkertaisesti halusin selvittää, millaista monikameraopetusta koulut tar-

joavat ja kuinka tyytyväisiä tarjottuun opetukseen ollaan. Myös haasteiden ja parannet-

tavien asioiden selvittäminen oli tärkeä osa tutkimusta. 
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Jokaiseen kysymykseen kyselytutkimuksessa oli vastattava, joten jokaisen aiheen koh-

dalla vastanneiden henkilöiden määrä on aina sama. Sen vuoksi en tästä eteenpäin mää-

rittele jokaisen aiheen kohdalla, kuinka monta henkilöä kysymykseen on vastannut. 

Vastanneiden henkilöiden mukaan osassa käsiteltävistä aiheista on prosentuaalisia tilas-

toja, jotka auttavat havainnollistamaan vastanneiden näkökulmia ja mielipiteitä aiheesta. 

 

Tutkimusaineisto oli helposti käsiteltävässä muodossa, sillä kyselytutkimukseen vastan-

neet olivat vastanneet suoraan kyselylomakkeen kysymysten alle. Tein kyselytutkimuk-

sen Googlen lomakkeella, joten vastaukset sain kätevästi taulukoitua kysymys kerral-

laan. Sain vastauslomakkeet tallennettua helposti omalle koneelle ja tulostettua. Purin 

vastaukset kysymys kerrallaan ja tein uuden loogisemman järjestyksen. Tämä kannatti, 

sillä kunkin kysymyksen alle löytyi tärkeää tietoa myös toisista aihepiireistä. Vastaukset 

olivat yllättävänkin laajoja ja ne antoivat lisäinformaatiota myös varsinaisten kysymys-

ten vierestä. 

 

Liitteenä on kyselytutkimuksen kysymykset. Valitsin suuren määrän kysymyksiä ja 

olinkin ihmeissäni, että suuri joukko löysi aikaa vastata kyselytutkimukseen sen pituu-

desta huolimatta. En halunnut liikaa karsia kysymyksiä tutkimuksesta, sillä halusin mo-

niulotteisen ja kattavan kuvan tarjotusta opetuksesta. En kadu lähettäneeni suurta mää-

rää kysymyksiä, sillä vastanneet antoivat minulle enemmän tietoa kuin olisin voinut 

edes kuvitella. Vastausten purkamisessa toki meni paljon aikaa, mutta koska vastaukset 

ovat koko opinnäytetyöni pohja, oli se sen arvoista. Miten muuten voisimme saada sel-

ville opetuksen hyvät puolet ja parannusehdotukset kuin kysymällä niistä perinpohjai-

sesti. 

 

Havaitsin, että opetukseen tyytyväisyyttä täytyy tarkastella myös yleisellä tasolla hyvän 

opetuksen näkökulmasta, joten ennen perehtymistä kyselytutkimuksen tuloksiin käsitte-

len asiakirjallisuuden pohjalta hyvän opetuksen ja hyvän opettamisen piirteitä. 

 

Toivon, että opinnäytetyöni antaa aihetta monikameraopetuksen kehittämiseen kouluis-

sa. Koulu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia, opettajat opettavat opiskelijoita ja 

opetustarjonta mahdollistaa eri asioiden oppimisen. Monikameraopetus kuuluu elokuva- 

ja televisiokoulutuksen koulujen tarjoaman televisio-opetuksen opetustarjonnan alaisuu-

teen. Monikameraopinnot ovat yhtä tärkeitä kuin mitkä tahansa muutkin koulun tarjoa-

mat kurssit. Sen olemassaoloa ei mielestäni saa aliarvioida, sillä monikameratuotannot 
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lisääntyvät jatkuvasti työelämässä ja koulun mielestäni tulee valmentaa opiskelijoita 

parhaalla mahdollisella tavalla kohti työelämää. Kaikista ei tule pitkien elokuvien leik-

kaajia, draamasarjojen kuvaajia vaan yksinkertaisesti osa haluaa ja tuleekin työskente-

lemään televisiotuotantojen parissa. Opiskelijoille on siis taattava laadukas ja monipuo-

linen monikameraopetus, jotta siirtyminen kyseisiin tehtäviin työelämässä käy mutkat-

tomasti. 

 

Kyselytutkimuksen tuloksia avaan kohdasta 5.2 eteenpäin kohtaan 9 saakka. Hyvän 

opetuksen alla kohdassa 4.5 on myös kyselytutkimukseen vastanneiden mielipiteitä hy-

västä opetuksesta. 
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4 HYVÄ OPETUS 

 

 

”Kouluttamaton joutuu luokassa moniin ansoihin, jotka 

havainnollistavat sitä, millaista on huono opetus: 1) 

opettaja turvautuu liikaa oppikirjaan sen sijaan, että 

suunnittelisi opetustaan itse, 2) opettaja korostaa yksin-

kertaisia faktoja ymmärtämisen sijaan, 3) oppilaitten 

lähtötaso on huonosti tiedossa, 4) oma toiminta on suo-

raa reagointia luokan tapahtumiin, kun opettaja yrittää 

hallita tilanteen kerrallaan, ja 5) opettaja ei juuri ehdi 

miettiä, mitä tekee ja mitä luokassa tapahtuu.” 

(Saloviita 2013, 44.) 

 

Hyvässä opetuksessa opettaja, opiskelija ja oppiaines ovat hyvässä suhteessa keskenään. 

Opettavalla on opetuskapasiteettia, opettelevilla opiskelukapasiteettia ja opeteltavassa 

asiassa opettelukapasiteettia. (Hellström 2008, 84.) 

 

 

4.1 Hyvä koulu 

 

Hyvä koulu henkii lämpöä, turvallisuutta, hyvää oloa ja luovuutta. Kouluyhteisössä ih-

miset tuntevat kuuluvansa ryhmään ja sitoutuvat sen tavoitteisiin ja arvoihin. Hyvässä 

koulussa ihmiset osoittavat kunnioitusta ja huolenpitoa toisiaan kohtaan. Muista välit-

tämisen tulisi olla keskeisenä kaikessa kouluelämässä. Hyvä koulu antaa myös aineksia 

myönteisen ja realistisen minäkuvan luomiseksi jokaiselle opiskelijalle. Hyvä koulu on 

myös kiireetön. (Uusikylä 2007, 51, 53.) 

 

Koulukasvatuksessa on olennaista opiskelijan ymmärtäminen, hyväksyminen ja kuunte-

leminen. Koululaisen pitää pystyä ajattelemaan ja tuntemaan pelotta, uskaltaa yrittää 

tehdä sellaistakin, missä kokee olevansa huono, uskaltaa ilmaista ajatuksiaan ja uskaltaa 

näyttää tunteitaan. Turvallisuus on sitä, että opiskelija uskaltaa kysyä opettajalta mitä 

tahansa ilman nolaamiseksi tulemisen pelkoa. Turvallisuus on myös sitä, että opiskelija 

tuntee itsensä arvostetuksi riippumatta siitä miten hyvin hän suoriutuu suhteessa muihin 

opiskelijoihin. (Uusikylä 2007, 47.) 
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On selvää, että luokkien ryhmäkoot vaikuttavat oppimiseen. Liian suuret ryhmäkoot 

vaikeuttavat opettajien työtä ja samalla opiskelijoiden oma oppiminen voi jäädä vajaak-

si. Opetusministeri Sarkomaan mukaan ”ryhmäkoko on yksi aivan keskeisesti opetuk-

sen laatuun vaikuttava seikka”. (OPM:n tiedote 8.12.2008.) Opetusryhmän koolla on 

suuri merkitys opiskelijan hyvinvoinnille, oppimiselle ja opetusryhmän työskentelyil-

mapiirille. Pienemmät ryhmäkoot vaikuttavat opetuksen laatuun positiivisella tavalla, 

sillä innostava, virikkeellinen ja yksilöllisyyden huomioon ottava oppimisympäristö 

mahdollistuu vain, jos opettajalla on riittävästi aikaa jokaiselle opiskelijalle. (Saloviita 

2013, 22-23.) 

 

Myös Glassin (1987) meta-analyysin perusteella luokan koon pienentämisellä on oppi-

mista tehostavia ja opiskelijoiden kehitystä lisääviä vaikutuksia. Kun opiskelijamäärää 

vähennetään pienemmäksi, on oppimishyöty sitä suurempi, mitä vähemmän luokassa on 

opiskelijoita ja mitä enemmän aikaa pienemmässä ryhmässä opetukseen käytetään. Pie-

nemmät ryhmäkoot vaikuttavat muun muassa opiskelijoiden motivaatioon, koulunkäyn-

nin mielenkiintoon, minäkäsitykseen, tarkkaavaisuuteen ja luovuuteen. (Kansanen 2002, 

20.) 

 

Kouluissa ryhmätöiden ja työparien käyttö lisäävät opiskelijoiden keskinäisiä vuorovai-

kutustaitoja. Vuorovaikutuksen tulee kuitenkin olla tuloksiltaan kaikkia tyydyttävää ja 

vastavuoroista siten, että toinen ei aina ole vain autettavan roolissa. Yhteistoiminnalliset 

ryhmätyöt ovat oiva keino kehittää kaikkien opiskelijoiden sosiaalisia vuorovaikutustai-

toja. Erityisesti näiden taitojen kehittäminen on tärkeää niille opiskelijoille, jotka ovat 

jäljessä muista. (Saloviita 2013, 114.) 

 

Oleellista on se, että kaikista opiskelijoista välitetään. Turvallisuuden, hyväksymisen ja 

yhteenkuuluvuuden varaan rakentuu opiskeluhalu, oppimiskyky ja luovuus.  
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4.2 Hyvä opettaja 

 

”Opettaja on resurssi, hän ei ole poliisi, jumala tai vää-

peli. Opettajaa tulee kunnioittaa, muttei pelätä. Pikku-

robotit eivät pysty luomaan mitään.” 

(Kansanen 2002, 54.) 

 

Kaikkein tärkeimmäksi oppimistuloksiin vaikuttavaksi tekijäksi on havaittu opettaja. 

Opettajan merkitys on suurempi kuin opiskelijaan tai hänen taustaansa liittyvät asiat tai 

kouluun ja opetusmenetelmiin liittyvät tekijät. (Saloviita 2013, 38.) Tutkimuksissa on 

myös selvinnyt, että tärkeää on opettajan hyvä suhde opiskelijoihin ja opettajan korkeat 

odotukset oppimisen suhteen. Hyvä opettaja on kiinnostunut kaikista opiskelijoistaan ja 

rakentaa heihin myönteisen suhteen. Hänellä on myös myönteiset odotukset kaikkien 

opiskelijoiden oppimista kohtaan. On tärkeää, että opettaja uskoo kaikkien opiskelijoi-

den oppimiseen. (Saloviita 2013, 43.) 

 

Eräässä artikkelissaan Lee S. Shulman (1987) korosti, että opettaminen 

alkaa siitä, että opettaja ymmärtää, mitä on opittava ja miten. 

 

 

4.2.1 Hyvän opettajan piirteitä 

 

Karismaattisen auktoriteetin omaavasta opettajasta pidetään. Tällaista opettajaa kuun-

nellaan ja hänen toiveitaan noudatetaan paremmin kuin muuten. Kun opettaja suhtautuu 

myönteisesti ja kiinnostuneesti kaikkiin opiskelijoihinsa välttäen komentelua ja moitti-

mista, hän kehittää omaa karismaattista auktoriteettiaan. Ihmissuhteille ominainen vas-

tavuoroisuus aiheuttaa silloin sen, että opiskelijatkin suhtautuvat opettajaansa myöntei-

sesti. (Saloviita 2013, 161.) 

 

Humanistinen opettaja luo ilmapiirin, jossa jokaisen opiskelijan tarpeet otetaan huomi-

oon. Opiskelijoita autetaan hyväksymään itsensä ja ymmärtämään omaa suhtautumis-

taan opiskeluun. Tavoitteena on opiskelijoiden sisäisen oppimishalun herättäminen. 

Opiskelijoilla on tunne, että opettaja välittää ja auttaa heitä parhaansa mukaan. Opetta-

jalla ei ole opiskelijoiden sukupuoleen tai älykkyyteen perustuvia ennakkoluuloja. Tai-

tava opettaja ymmärtää opiskelijoidensa yksilöllisyyden ja hän uskaltaa tarpeen mukaan 
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olla myös tiukka ja vaativa. Opettaapa opettaja mitä oppiainetta tahansa, opetuksella on 

tiedollisen ja taidollisen ulottuvuuden lisäksi vahvat vaikutukset opiskelijoiden itsetun-

toon ja opiskelumotivaatioon, ehkä koko elämään. Hyvä opettaja on reilu. (Uusikylä 

2007, 67, 70, 83, 98.) 

 

Tehokkaat opettajat luovat hyvän opiskeluympäristön. Hyvät opettajat aloittavat ope-

tuksensa selvittämällä opiskelijoidensa kanssa yhteiset pelisäännöt ja mitä opiskelijoilta 

odotetaan. Opettajat, jotka käyttävät riittävästi aikaa siihen, että yhteiset pelisäännöt 

sisäistetään, ovat huomanneet että aikaa ei ole käytetty turhaan. Opiskelijoiden parantu-

nut opiskelumotivaatio korvaa ajan menetyksen moninkertaisesti. Opettaja pystyy jous-

tamaan suunnitelmistaan, kun sille on aihetta, sillä ajankohtaisista asioista puhuminen ei 

ole ajan haaskausta. Ihanneopettaja ei huomauttele jatkuvasti paljonko tehokasta työ-

aikaa on jäljellä. (Uusikylä 2007, 65, 84.) 

 

Tärkeintä opettajassa on se, että opettaja tuntee hyvin opettamansa oppiaineksen ja ope-

tusmenetelmät, eli hän tietää mitä opettaa. Hän on joustava, osaa vaihdella opetustapo-

jaan ja hän on monipuolinen eikä hän lankea jonkun yksittäisen opetusmenetelmän van-

giksi. Toinen olennainen asia on se, että opettaja pitää opettamastaan oppiaineesta. 

Kolmantena piirteenä voidaan pitää sitä, että opettaja pitää opiskelijoistaan. Olennaista 

on se, että opettaja tuntee opiskelijat ja haluaa toimia heidän parhaakseen. On huomattu, 

että yksi parhaimmista opettajan piirteistä on huumorintaju. Hyvä opettaja on myös 

päättäväinen ja hänellä on tahdonvoimaa. Yksi tärkeimmistä opettajan piirteistä on 

myös ystävällisyys, mutta silloin ystävällisyyden tulee olla aitoa. (Uusikylä 2007, 59-

60, 86.) 

 

Opettajan ammatti vaatii ajattelukykyä, oli kyse sitten opetuksen suunnittelusta, ratkai-

suista opetustilanteessa tai opetuksen arvioinnista. Opettajalla tulee olla tietty määrä 

oman aineensa vaatimaa intelligenssiä. Jokaiselta opettajalta vaaditaan riittävästi inter-

persoonallista intelligenssiä, joka ilmenee ihmissuhdetaitoina ja sosiaalisina taitoina. 

(Uusikylä 2007, 72-74.) 

 

Hyvä opettaja opettaa tarpeeksi selkeästi, pieninä annoksina, välillä harjoitellen ja opis-

kelijalle palautetta antaen. Vähitellen opetuksessa edetään siihen vaiheeseen, jossa tie-

dot yhdistetään laajempiin kehyksiin. Kyllästymistä ei pääse tapahtumaan, jos opiskeli-

jat tuntevat edistyvänsä ja tehty työ on ponnistelujen arvoista. Työ on yritettävä tehdä 
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riittävän haastavaksi ja innostavaksi, jotta opiskelijat kokisivat opiskelun mielekkääksi. 

Pääpaino on käsitteiden välisten suhteiden ymmärtämisessä ja opitun yhdistämisessä jo 

omaksuttuun tietoon. Uskotaan, että näin toimien ajattelutaidot kehittyvät. (Uusikylä 

2007, 65, 67.) 

 

Ei ole järkevää opettaa erilaisia opiskelijoita samalla tavalla vaan hyvä opettaja osaa 

eriyttää opetustaan, hän on myös tahdikas, eikä väheksy opiskelijoidensa kykyjä. Hyvä 

opettaja osoittaa aitoa kiinnostusta opiskelijatöihin ja teettää ainakin joskus portfolioita, 

joihin kerätään aineistoa. Näin opiskelijalle tulee tunne, että omalla työllä on merkitys-

tä. Ryhmätöissä opettajan on pidettävä huoli siitä, että jokainen opiskelija on vastuulli-

nen omalle ryhmälleen ja että opiskelija opiskelee oman osansa asioista. (Uusikylä 

2007, 66, 84-85.) 

 

Hyvä opettaja osoittaa käytännössä, että epäonnistumisista ei tuomita. Opiskelijoille 

pitää pystyä antamaan realistista palautetta arvostavassa ja kannustavassa hengessä. 

Pääasia on opiskelijoiden edistymisen arvioinnissa, eikä heidän vertaamisessaan mui-

hin. Opiskelijoiden tulee olla selvillä arvioinnin kriteereistä. Oikeudenmukaisuuteen 

pyrkiminen on hyvän opettajan välttämätön ominaisuus. Positiivinen palaute on tehok-

kainta silloin, kun opiskelija uskoo, että se on vilpitöntä. Opettajan on varmistettava, 

että opiskelijaan liittyvää myönteistä palautetta seuraa todellisiin suorituksiin liittyvä 

palaute. (Uusikylä 2007, 88, 90.) 

 

 

4.2.2 Opettajan toimintatavat 

 

Hyvä opettaja suunnittelee opetuksensa hyvin, yrittää motivoida opiskelijoitaan moni-

puolisin työmuodoin ja suhtautuu heihin kannustavasti. (Uusikylä 2007, 110.) Opettaja 

jättää riittävästi tilaa erilaisille tyyleille ja näkökulmille sekä sellaisille pohdinnoille, 

joissa ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Olennaista on se, että opiskelijat saavat itse suunni-

tella opetusta ja nauttia siitä, mitä tehdään. (Kansanen 2002, 52.) Opetuksessa tulisi olla 

riittävästi myös haastavia elementtejä, jotta opiskelu olisi motivoivaa. Toistuvat rutiinit 

ja haasteiden puute tappavat innostuksen. Opiskelijoiden väliset kykyerot ja mahdolliset 

oppimisongelmat tulee ottaa huomioon. Kun ongelmia esiintyy, tehokkaat opettajat 

osaavat käsitellä ne nopeasti ja reilusti ilman, että koko muun työryhmän työskentelyä 

ei häiritä. Opettaja viestittää toiminnallaan tilanteen tasalla olemista. Silloin hän osoittaa 
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tietävänsä, mitä työskentely-ympäristön jokaisessa sopessa tapahtuu. (Uusikylä 2007, 

110-113.) 

 

Opettaja voi käyttää myös suoraa opetusta, mikä tarkoittaa lähinnä opettajajohtoista 

koko luokan yhtäaikaista opettamista. Käsitteiden ja taitojen opetus onnistuu, kun ope-

tus aloitetaan tavoitteiden ilmoittamisella ja aiemmin opitun kertaamisella, uusi materi-

aali esitetään askeleittain ja sitä seuraa harjoitus. Ohjeiden ja selitysten tulee olla selkei-

tä ja opiskelijalle pitää järjestää runsaasti aktiivista harjoittelua ja asian ymmärtäminen 

pitää varmistaa kyselemällä. Suoraan opetukseen kuuluu myös systemaattinen palaute 

työskentelyn ohjaaminen sekä harjoitusten jatkaminen, kunnes opiskelijat ovat itsenäisiä 

ja luottavat oppimaansa. (Kansanen 2002, 19.) 

 

Seuraavassa ohjelista, jollaista on jaettu Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksel-

la opettamiseen valmentautuvalle opiskelijalle. 

 

 Opettele tuntemaan oppilaasi. 

 Käytä monipuolisesti erilaisia työtapoja. 

 Opettele looginen kyselytekniikka. 

 Anna oppilaille selkeät työskentelyohjeet. 

 Käytä erilaisia havaintovälineitä monipuolisesti. 

 Opettele oikea opetus- ja havaintovälineiden käytön 

tekniikka. 

 Ole ystävällinen, johdonmukainen aikuinen oppilaille. 

 Huolehdi luokan työrauhasta. 

 Ohjaa ja kannusta oppilaita itse miettimään ja päät-

telemään. 

 Ota opetuksessasi huomioon kunkin oppiaineen eri-

tyisluonne. 

 Jäsennä opetettava aines didaktisesti oikein ja keskity 

vähään kerrallaan. 

 Mieti tunnin rakenne tarkasti. 

 Suhtaudu oppilaisiin myönteisesti ja arvostavasti. 

 Käytä opetuksessasi hyvää ja selkeää yleiskieltä. 

 Suunnittele tunnit huolellisesti. 
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(Kansanen 2002, 86.) 

  

 

4.3 Eriyttäminen ja tasoryhmät 

 

Opiskelijoita erottaa toisistaan osaamistaso, oppimiskyky, perhetausta, sukupuoli, tem-

peramentti, kielitaito ja monet muut asiat. Opetuksen luonnollinen perusmalli, eli aktii-

vinen opetus (direct instruction) kuitenkin perustuu enimmäkseen koko opiskelijajou-

kon yhtäläiseen opetukseen. On hankalaa sovittaa yhteen eri opiskelijoiden tarpeet, kun 

opiskelijoiden lähtötasot ovat jo varsin erilaiset. Opiskelijavalikointi eriyttämiskeinona 

voisi tuoda apua monen opiskelijan oppimiseen. (Saloviita 2013, 80.) 

 

Suomalaisissa kouluissa ei ole käytössä tasoryhmiä. Monien mielestä niitä tarvittaisiin, 

sillä silloin eri opiskelijoiden taito- ja tietotasot pystyttäisiin paremmin ottamaan huo-

mioon. Peruskouluasteella puhutaan muun muassa lahjakkaista lapsista, joille haluttai-

siin omaa opetusta. Tasoryhmittely voisi auttaa opiskelijoita aktiivisessa oppimisessa, 

sillä jos paljon asioista tietävä opiskelija on samassa ryhmässä kuin asioista mitään tie-

tävä opiskelija, toinen tylsistyy perusasioita opeteltaessa ja toinen taas saattaa pudota 

kokonaan kärryiltä liian nopean opetustahdin vuoksi. 

 

Koska tasoryhmiä ei kouluissamme ole, koulut voisivat panostaa enemmän inklusiivi-

seen opetukseen. Inkluusio tarkoittaa kaikkien opiskelijoiden opettamista yhdessä siten, 

että koulut havaitsevat ja ottavat huomioon eri opiskelijoiden toisistaan poikkeavat tar-

peet. Inklusiivinen opetus tuottaa keskimäärin parempia oppimistuloksia kuin erotteleva 

opetusmalli. (Saloviita 2013, 86-87.) 

 

Jotta opettaja voi onnistuneesti eriyttää koko luokan toimintaa on opettajan hyvä tuntea 

opiskelijoiden erilaiset taidot ja kiinnostuksen kohteet. Eriyttäminen merkitsee opiskeli-

joiden valinnanvapauden lisäämistä oppisisältöjen, oppimistapojen sekä suoritusten ja 

niiden arvioinnin suhteen. Eriyttäminen tarkoittaa myös erilaista ryhmitysten käyttöä 

koko luokan yhteisopetuksessa vaihteleviin ryhmäkoostumuksiin ja yksilötyöskente-

lyyn. (Saloviita 2013, 115.) 

 

Opettajat voivat tehdä ennen opetusta niin sanotun alkutestin, jonka mukaan opiskelijat 

voidaan jaksaa tilapäisiin tasoryhmiin. Jokainen tasoryhmä saa osaamis- ja vaatimus-
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tasonsa mukaisia tehtäviä. Opiskelijat voivat myös itse valita tilapäisen tasoryhmänsä. 

Tilapäisten tasoryhmien lisäksi opetuksessa voidaan käyttää työskentelypisteitä tai niin 

sanottuja pysäkkejä. Tällaisissa pisteissä tai pysäkeissä opiskelijat harjoittelevat itsenäi-

sesti eri pisteillä tai sitten ryhmät kiertävät vuorollaan eri pisteillä. Tällaista menetelmää 

on hyvä käyttää monikameraopetuksessa, kun harjoitellaan muun muassa tekniikkaa, 

kameran käyttöä tai ohjaamotyöskentelyä. 

 

 

4.4 Virheiden korjaaminen ja arviointi 

 

Opettajan on syytä opettaa ennakkoon eikä jälkeenpäin, sillä jos luokassa on opiskelija, 

jolla on oppimisvaikeuksia, opettaja voi antaa hänelle etukäteen opetusta asioissa, joita 

opiskelija ei vielä hallitse ja jotka saattavat tuottaa opiskelijalle vaikeuksia. Tukiopetus 

voi näin ollen olla puutteiden korjaamisen sijaan myös ennalta ehkäisevää. Edis-

tyneemmät opiskelijat voivat puolestaan tutustua ennakolta oppimisen kohteena oleviin 

asioihin, joka näin ollen helpottaa oppimista ja välttää työmuistin liiallista kuormittu-

mista. (Saloviita 2013, 50.) 

 

Opettajan on hyvä varmistaa, että virheitä tulee vähän. Harjoitteluvaiheessa virheitä ei 

saa tulla liikaa, sillä ne sekoittavat oppimista ja vievät sitä väärään suuntaan, sillä jokai-

nen virhesuoritus korjattunakin jättää pienen muistijäljen. Virheellisiä suorituksia voi-

daan välttää, kun tehtävä jaetaan tarpeeksi pieniin osiin, osat harjoitellaan yksi kerral-

laan ja harjoituskertoja on riittävästi, jopa niin paljon, että päästään niin sanottuun yli-

oppiseen asti. Opettajan on hyvä varmistaa, että kaikki ymmärtävät ja opiskelija saa 

korjaavan palautteen nopeasti ja virheet korjataan ennen kuin ne vahvistuvat, mikä ta-

pahtuu, jos opiskelija pääsee toistamaan virheellistä suoritusta. (Saloviita 2013, 55-56.) 

 

Tavoiteoppimisessa pyritään jäljittelemään hyvien opiskelijoiden strategioita, johon 

kuuluu omien virheiden analysointi ja korjaaminen. Myös henkilökohtaisessa opetuk-

sessa on tunnusomaista, että opiskelija saa nopeasti korjaavaa palautetta työskentelys-

tään. Tavoiteoppiminen toi pysyvimpänä jälkenä kasvatukseen formatiivisen arvioinnin 

idean. Siinä oppimistuloksia arvioidaan myös kesken opetusprosessin, ei pelkästään 

loppukokeeseen jätettävän palautteen varaan. Tämän jälkeen tarjotaan täydentävää, yk-

silöllistä opetusta niille, joiden oppimisessa havaitaan puutteita. Tätä seuraa taas uusi 
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arviointi. (Saloviita 2013, 116.) Opettajan tulee antaa palautetta opiskelijoille sekä työn 

tulosten hyvistä että huonoista puolista. (Kansanen 2002, 50.) 

 

Opiskelija-arvioinnilla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on verrata saavutettu-

ja tuloksia niihin tavoitteisiin, jotka on aikaisemmin asetettu. Arviointi kohdistuu opis-

kelijan näyttöön osaamisestaan tai havaintoihin opiskelijan tavasta opiskella. Arvostelu 

pohjautuu arviointiin, joka perustuu joko välittömiin havaintoihin ja tuntumiin, järjes-

telmällisiin kokeisiin tai testeihin. (Hellström 2008, 266.) Opettajan tulisi arvioida ni-

menomaan opiskelijoiden aikaansaannoksia eikä opiskelijoita ihmisenä. Opiskelijat on 

opetettava itse valvomaan omaa työtään. Kun on sovittu yhteisestä urakasta, opiskelijat 

voivat pitää kirjaa siitä, mitkä tavoitteet on saavutettu. (Kansanen 2002, 50.) 

 

Tärkein palautteen osa ei ole opettajalta tuleva vaan opettajan saama, sillä opiskelijan 

vastaus paljastaa opettajalle, mitä opiskelija ei ymmärtänyt ja minkä hän ymmärsi. 

Opettaja pystyy palautteen ansiosta räätälöimään opetuksensa yksityiskohtaisesti. 

 

 

4.5 Millaista on hyvä opetus kyselytutkimukseen vastanneiden mukaan? 

 

Hyvä opetus on selkeää, havainnollistavaa, rauhallisella temmolla etenevää, monipuo-

lista, osallistuvaa, monimenetelmäistä, kannustavaa, epäkohtien esille tuomista, jousta-

vaa, asiantuntevaa, henkilökohtaista, kehittävää ja opastavaa, jossa on avoin ja rento 

ilmapiiri. Eräs kyselytutkimukseen vastanneista sanoikin, että hyvä opetus on kuin hy-

vin tehty dokumenttielokuva: se koukuttaa, innostaa ja inspiroi aiheesta huolimatta. 

 

Hyvässä opetuksessa opetusryhmät ovat sopivan kokoisia, eli ei liian isoja eikä liian 

pieniä. On hyvä opettaa ensin teoria ja sitten opittu havainnollistetaan käytännössä. Hy-

vässä opetuksessa on paljon konkreettista, eli käytännön tekemistä, missä opettaja heit-

tää niin sanotusti pallon myös opiskelijoille. Vanha lause ”virheistä oppii” toimii osana 

hyvää opetusta, sillä opiskelijoille on hyvä antaa mahdollisuus kokeilla, erehtyä ja tehdä 

virheitä ja jälkeenpäin positiivisesti analysoida niitä. Virheet kannattaa kuitenkin korjata 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta virheellistä työskentelyä ei jatketa. Hyvään 

opetukseen kuuluu myös paljon harjoituskertoja ja kertausta. Opiskelijalle tulee kertoa, 

missä tämä mahdollisesti tarvitsee lisäharjoitusta tai ohjeistusta. Opetuksen jälkeen on 

tärkeää antaa kunnon palaute. 
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Hyvä opetus pitää sisällään ajan tasalla olevaa tietoa ja opetusta. Opetuksen on myös 

hyvä olla vanhan tiedon ja taidon päälle uutta rakentavaa. Opetuksessa käytettävä kalus-

to ja välineistö tulee olla ajanmukaista ja päivitettyä. Ilmapiirin tulee olla sellainen, että 

opiskelija uskaltaa kokeilla itselleen uusia ja tuntemattomia asioita ja jossa opiskelija 

pystyy löytämään oman paikkansa ryhmässä. Opetuksen olisi hyvä tapahtua työoloja 

vastaavissa olosuhteissa, tai ainakin tällainen mahdollisuus olisi hyvä taata jossain vai-

heessa opiskeluja. Hyvä opetus pitää sisällään analysointia ja arviointia yhdessä opiske-

lijoiden ja opettajien kanssa. Opiskelijalle on annettava mahdollisuus kurssin palauttee-

seen ja kehittämisehdotuksiin kurssin jälkeen. 

 

Hyvään opetukseen kuuluu hyvä vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden välillä. Opet-

taja ottaa huomioon eri opiskelijoiden taitotason, erilaiset lähtötasot ja persoonallisuu-

det. Opiskelijoille on tärkeää, että esitettyihin kysymyksiin saa vastauksen. Hyvässä 

opetuksessa opiskelijat pääsevät tekemään omia ratkaisujaan ja käyttämään luovuuttaan. 

 

Opettajan tulee kertoa opiskelijoille, mitä ollaan tekemässä, eli selkeä tehtävänanto on 

tärkeää hyvässä opetuksessa. Kaikki lähtee opettajan sosiaalisista taidoista! Opettaja on 

ammattitaitoinen, hän osaa opettaa opetettavan asian ja hän osaa opettaa käytännön esi-

merkkien avulla. Opettaja on asiansa hyvin hallitseva, konkreettisten esimerkkien kautta 

kertova, yksityiskohtiin menevä, hyvähermoinen ja vaativa. Opettajan omat tarinat, niin 

hyvät kuin huonotkin kokemukset, herättävät mielenkiinnon. Opettaja on ymmärtäväi-

nen ja osallistuva. Hyvässä opetuksessa on tärkeää pitää opiskelijat aktiivisena tuntien 

aikana. 
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5 MONIKAMERATUOTANTO 

 

 

5.1 Mitä on monikamera 

 

Monikamera nimenä jo paljastaa, että silloin videokuvauksessa käytetään useampaa 

kameraa yhtä aikaa tuotannon tekemiseen. Tätä monen kameran kuvaustekniikkaa käy-

tetään muun muassa monissa televisiotuotannoissa, urheilutapahtumissa sekä musiikki-

tuotannoissa, kuten musiikkifestivaaleilla. 

 

Kaikki kuvailmaisulliset ja -sommittelulliset säännöt pätevät myös monikamerakuvauk-

sessa aivan kuin yhdelläkin kameralla kuvattaessa. Monikameran etu ja käytännöllisyys 

on siinä, että se säästää vaadittavaa kuvausaikaa tuotannoissa ja monikameralla pysty-

tään näyttämään useampia kuvakulmia ja kuvakokoja, mikä lisää kuvatun materiaalin 

monipuolisuutta ja mielenkiintoa. Monikameratuotannot kuitenkin vaativat suunnittelua 

ja kameroiden rytmittämistä, jotta kamerat kerkeävät tarvittaessa väistää toisten kame-

roiden kuvista. Monikameran etu on myös siinä, ettei materiaalia välttämättä tarvitse 

leikata enää jälkikäteen, vaan kuvien välinen leikkaus tapahtuu niin sanotusti ”lennossa” 

kuvamikserin, eli sähköisen leikkauspöydän avulla reaaliaikaisesti lähetyksen aikana. 

 

”TV-ohjelman teossa on kyse kuvakerronnasta tai pi-

demmälle vietynä kuvadramaturgiasta. Kuvailmaisu 

lähtee kamerasta. Valaisu ja kuvakontrolli ovat valaise-

van kuvaajan ja kuvatarkkailijan hallinnassa, leikkaus 

ja sen oikea ajoitus ovat taas ohjaajan, kuvaussihteerin 

ja miksaajan yhteistyön tulosta. Äänittäjäkin ottaa 

omassa työssään kuvan huomioon; lähikuvassa on lähi-

ääni. Viime kädessä esiintyjänkin on hyvä tuntea ku-

vailmaisun perusteet.” 

(Korvenoja 2009, 24.) 

 

Monikameramenetelmän valintaan vaikuttaa ohjelmatyyppi, lähetystapa, tuotanto-

olosuhteet, budjetti sekä ohjaajan tottumus. Kun käytetään yhden kameran tekniikkaa, 

ohjelmaa tallennetaan yksi otos kerrallaan ja kuvattu materiaali täytyy leikata jälkikä-

teen. Monikameramenetelmällä taas pystytään kuvaamaan koko ohjelma saman tien, 
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sillä monikameralla pystytään näyttämään useita kuvia ja kuvakulmia yhtä aikaisesti. 

(Korvenoja 2009, 9.) 

 

Yhdellä kameralla kuvattaessa on kohtaus pystyttävä toistamaan samanlaisena kerta 

toisensa jälkeen, jotta kohtauksesta saadaan taltioitua kuvakulmia ja kuvakokoja leikka-

usta varten.  Yksikameramenetelmällä tuotantoihin kuluu siis paljon aikaa. Monia ai-

nutkertaisia tilaisuuksia ei pystytä näin kuvaamaan yhden kameran voimin vaan silloin 

tarvitaan monikameramenetelmää, varsinkin jos tilanne halutaan välittää suorana. 

 

Kaikki suorat televisio-ohjelmat käyttävät monikameramenetelmää, mutta nykyään 

myös monet nauhoitettavatkin tuotannot käyttävät monikameraa tuotannoissaan. Moni-

kameratuotantoja voidaan myös kuvata osissa, jolloin ne täytyy koostaa jälkikäteen 

leikkaamalla. Yksikamerakuvauksen ja monikamerakuvauksen välimuotojakin käyte-

tään joissain tuotannoissa. 

 

Varsinkin ryhmätyöskentelyn merkitys korostuu monikameratuotannoissa. Tiimin jä-

senten on toimittava yhteisillä säännöillä ja heidän on puhallettava samaan hiileen, jotta 

tuotantojen tuotantotehokkuus säilyy. Näin tuotantojen aika ei venähdä ja tuotannot 

saadaan purkitettua aikarajojen sisällä. Ohjaajan rooli on tuotannoissa merkittävä, sillä 

kaikki työskentelevät ohjaajan vision mukaan, eli muu työryhmä toteuttaa ohjaajan nä-

kemystä. 

 

”TV-työ on luovimmillaankin aina ryhmätyötä. Se tuot-

taa hyvän tuloksen silloin, kun jokainen ryhmän jäsen 

tekee oman osuutensa kokonaisuutta parhaiten palvele-

valla tavalla. Varsinaista johtamista ei välttämättä edes 

tarvita. Siitä huolimatta ohjaaja on tuotannon johtaja, 

joka valitsee oman työtapansa. Eikä kenelläkään ryh-

män jäsenellä ole syytä sitä kyseenalaistaa.” 

(Korvenoja 2009, 16.) 

 

Hyvään ryhmätyöskentelyyn monikameratuotannoissa kuuluu myös ohjaajan briiffaus 

koko tuotantoryhmälle heti studiolle tai kuvauspaikalle saapumisen jälkeen. Briiffaus 

(briefing) tarkoittaa ohjelman lähtökohtien asettamista ja taustatietojen antamista työ-

ryhmän jäsenille, eli selvennetään ohjelman tavoite, mitä aiotaan tai ollaan tekemässä, 
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miksi tehdään ja mille kohderyhmälle tehdään. Jos tuotannoissa on mukana myös tilaa-

ja, tilaajalta pitää kysyä, mitä hän tarvitsee ja haluaa. Perusteellisesti hoidetun ennakko-

suunnittelun merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. 

 

Tiimityöhön totuttelu vaatii työryhmän jäseniltä paljon. Kaikkien kameroiden kuvat on 

rajattava samalla tavalla: pään päälle jätetään yhtä paljon tilaa, vastakuvat otetaan sa-

masta kulmasta eri kameroiden kuvissa, kuvakoot rajataan yhtenevästi, jotta vastakuvat 

klaffaavat. Kameramiesten on suotavaa seurata lähtevää kuvaa (lähetyksessä parhaillaan 

oleva kuva) ja sovittaa oma kuvansa siihen sopivaksi. Näin kameramies voi myös tar-

kistaa lähtevän kuvan sommittelun ja rajauksen. Kameramies voi myös antaa ohjaajalle 

kuvatarjontaa, eli sellaisia kuvia, joita kameramies ottaa vaikkei niitä ole hänen tehtä-

väkseen alun perin määritelty. 

 

Monikameratuotannot ovat ajallisesti ja tuotantokohtaisesti ylivoimaisia. Silti monika-

meratuotantojen tekeminen on kallista, sillä kalusto on raskasta, tekijöitä tarvitaan run-

saasti sekä tarvitaan paljon tilaa. Monikameratuotannoissa joudutaan myös tekemään 

paljon kompromisseja niin valojen, äänien kuin kuvakulmienkin suhteen. 

 

 

5.2 Suomalainen monikameratuotanto 

 

Suomalaista monikameratuotantoa pidetään joustamattomana, yksinkertaisena, rooleihin 

sidottuna ja pienenä, joka käsittää suurimmaksi osaksi suuret urheilutapahtumat ja muu-

tamat livetaltioitavat televisio-ohjelmat. Jotain hyvääkin suomalaisessa monikameratuo-

tannossa on, sillä opiskelijat ja opettajat pitävät sitä ammattimaisena, järjestäytyneenä, 

sulavana, laadukkaana, selkeänä, monipuolisena sekä sellaisena, jota on mukava tehdä. 

Suomalainen monikameratuotanto on tasokasta, mutta tavanomaista. 

 

Kun tarkastellaan lähemmin suomalaista monikameratuotantoa, niin voidaan sanoa, että 

tuotannot ovat keskittyneitä, joissa on pienet piirit – se koetaankin ”tuttujen kanssa puu-

hasteluksi pienessä ryhmässä”. Monesti informaatio kulkee monen käden kautta turhan-

kin hierarkisesti. Tulosta syntyy hyvän ryhmähengen takia ”One for the Team” on ylei-

nen käsite tuotannoissa. Monella vanhalla tekijällä ei ole ollenkaan alan koulusta, vaan 

he ovat itseoppineita ja monen ”kouluna” on toiminut 90-luvulla vaikuttanut musiik-

kiohjelma Jyrki. 
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Tuotantoporras yrittää kyllä parhaansa, mutta ennakointi ja kokemus on usein kadoksis-

sa – ”sitä saa mitä sattuu tulemaan”. Suomalainen monikameratuotanto on suurimpien 

televisiotuotantojen tasolla lähes erinomaista, mutta pienempien screen-kuvausten tasol-

la ”naurettavaa pelleilyä”, jossa on paljon parannettavaa. Osa projekteista on huonosti 

hoidettu, missä mikään ei toimi ja työryhmälle työnteko on yhtä tuskaa. On keskinker-

taisia projekteja ja osa on kaikin puolin mallikkaasti hoidettu. Suomalaiset monikamera-

tuotannot omaavat siis ”sekalaista sakkia osakseen”. 

 

Suomalaisten monikameratuotantojen kuvakerrontaa pidetään tylsänä, jossa mennään 

sieltä missä aita on korkeimmillaan alin – suurimmaksi osaksi rahan takia. Suuri kokei-

lunhalu puuttuu lähes kokonaan, sillä kaikki malli on otettu suoraan jenkkituotannoista. 

Suomalainen monikameratuotanto on vielä varsin yksinkertaista, jossa kuvat ”falskaa” 

livelähetyksissä. Monia kuvakulmia kuitenkin käytetään ja yleisesti ottaen virheitä ta-

pahtuu melko vähän. Myös tietynlainen ”tuoreus” puuttuu kokonaan, mikä tarkoittaisi 

uusien työtapojen ja raikkaan taiteellisen ilmaisun yhdistämistä. Kekseliäitä ratkaisuja 

huomaa turhan harvoin. 

 

Monikameratuotannot näyttävät television katsojalle kaiken oleellisen, mikä katsojan 

tuleekin nähdä, eikä yhtään ylimääräistä. Kun monikameratuotannot ovat laadukkaita, 

niin työskentely niissä on katsojalle niin sanotusti huomaamatonta – katselukokemus 

tuntuu luonnolliselta, eikä silmä kiinnitä siihen huomiota. Suomalainen monikameratuo-

tanto on erityisesti urheilun puolella kansainvälisesti erittäin arvostettua. 

 

Suomalaiset monikameratuotannot ovat mittakaavaltaan pienempiä kuin maailmalla 

tehtävät tuotannot. Töitä Suomessa ei oikeastaan monikameran saralla ole paljoa tarjol-

la, koska meillä ei ole rahallisesti varaa tuotantoihin. Kuitenkin rahalliseen panostuk-

seen nähden suomalaiset monikameratuotannot ovat hyviä – aina on kuitenkin varaa 

petrata ja kehittää. Pääsemme ehkä vielä jonain päivänä pois ”lasten kengistä”, joka 

kuvaa aika hyvin suomalaista monikameraa ja sen tuotantoja vielä nykypäivänä. 
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5.3 Hyvä monikameratuotanto 

 

Hyvässä monikameratuotannossa pidetään yhteisistä aikatauluista ja työsäännöistä kiin-

ni. Näiden kahden liittoumaa voisi kutsua yhteisiksi pelisäännöiksi. Aikataulun on olta-

va järkevä, jossa panostetaan hyvin suunniteltuun ja rakennettuun tuotantoon – suuri 

painoarvo on siis ennakkosuunnittelulla. Työryhmän on oltava myös hyvän ja järkevän 

kokoinen, jossa jokaiselle on tarpeeksi työtä tarjolla. Hyvässä monikameratuotannossa 

kaikki tietävät oman roolinsa / työnkuvansa, osaa hänelle annetut tehtävät sekä ymmär-

tää roolinsa osana kokonaisuutta. Hyvässä monikameratuotannossa on myös hyvä ja 

selkeä ryhmän sisäinen viestintä, jossa informaation kulku toimii kaikkien tahojen välil-

lä. 

 

Hyvässä monikameratuotannossa on alkupalaveri, jossa ohjaaja selventää ohjelman si-

sällön ja tavoitteet, toteutustyylin sekä mitä kultakin tiimin jäseneltä tai yksilöltä odote-

taan tai mikä on hänen tehtävänsä. Harjoituksen aluksi ohjaajan on käytävä läpi kunkin 

kameramiehen tehtävät ja kuvasuunnitellussa ohjelmassa mahdollisesti jopa katsottava 

läpi kuva kerrallaan. Kameraoperoijana hyvään monikameratuotantoon kuuluu muiden 

kuvien seuraaminen ja oman kuvan soveltaminen niihin sopivaksi. Tämä auttaa ja hel-

pottaa monen muun työtä, kuten ohjaajan, jonka ei tarvitse koko ajan sanoa kameraope-

roijille, että heillä on esimerkiksi kaikilla kuvissa sama henkilö. 

 

Monikameratuotannot sopivat vaihtuviin ja muuttuviin tilanteisiin ja tuotannon jäsenet 

osaavat ja kykenevät joustamaan tilanteen vaatimusten mukaan. Hyvä monikameratuo-

tanto on monimuotoinen ja tekijöitään haastava. Tuotannot koostuvat asiansa osaavista 

henkilöistä ja hyvästä organisaatiosta. Tuotantoryhmän tulee olla paineensietokykyinen 

ja sellainen, joka selviää yllättävistä tapahtumista, niin että katsoja luulee yllättävän 

tapahtuman olleen suunniteltu. Työryhmän tulee olla motivoitunut työstään ja innostu-

nut omista osa-alueistaan. 

 

Monikameratyö on tiimityötä, jossa jokainen auttaa toisiaan, siinä ”puhalletaan yhteen 

hiileen”. Jokainen myös yrittää aina tehdä parhaansa. Yhteinen kunnioitus koko ryhmän 

ja sen jäsenten työskentelyyn on tärkeää – hyvät käytöstavat kunniaan ja ylimielinen 

asenne pois. Hyvässä monikameratuotannossa ohjaajalla pitää olla pelisilmää ja rea-

gointikykyä. Hyvä, rauhallinen ja selkeä ohjaustyö helpottaa kaikkia työntekijöitä ja 

pitää ”pakan kasassa”. 
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Hyvä monikameratuotanto näyttää ja tuntuu hyvältä ja tuotannosta jää kaikille miellyt-

tävä ja hyödyllinen olo. Rikkonainen ryhmä voi kaatua pieneenkin mokaan. Hyvässä 

monikameratuotannossa yhdistyvät niin mainio työilmapiiri kuin vahva taiteellistekni-

nen osaaminenkin. Positiivisen palautteen ansiosta tiiminjäsenet ja opiskelijat ovat mo-

tivoituneempia. Hyvä monikameratuotanto on myös hyvin ja perusteellisesti harjoiteltu, 

jossa on yhteinen komentokieli ohjaajan ja muiden työryhmän jäsenten välillä. Kuva-

kerronta tukee taltiointia ja aihetta, kuva on siellä missä toimintakin. Myös tekninen 

toimivuus on muistettava hyvässä monikameratuotannossa. On tärkeää, että välineet ja 

kalusto on kunnossa, jotta kaikilla olisi mukava työskennellä ja tehdä parhaansa. 

 

Hyvässä monikameratuotannossa laadun on oltava tasokasta ja näin ollen asiakkaat ovat 

tyytyväisiä. Monikameran etu on se, että sillä pystytään katsojalle näyttämään asioita, 

mitä yhden kameran voimin ei voida tehdä. Katsojat eivät kiinnitä huomiota kamera-

työskentelyyn, vaan he näkevät kaiken oleellisen. Hyvä monikamerakuvaus elementtinä 

tuo aina jotakin uutta ohjelmaan. 
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6 TYÖRYHMÄ 

 

 

Monikameratuotannot ovat aina ryhmätyöskentelyä. Kannustavan ilmapiirin ja oppi-

misympäristön luominen ja toisten kunnioittaminen on tärkeää. Ryhmän jäsenten tulee 

olla yhteistyökykyisiä ja ottaa myös avoimesti vastaan ideoita muilta työryhmän jäsenil-

tä. Työryhmän jäsenen pitää olla valmis kuuntelemaan toisia ja joustamaan tietyissä 

asioissa. Kaikkea haluamaansa ei yksinkertaisesti voi saada. Tosi asia on se, että ihmis-

ten sitouttaminen projektiin ei onnistu, jos jyrää omilla mielipiteillään kaikki muut. 

 

Vaikka jokaisella on oma roolinsa ja pyrkii aina tekemään parhaansa, silti pitäisi muis-

taa ja osata kuuntelemisen jalo taito. Opettajan ja opiskelijoiden täytyy olla avoimia 

ryhmätöiden mahdollisuuksille. Ammattimaailmasta oleva opettaja auttaa monikamera-

työskentelyn työympäristön yhteisten pelisääntöjen luomisessa. Ryhmätöissä yleinen 

näkemys jää aina heikommaksi, mutta erikoistuminen isommaksi. 

 

Miten sitten opetellaan työskentelemään ryhmässä? Kuinka toimitaan samoilla pe-

lisäännöillä? Työryhmässä työskentelylle pätee sama sääntö kuin muullekin oppimiselle 

– tekemisen kautta ja virheistä oppii. Alussa on tehtävä selväksi kaikille ne yhteiset pe-

lisäännöt, joilla mennään. Kaikilla työryhmän jäsenillä täytyy olla selvillä aikataulut, 

ajolistat jne. On tärkeää muistaa myös, että perusteet täytyy olla ensin hallinnassa, jotta 

pystytään toimimaan työryhmässä. Hyvä ohjeistus työhön ja yhteisen kielen ja komen-

tokielen löytäminen on tärkeää, jotta kaikki työryhmän jäsenet ymmärtävät toisiaan 

saumattomasti projektin aikana. Olisi hyvä pitää jokaisen tuotannon jälkeen, miksei 

tunninkin jälkeen, keskusteluhetki, niin sanottu palautekeskustelu, siitä miten suoriudut-

tiin ja mitä voitaisiin parantaa seuraavalla kerralla. Tärkeää on myös vaihdella opiskelu-

ryhmiä tarpeeksi usein, jotta tiimityöskentelyn opiskeleminen ei pääty koskaan. 

 

Monikameratuotannoissa toimii hierarkia, jonka mukaan työt tehdään. Hierarkian jäl-

keen systeemi opitaan omien työtehtävien kautta – kun järjestelmän kokonaisuus hah-

mottuu kaikki osaavat toimia ryhmässä. On tärkeää tehdä selväksi, että kaikki ymmärtä-

vät tehtävänsä. Ryhmätyöskentelyn opettaminen tapahtuu käytännön tiimiprojektien 

kautta, jolloin ihmiset oppivat parhaiten löytämään oman asemansa ryhmässä ja omat 

velvollisuutensa sekä vastuunsa omaa ryhmäänsä kohtaan. 
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Ryhmän muodostuminen vaatii aina aikaa, jotta roolit muodostuvat. Opiskelijoille anne-

taan selkeät roolit ja vastuuta. Kaikkia työtehtäviä tulisi kokeilla, sillä ja vain silloin 

opiskelijat pystyvät ymmärtämään niiden paineet ja taakan sekä tietää tehtävien vaati-

mukset. Olisi tärkeää myös ymmärtää muiden rooleja ja osata niiden vaatimukset, jotta 

voi tarvittaessa hypätä kenen tahansa rooliin. 

 

”Ole oma itsesi, älä ole ylimielinen, älä päsmäröi, 

älä tuputtele liikaa omia ideoitasi, kuuntele, 

tee mitä käsketään, tiedä oma roolisi. 

Jos et tiedä mikä on roolisi, kysy. 

Ja jos et tiedä mitään, kysy. 

Jos olet epävarma, kysy. 

Kysy kaikilta neuvoja, ota vastaan neuvoja, 

anna neuvoja kun joku niitä tarvitsee. 

Muista, olet yksi osa ratasta, 

että kapula rattaassa ei ole hedelmällistä. 

Opi puhumaan ihmisille ja tunnistamaan eri ihmistyypit 

esim. kenelle ei kannata heittää huonoa vitsiä 

tai kenelle ei kannata valittaa.” 

(Anonyymi vastaaja) 

 

 

6.1 Ryhmätyö 

 

Ihminen on laumasielu. Toimiakseen ryhmässä ihminen tarvitsee tukea, suuntaa ja joh-

tajuutta. Jonkun pitää valvoa pelisääntöjä, luoda visio sekä antaa ja pyytää palautetta. 

Ryhmätöissä avainsana on kommunikaatio. Jokainen ryhmän jäsen on asiantuntija 

omassa roolissaan. Jotta voisit auttaa heitä, aloita kuuntelemalla. Vasta kun tunnet yksi-

löiden tiedot, taidot ja tunnetilan, voit roolittaa hänet. Silloin voit antaa tehtäviä, jotka 

vastaavat yksilön osaamista, lahjakkuutta, kykyjä ja motivaatiota. Roolitus on avainsa-

na, sillä oikeat ihmiset on saatava oikeille paikoille. Vasta sen jälkeen voidaan asettaa 

tavoitteet ja puhua sitoutumisesta ja ryhmähengestä. On uskallettava laittaa itsensä pe-

liin. On tärkeää antaa ja pyytää palautetta. Sitä kautta voimavarat kasvavat, tieto kulkee, 

päämäärätietoisuus lisääntyy ja tulokset ja ilmapiiri paranevat. (Tamminen 2003, 67-68, 

71.) 
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Kirjassa Luokka haltuun! on koottu ryhmätyön etuja seuraavanlaiseen taulukointiin. 

 

1. Motivaatio  Oppimista suosivat normit 

2. Tunteet  Hauskuus ja ilo, yhdessäolo 

3. Aktivointi  Oppilaat ovat aktiivisempia 

4. Yksilöllistäminen  Helpottaa opetuksen yksilöllistämistä 

5. Kognitiivinen taso  Keskustelu kehittää ymmärrystä 

6. Sosiaaliset taidot  Kehittää sosiaalisia taitoja 

7. Sosiaalinen tuki  Oppilaat saavat apua toisiltaan 

(Saloviita 2013, 130.) 

 

Ryhmätyöt ovat usein vaikeita sen takia, että opiskelijat eivät osaa työskennellä yhdes-

sä. Siksi ryhmissä ilmenee syrjintää toisia kohtaan ja ryhmissä tehdään liian nopeita 

päätöksiä. Kaikille ryhmille on ominaista puheenvuorojen jakautuminen epätasaisesti, 

sillä jotkut ovat johtajia, kun taas toiset ovat seuraajia, jotka vain hyväksyvät muiden 

päättämät asiat. (Saloviita 2013, 132.) Perinteisen ryhmätyön ongelmia ovat olleet epä-

tasainen työnjako, joista mainittakoon vapaamatkustaminen, tehottomuus ja ajan tuh-

laaminen, opiskelijoiden keskinäinen syrjintä, tulosten pinnallisuus tai virheellisyys 

sekä koko toiminnan tavoitteettomuus. (Saloviita 2013, 130.) 

 

Totuus on, että jokaisessa ryhmässä syntyy konflikteja. Mitä nopeammin ongelmat sel-

vitetään sen parempi. Ryhmän jäsenillä on oltava rohkeus, joilla ongelmiin puututaan 

ennen kuin niistä seuraa niin suuria vaikeuksia, että niiden mukana kaatuu koko ryhmän 

suoritustaso. Asioihin täytyy puuttua heti, kun ne ovat menossa vinoon, sillä vain silloin 

ne ovat yksinkertaisesti ratkaistavissa. (Tamminen 2003, 87-88.) 

 

Positiivinen keskinäisriippuvuus motivoi opiskelijat työskentelemään yhdessä, koska he 

tarvitsevat toisiaan. Tällainen periaate tekee opiskelijoista toistensa opettajia. Ongelmia 

ratkotaan yhdessä ja kaikki opiskelijat ovat tarpeellisia. Tämä rakenne karsii tehokkaasti 

vapaamatkustajia, koska toisten siivellä ei voi enää ratsastaa, vaan vaaditaan myös omaa 

panosta. Ryhmätyön sujumista tulee opetella siten, että jokaisen ryhmätyövaiheen lo-

puksi opiskelijat itse arvioivat miten heidän mielestään ryhmässä työskentely onnistui ja 

mitä hyviä ja puutteellisia puolia siinä ilmeni. (Saloviita 2013, 131-132.) 
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Yhteistoiminnallinen ryhmätyö on hyvä keino eriyttää opetusta. Ryhmätyössä opiskeli-

jalle voi antaa erilaisia rooleja. Näin ollen eritasoiset opiskelijat voivat työnjaon pohjal-

ta osallistua silti täysipainoisesti ryhmän toimintaan. Kun opiskelijat työskentelevät yh-

dessä, he samalla opettavat ja neuvovat toinen toisiaan. (Saloviita 2013, 135) Mitä 

enemmän opiskelijoiden ideat ja odotukset tulevat kuulluiksi, sitä halukkaampia he ovat 

ottamaan vastaan vastuuta omista töistään ja sitä kautta ryhmämenestyksestä. (Tammi-

nen 2003, 86.) 

 

 

6.2 Pelisäännöt 

 

Ryhmässä tarvitaan selkeät raamit, joiden sisällä voimme vapaasti liikkua. Kun meillä 

on sisäinen, yhteinen järjestys ja selkeät pelisäännöt, antavat ne työryhmälle varmuutta 

ja turvallisuutta. Sisäiset pelisäännöt on synnytettävä ryhmän sisällä. Kaikkien työryh-

män jäsenten pitää osallistua keskusteluun ja sitä kautta tehdä mielipiteensä selväksi. 

Vain näin toimien voivat kaikki ryhmän jäsenet sitoutua pelisääntöihin ja ottaa niistä 

vastuuta. Vasta, kun säännöt ovat yksinkertaiset, selvät ja riittävän yksityiskohtaiset, 

ryhmän jäsenet voivat keskittyä omaan työhönsä. Kun koko ryhmä on osallistunut peli-

sääntöjen tekemiseen, on työryhmälle paljon yksinkertaisempaa näiden sääntöjen seu-

raaminen ja jatkojalostaminen. (Tamminen 2003, 113-114.) 

 

Kunnioitus on yksi tärkeimmistä kommunikaatioperusteista ihmisten kesken. Kunnioi-

tuksen osoittaminen ja sen omaaminen on erittäin tärkeää. Kunnioitus merkitsee sitä, 

että jokainen ryhmän jäsen laittaa itsensä likoon ja saavuttaa työryhmäläisten kunnioi-

tuksen. (Tamminen 2003, 114-115.) 

 

”Kun odotukset on selvitetty ja pelisäännöt lyöty kiinni, 

on joukkueen löydettävä yhteinen ajattelu ja jatkettava 

matkaa. Motivaatio löytyy vain silloin, kun tiedämme, 

miksi jotakin tehdään. Meidän on löydettävä aina syy 

sille, minkälaiseksi haluamme tulla.” 

(Tamminen 2003, 116.) 
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6.3 Roolit 

 

”Elämässä on vain muutama asia, joihin todella maksi-

maalisesti voimme itse vaikuttaa, minkä suhteen me 

kaikki olemme päätöksentekijöitä. Muutama asia, joista 

jokaisen meistä on kannettava vastuumme. Se olen minä 

tai sinä itse. Ilman tätä vahvaa ”minää tai sinää” emme 

pysty koskaan olemaan hyviä joukkuepelaajia.” 

(Tamminen 2003, 39-40.) 

 

Kun työnjako on selvä, jokainen yrittää hioa omia taitojaan paremmiksi oman roolinsa 

sisällä. Jokaisen panos on yhtä tärkeä, mutta roolit ovat erilaisia. Oleellista on, että jo-

kainen rooli täytyy pilkkoa palasiin ja pienetkin palaset on käytävä tekijän kanssa läpi. 

Mitä pienempiin palasiin mennään, sitä helpompi on suorittajan keskittyä oleelliseen eli 

omiin tehtäviinsä. Ryhmän työskentely paranee sillä, että jokainen parantaa hieman 

omaa suoritustaan. Jokaisen tulisi hoitaa roolinsa kunnialla, ymmärtää mitä on tekemäs-

sä ja keskittyä oleelliseen. Yhteen hiileen puhaltamisen iso periaate ”auta muita” vaikut-

taa niin, että todellisuudessa autat myös itseäsi. Koskaan ei pitäisi unohtaa kannustuksen 

ja positiivisen palautteen satumaista merkitystä, jos haluaa kasvaa hyväksi ”joukkuepe-

laajaksi”. Kun ihmiset auttavat ja kannustavat toisiaan ja ovat toinen toisestaan aidosti 

kiinnostuneita, niin ryhmässä vallitsee aito välittämisen ilmapiiri. (Tamminen 2003, 30-

32, 84.) 
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7 MONIKAMERAOPETUS KOULUSSA 

 

 

7.1 Monikameratyöt koulussa 

 

Eri kouluissa ja eri opettajien alaisuudessa tehdään monenlaisia projekteja ja tuotantoja. 

Kouluissa tehdään muun muassa live-taltiointeja, ei-live livemäisiä taltiointeja, screen-

kuvauksia, lavastettuja keskusteluohjelmatilanteita, pieniä viihdeohjelmia sekä studio 

talk-show tyyppisiä ”raapaisuja” koulun studiossa. Osa tekee myös urheilu-, ja tanssital-

tiointeja, musiikkivideoita, bändi-, festivaali-, konsertti-, ja messutaltiointeja sekä tapah-

tumataltiointeja koulun kalustolla koulun ulkopuolella. 

 

Tuotantojen laajuudetkin vaihtelevat suuresti. Osassa kouluista tehdään vain yksi iso 

tuotanto, johon valmistaudutaan puoli vuotta ja jota edeltää kahden viikon intensiivijak-

so, jonka aikana pidetään päivittäin monikameraharjoituksia. Joissain kouluissa tehdään 

yksi iso projekti, johon valmistaudutaan kolme viikkoa. On kouluja, joissa tehdään joka 

viikko jotain uutta tai vain 2 päivän projekteja. Osassa kouluista monikameratuotantoja 

tehdään vain streamauksessa. Monet kokevat koulujen tarjoaman monikameraopetuksen 

”leikkimiseksi”. Osa harmittelee sitä, että koulutusohjelmaan kuuluisi monikameraope-

tus, mutta sitä ei koskaan tarjottukaan. Toiset kaipaisivat peruskurssin lisäksi vapaava-

lintaisia kursseja ja projekteja. 

 

Osassa kouluista opiskelijat pääsevät tekemään monikameratuotantoja ja projekteja yh-

teistyössä esimerkiksi Yleisradion kanssa. Useassa koulussa monikameratuotannot ovat 

yleensä ottaen asiakasprojekteja, varsinkin suuremmat tuotannot, joita opiskelijat pää-

sevät tekemään. Vapaavalintaisia projekteja on joissakin kouluista tarjolla, mutta ei lä-

heskään kaikissa. Koulut, joissa niitä on tarjolla, informoiminen on jäänyt puutteellisek-

si ja osa opiskelijoista kokee jääneensä ulkopuolelle. 

 

Kouluissa tehtävien monikameratuotantojen opetuksen tasoon vaikuttaa pari asiaa ylitse 

muiden. Nämä ovat kalusto, jolla tuotantoja tehdään sekä opettaja ja hänen pätevyyten-

sä. Opetustilana toimii yleensä studio, joka on monissa paikoissa aivan liian pieni mo-

nipuolisten tuotantojen aikaan saamiseksi. Studioiden käyttömahdollisuuksia ei hyö-

dynnetä huippuunsa ja monesti unohdetaan kenttätyön merkitys kokonaan. Monikame-

rakursseilla ryhmä on usein liian iso ja opiskelijoiden kesken on vaihteleva motivaatio. 
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Kouluissa olisi hyvä selvittää tarjolla olevien tuotantojen määrä sekä se millaisia projek-

teja tarjotaan koulun ulkopuolelta. 

 

Monikamerakursseilla joillakin opiskelijoilla töitä on paljon, kun taas toisilla ei yhtään. 

Monesti ”ylimääräiset” opiskelijat toimivat näyttelijöinä ja haastateltavina. Usean opis-

kelijan mielestä opiskelijoiden ideat päästään toteuttamaan hyvin. Monikameratöiden 

toteutus ja suunnittelu jää pitkälti opiskelijoiden harteille ja asiaan vaikuttaa ryhmävas-

taavan sitoutuneisuus. Osa opiskelijoista kokee monikameraopetuksen tutuksi ja turval-

liseksi peruskaavanmukaiseksi monikamerataltioinniksi, jossa kuitenkin opiskelijoille 

annetaan tarpeeksi vapauksia olla luovia ja tehdä jotain erilaistakin. 

 

Ajan ja suunnittelun puutteesta kertoo sekin, että osassa kouluista esimerkiksi ajolisto-

jen tekeminen jätetään harjoituspäivien aamuun. Ennakkovalmistautumiseen ei juuri jää 

aikaa ja tähän vaikuttaa kiire aikataulu. Toisissa kouluissa on sellainen tilanne, että 

osaan projekteista valmistautumiseen on riittävästi aikaa ja joskus jopa liikaakin, kun 

taas toisiin tuotantoihin on varattu todella vähän aikaa. Osassa kouluista tuotantoja on 

harvoin, mutta niihin panostetaan. 

 

 

7.2 Miten monikameraopetus koetaan koulussa 

 

Koulujen tarjoama monikameraopetus koetaan hieman enemmän kuin pintaraapaisuksi, 

mutta käytännön kokemus isoissa tuotannoissa jää puuttumaan suurimmalta osalta opis-

kelijoista. Monikameraopetus koetaan tutuksi ja turvalliseksi peruskaavanmukaiseksi 

monikamerataltioinniksi. Opetuksessa saa käsityksen monikameratuotannosta, mutta 

sen syvemmälle opiskelijat eivät pääse. Opiskelijat, jotka ovat toimineet koulun ulko-

puolella olevissa projekteissa kokevat oppineensa kiitettävästi, kun taas koulun sisäisis-

sä projekteissa opetus on ollut pintaraapaisua. Ne opiskelijat toivovat, että vapaavalin-

taisista projekteista pitäisi ilmoittaa kaikille yleisesti, ei vain muutamille, jotka aina pää-

sevät tekemään ja muut jäävät niin sanotusti rannalle ruikuttumaan, vaikka heilläkin 

kiinnostusta olisi vapaavalintaisia tuotantoja kohtaan. 

 

Ammattikorkeakoulujen tarjoamaan opetukseen ollaan yleisesti ottaen tyytymättömiä. 

Kun taas ammattitutkintotasolla ja ammatillisella pohjakoulutustasolla opetuksen laa-

tuun ollaan oltu tyytyväisiä, niillä joilla sellainen on opiskeltuna ennen ammattikorkea-
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koulututkintoa. Monelta opiskelijalta tuli palautetta siitä, että televisiopuolen opetus on 

ollut vähäistä siihen nähden kuinka paljon elokuvapuolen opettamiseen keskitytään kou-

luissa, varsinkin kun kyse on elokuvan ja television koulutusohjelmasta. Iso asia on se, 

että monien opiskelijoiden odotukset koulujen tarjoamasta monikameraopetuksesta ovat 

olleet suuremmat kuin mitä heille todellisuudessa on jäänyt käteen. Osa opiskelijoista 

huomautti siitäkin, että heillä ei ole ollut monikameraopetusta ollenkaan, vaikka opetus-

suunnitelman mukaan sitä olisi pitänyt heillekin tarjota. 

 

Opettajan pitäisi olla ”tämän päivän ohjaaja”, eli opettajan tulisi hallita nykypäivän ope-

tusmetodit ja -tekniikka. Opettajalla on suuri merkitys opetuksen tasoon ja opiskelijoi-

den innostamiseen. Opettajan oma kiinnostus ja ammattitaito opetettavaan asiaan on 

tärkeää. Sekä opiskelijat että opettajat haluavat korostaa opettajan pätevyyttä! Opiskeli-

jat arvostavat hyviä vierailevia opettajia ja alan ammattilaisten tuloa mukaan opetusti-

lanteisiin. Valitettavaa on, että opiskelijoiden lähtötasoeroja ei oteta huomioon, tai niitä 

ei kyetä ottamaan huomioon. Toiset opiskelijat ovat jo entuudestaan tehneet monikame-

ratöitä ja toiset taas eivät. Ne ketkä jo osaavat, tekevät ja ne jotka eivät vielä osaa eivät 

myöskään opi. Sitten käydään perusasia koko porukalla läpi ja ne ketkä eivät vielä ole 

siellä huipputasolla tippuvat kelkasta ja ”hengaavat” loppukurssin paikalla jos ovat edes 

paikalla. 

 

Opiskelijat ja opettajat kokevat ettei opetukseen ole varattu tarpeeksi aikaa eikä harjoi-

tusta, opiskelijat kokevat opetuksen pikakelaukseksi. Monet opiskelijat kritisoivat ajan-

puutetta myös senkin takia, että he ehtivät tutustua vain oman osaamisalueen asioihin, 

vaikka jokaiseen rooliin olisi kaivannut syventymistä, eikä vain ”kokeillaan” –

asennetta. Murto-osa opiskelijoista saa tarpeellisen määrän oppimiseen, koska isolle 

ryhmälle on vaikea opettaa pientä asiaa, kuten tekniikkaa. Monesti ”lennossa” oton ai-

kana katsotaan, mitä tulee, kun sen sijaan opiskelijoita olisi pitänyt informoida ”briiffa-

ta” paremmin. 

 

Suuri ryhmäkoko vaikuttaa hankaloittavasti kaikkeen mitä monikamerakursseilla teh-

dään. Opetusryhmiä tulisi pienentää ja tehdä opetusryhmän sisällä pienempiä ryhmiä. 

Pienemmissä ryhmissä opiskelijat opettelevat pysäkkimetodin mukaan eri asioita eri 

aikaan, jolloin esimerkiksi tekniikan opettelu tai kameratyöskentelyn opettelu olisi hel-

pompaa. Liian suuri ryhmäkoko aiheuttaa sen, että joillakin opiskelijoilla töitä on pal-

jon, kun taas toisilla töitä ei ole ollenkaan. Osa opiskelijoista nosti esille seikan, että 
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joissain suuremmissa projekteissa, jotka tehdään yhteistyössä jonkun tahon kanssa, esi-

merkiksi Yleisradion kanssa, osa opiskelijoista ei saanut työskennellä televisioon mene-

vän lähetyksen aikana. 

 

Koetaan, että monesti opiskelijaryhmät ovat liian suuria, mutta Aalto-Yliopistossa taas 

opetusryhmät ovat niin pieniä ettei siellä kyetä tekemään monipuolisesti tuotantoja, jos 

tuotantoja edes ollenkaan. Jos liian iso ryhmä on hankala opetuksen kannalta, niin on 

myös liian pienikin. Ryhmä ei siis voi olla liian pieni. On myös olemassa projekteja, 

joissa isompi ryhmä on tehokkaampi kuin pienennetty. Eräs opettaja kertoi, että kun 

opiskelijamäärä tippui 56 opiskelijasta 40 opiskelijaan, niin erään tuotannon tekeminen 

ei enää onnistunutkaan, vaan tuotannon onnistuneeseen tekemiseen olisi tarvittu se 56 

opiskelijaa. Olisikin siis hyvä suhteuttaa tekijät tuotantoihin, jotta kaikille olisi tekemis-

tä tuotannon aikana. 

 

Monikameratöiden toteutus ja suunnittelu jää pitkälti opiskelijoiden harteille ja asiaan 

vaikuttaa ryhmävastaavan sitoutuneisuus. Opiskelijat kokevat, että suunnitelmat tehdään 

liian nopeasti ja harjoituksissa keskitytään laadun sijasta nopeisiin ottoihin. Opiskelijat 

arvostaisivat pidempiä suunnitteluaikoja ja harvempia, mutta laadukkaampia ottoja 

suunnittelun ansiosta, ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Osa opiskelijoista kokee, 

että alun jälkeen monesti opetus on ollut heikoilla, koska opettaja ei enää saavu paikalle 

juuri koskaan. 

 

Monikameraopetusta kiitellään siitä, että opiskelijat saavat vapaasti kokeilla käytännös-

sä ja myös mokailla. Projektit opettavat monikameratuotannon keskeisiä toimintatapoja 

ja periaatteita. Opiskelijoiden omat ideat päästään osassa kouluista toteuttamaan hyvin 

ja opiskelijoille annetaan tarpeeksi vapauksia olla luovia ja tehdä jotain erilaistakin, kun 

taas osassa kouluista on ennalta määrätyt projektit ja liikkumavaraa ei juurikaan ole. 

Opiskelijoille annetaan myös tarpeeksi vastuuta ja monet kokevat, että välillä jopa lii-

kaakin heidän osaamiseensa nähden. Opetus koetaan pääosin ammattimaiseksi, vaikka 

teoriaopetusta kaivattaisiinkin lisää. 

 

Osa opiskelijoista ja opettajista kokee, että monikameraopetuksessa on alhainen vaati-

mustaso ja monesti juuri tekniset asiat jäävät oppimatta. Perusasioita ja kytkentöjä saisi 

siis opettaa enemmän ja perusteellisemmin. Useat opiskelijat kritisoivat sitä, mitä har-

joituksissa kuvataan olisi saanut olla monipuolisempaa, sillä harjoitukset on koettu liian 
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helpoiksi ja tylsiksi, mikä ei motivoi opiskelua. Opetusmateriaalin ja koulujen käyttä-

män kaluston ikä on yleensä vanhaa ja kalusto on pientä. Monet kaipaisivat sitä, että 

pääsisivät tekemään ulkotuotantoja useammin, eli pois koulun studiosta. 

 

Monikameraopetuksen haaste on sen laajuus. Kynnys lähteä mukaan monikameratuo-

tantoihin on korkea. Monikameratuotantojen kursseille on helppo päästä hyvin pienillä 

tiedoilla ja taidoilla sisälle. Teoriassa keskitytään liikaa yhden firman, yleensä Yleisra-

dion, kantaan ja tapoihin toteuttaa tuotantoja. Epävarmuus vallitsee läpi tuotannon, lo-

puksi harmitellaan miksi jokin asia ei toiminut ja mitä olisi voitu tehdä toisin. Kyllähän 

siinäkin oppii, mutta kaikille jää epävarma ja epäosaava olo. 

 

 

7.3 Monikameraopetuksen monipuolisuus 

 

 

Diagrammi sisältää ainoastaan nykyisten ja jo valmistuneiden opiskelijoiden vastaukset. 

 

Monikameraopetus koetaan pintaraapaisuksi. Koulun tarjoama opetus antaa teoriatun-

neilla paljon informaatiota kaikista monikameratuotantoon kuuluvista toimenkuvista. 

Tuotantoja on suhteellisen monipuolisesti, mutta se teoria ”mitä juuri tehtiin” jää mo-

nelle epäselväksi. Käytännön opetus antaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden kokeil-

la monikameratuotannon eri toimenkuvia ja rooleja. Jos opetusjakso on lyhyt, paras anti 

Onko opetus mielestäsi tarpeeksi monipuolista? 

Kyllä

Ei

Ei osaa sanoa



39 

 

olisi keskittyä omaan suuntautumisalaansa sen sijaan, että kaikkia rooleja kokeiltaisiin 

nopeasti ja mitään ei oikeastaan lopulta tulisi opittua. Opetus koetaan varsin monipuoli-

seksi, mutta kritiikkiä tulee koulujen kalustosta ja opetustiloista. 

 

Opiskelijat haluaisivat, että eri tuotannon osien opettamista tulisi lisätä ja käytännön 

harjoituksia kaivattaisiin myös enemmän. Opetukseen kaivataan lisää aikaa, jotta opetus 

olisi monipuolisempaa ja omaa oppimistaan voisi kehittää. Opiskelijat kaipaavat erilai-

sia projekteja yhden ison projektin sijaan. Projekteja toivotaan myös koulun ulkopuolel-

ta, jotka voitaisiin tehdä yhteistyössä jonkin ulkopuolisen tahon kanssa, ja näin ollen 

opiskelijat saisivat enemmän kokemusta ulkotuotannoista. 

 

Opetukseen kaivataan opettajia eri ammattiryhmistä, jotka voisivat tarjota kohdistetum-

paa opetusta opiskelijoille. Tekniset asiat jäävät monesti opettelematta kunnolla, joten 

tekniikan osaamiseen olisi hyvä myös panostaa enemmän. Opiskelijat ja opettajat ovat 

samaa mieltä siitä, että rooleja tulisi kierrättää, sillä näin saa käsityksen eri työtehtävien 

työtavoista ja työmäärästä, mikä helpottaa työryhmäläisten ymmärrystä muita kohtaan 

ja oman työnsä osaa suhteuttaa muiden työhön. Ja jos monikameratuotannoista ei ole 

aikaisempaa kokemusta, mistä tiedät mistä työroolista pidät ennen kuin kokeilet niitä 

kaikkia? 

 

Opetuksen monipuolisuuteen vastaa laajemmin myös kappale ” 8.2 Parannettavaa mo-

nikameraopetuksessa”. 
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7.4 Monikameraopetuksen määrä 

 

 

Diagrammi sisältää ainoastaan nykyisten ja jo valmistuneiden opiskelijoiden vastaukset. 

 

Monikameratuotannot ovat olennainen ja suuri osa televisioalaa ja on kummallista, että 

alan kouluissa sen opetus on hyvin vähäistä ja pienelle aikavälille sisällytettyä. Haluk-

kaille pitäisi olla opetusta tarjolla enemmän, kun kyse on kuitenkin myös television 

koulutusohjelmasta. Opetusta tulisi muutenkin lisätä, sillä monikameratuotanto opettaa 

eniten kaikkia työaloja ja samat säännöt pätevät niin televisio- kuin fiktiotuotantoihin-

kin. Opetuksen lisäämisellä opiskelijat pystyisivät tutustumaan eri työnkuviin kunnolla. 

Suurin osa kameramiehistä kuitenkin tulee tekemään monikameratuotantoja jossain vai-

heessa työuraansa. Osassa kouluista monikameraopetus ei ollut pakollinen osa opintoja 

vaan täysin vapaavalintainen. 

 

Osa opiskelijoista kokee että opetuksen määrä on hyvä, mutta opetuksen laatua tulisi 

parantaa. Opetuksessa toivottaisiin myös, että käytännön tekemiseen keskityttäisiin 

enemmän, sillä monikameratyöskentelyä ei opita ilman käytännön työtä. Opetusta kriti-

soidaan liian tavanomaiseksi ja kokeilunhalu puuttuu kokonaan – monikameramalli on 

Onko monikameraopetusta mielestäsi liikaa vai 

liian vähän koulussa muihin kursseihin 

verrattuna? 

Liian vähän

Tarpeeksi

Ei osaa sanoa
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otettu suoraan jenkeistä. Opetukseen pitäisi saada enemmän kunnianhimoisempia tapoja 

kuvata ja teknillistä haastetta kaivataan enemmän. 

 

Ne, jotka monikameraopetuksesta eivät ole kovin kiinnostuneet, kokevat kurssin pituu-

den sopivaksi tutustuakseen ja oppiakseen tuotantoa. Opiskelijoiden taitotaso on erilai-

nen ja tämä pitäisi ottaa huomioon opetuksessa paremmin ja opetuksen laajuudessa – 

osalla ei nimittäin ole pohjakokemusta. 

 

 

7.5 Monikameraopetus vs. ammattitaso 

 

 

Diagrammi sisältää ainoastaan nykyisten ja jo valmistuneiden opiskelijoiden vastaukset. 

 

Opetusympäristössä on hyvä oppia pohja, josta lähteä opettelemaan työpaikan ”talon 

tavat”. Teoriassa kuinka asiat tehdään ei kuitenkaan muutu. Suunnitellut tuotannot ja 

niiden suunniteltu toteuttaminen vastaavat usein lähtökohtaisesti oikeita työelämän käy-

täntöjä, mutta toteutus ei kuitenkaan aina onnistu ryhmän jäsenten eri taustojen ja tiedon 

puutteiden vuoksi – opiskelijoilla on eri tasoerot. Teoria ei ole hallinnassa niin hyvin 

kuin tuotannoista selviytyminen vaatisi. Monikameraopetus antaa tekniset valmiudet, 

mutta tuskin kehittää opiskelijan taiteellisia valmiuksia, ja teknisistä valmiuksista osa 

Vastaako opetus ja opetusmenetelmät mielestäsi 

ammattitasoa / oikeita työelämän käytäntöjä? 

Kyllä

Ei

Ei osaa sanoa
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unohtuu ennen kuin ehtii niitä soveltaa työelämään. Opiskeluympäristössä täytyy olla 

varaa virheille, jotta niistä voidaan oppia. Työelämässä kiire on kovempi, aika on rahaa, 

eikä työelämässä ole varaa virheisiin. 

 

Koulussa monikameraopetus jää pintaraapaisuksi, kun verrataan työelämän monikame-

ratuotantoihin. Kouluissa käytettävä kalusto on pientä, puutteellisempaa ja vanhanaikai-

sempaa verrattuna työelämässä käytettävään kalustoon. Päteviä opettajia ei ole riittäväs-

ti, opettajat eivät ole ajan tasalla nykytuotannoista ja tekemismalleista, opettajan tunte-

mus laitteistoa kohtaan on heikko, ja opettajia vaivaa ammattitaidon ja osaamisen puute. 

Täytyy myös muistaa, että opettaja ei ole tuottaja, kuten hän monesti koulutuotannoissa 

on. Vierailevat opettajat ovat kentällä toimivia ammattilaisia ja he antavat suuntaa sille, 

mitä ammattimaailmassa kentällä tehdään. Työelämässä työkaverit saattavat vaihtua 

aina eri tuotantojen välillä, siksi koulussa saman ryhmän kanssa toimiminen ei päde 

oikeaan työelämään – koulu onkin tarkoitettu opittavaksi. 
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7.6 Toteuttaminen 

 

 

Diagrammi sisältää ainoastaan nykyisten ja jo valmistuneiden opiskelijoiden vastaukset. 

 

Usein ammatillisessa pohjakoulutuksessa opiskelijat saavat itse keksiä ja suunnitella 

projekteja. Monesti ammattikorkeakoulussa taas kurssin projekti on jo määritelty heti 

kurssin alussa kurssin järjestäjien toimesta, kuten myös kurssin kesto ja sisältörakenne. 

Sisältö tuotetaan opiskelijoiden kesken itse, mutta valmiit ohjenuorat on jo etukäteen 

päätetty kurssin järjestäjiltä. Opiskelijat pääsevät toteuttamaan itseään koulun harjoituk-

sissa, mutta projekteissa asiakas määrää enemmän. Kouluissa toteutuksellisiin tekemi-

siin ei juuri puututa. 

 

Opiskelijat toivovat, että koulut tarjoaisivat enemmän ja pidempiä tuotantoja, jotta roolit 

ehtisi sisäistää kunnolla. Työrooleja vaihdellaan ja tulisikin vaihdella, mutta syventymi-

nen niihin jää monesti uupumaan ajan puutteen vuoksi. Roolien vaihto jää kokeilutasol-

le ja näin ollen kehitystä ei tapahdu. Useista kouluprojekteista puuttuu itse sisältö, min-

kä vuoksi osa opiskelijoista joutuu esiintymään, jotta olisi edes jotain kuvattavaa. Jos 

opinjako on epätasaista, osa opiskelijoista jää muiden jalkoihin ja ”päällepäsmärit” 

yleensä vievät hyvät roolit. Ohjaajan merkitys on huomattava. Opettajan rooliin kuuluu 

tarkistaa, että kaikki ymmärtävät asian, mitä ollaan tekemässä ja miksi ja että roolien 

Pääsevätkö opiskelijat mielestäsi toteuttamaan 

itseään tarpeeksi? 

Kyllä

Ei

Ei osaa sanoa
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vaihtaminenkin toimii. Opettaja pitää huolen, että kaikki pääsevät kokeilemaan kaikkea 

opiskelijasta riippumatta. 

 

Opiskelijoille tulee kertoa jo heti kurssin alussa kurssin tavoitteista ja kulusta, jotta he 

voivat valmistautua kurssiin. Kun perusasioita ei ole alusta asti opetettu tai selvennetty 

opiskelijoille, tulee opiskelijoiden uskallus vastaan, koska opiskelijat eivät tienneet tois-

ten rooleista tai siitä mitä tulisi tehdä. Roolitus tulisi nostaa esiin ja tätä kautta moni 

opiskelija ymmärtäisi, että monikameratuotannoissa ei ole suoranaisesti kyse ”itsensä 

toteuttamisesta” vaan saumattomasta tiimityöstä, joka palkitsee jokaista toteuttajaansa 

oman erityisosaamisensa alueella onnistumisten kautta. 

 

Opiskelijoiden pitää oppia tekemään asiat ensin oikein, sitten vasta pystyy niin sanotusti 

toteuttamaan itseään, koska opiskelijoiden tulee noudattaa tuotantosuunnitelmia ja tehdä 

oma roolinsa hyvin, ennen kuin voidaan puhua luovuudesta. On tärkeää myös käydä 

omalla epämukavuusalueellaan. 
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7.7 Vastuun antaminen 

 

 

Diagrammi sisältää ainoastaan nykyisten ja jo valmistuneiden opiskelijoiden vastaukset. 

 

Opettajan tulisi opettaa kurssin alussa kaikki tärkeät asiat ja antaa vinkkejä tekemiseen 

myös kurssin aikana. Opiskelijoita tulisi myös rohkaista kantamaan vastuunsa oikein. 

Opettajan tulisi antaa suhteellisen vapaat kädet, mutta olla silti koko ajan läsnä, jos jo-

honkin asiaan täytyy puuttua. 

 

Monikameraopetuksessa ei oteta tarpeeksi huomioon opiskelijoiden välisiä tasoeroja, 

joten jo pohjatietoa omaavat opiskelijat turhautuvat ja taas puolestaan alkutekijöissään 

olevat opiskelijat saattavat pudota opetuksesta kärryiltä. Opiskelijoille voisi antaa 

enemmän vastuuta, mutta tässä on otettava huomioon opiskelijoiden kyvyt ja motivaa-

tio. Kaikki opiskelijat eivät ole valmiita kantamaan suurta määrää vastuuta. Liikaa vas-

tuuta osaamattomalle ei myöskään pidä antaa. Monikameratuotannoissa on hierarkia, 

jossa jokainen on siinä aina alisteinen. Asiakasprojekteissa osa opiskelijoista ei ole saa-

nut tehdä rooliensa mukaista tehtävää, sillä asiakas hoiti tämän. Jokaiselle opiskelijalle 

tulisi löytää myös asiakasprojekteissa ”oikea” työnkuva, sillä kahvin keittäminen ja sii-

voaminen ei sitä ole. 

Annetaanko opiskelijoille mielestäsi tarpeeksi 

vastuuta? 

Liikaa

Kyllä

Ei

Ei osaa sanoa
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Monikameraopetuksessa on liian monta rautaa tulessa lyhyessä ajassa, joten harjoittelu 

jää monesti minimiin. Kurssilla opiskelijoiden tulisi saada toteuttaa itseään ja tehdä vir-

heitä ja oppia virheistään. Jokainen tuotannossa on vastuussa jostain ja se pitää tehdä 

määräysten mukaan hyvin ja oikein, oli se sitten piuhanpitelijä tai kuvaussihteeri. Tuot-

tajille pitäisi myös antaa enemmän vastuuta tuotannoissa. 

 

Osassa kouluista opiskelijoille annetaan vastuuta aina sisältösuunnittelusta asti. Monesta 

opiskelijasta tuntuu, ettei opiskelijoihin luoteta paljoakaan. Ammattikorkeakoulussa 

monesti annetaan vastuuta, mutta ”päällepäsmärit” valitsevat roolinsa ensimmäisenä ja 

muut saavat niin sanotut jämäroolit, tästä kärsii sitten koko työmoraali ja työn laatu. 

 



47 

 

8 TYYTYVÄISYYS MONIKAMERAOPETUKSEEN 

 

 

8.1 Mitä hyvää on monikameraopetuksessa? 

 

Monikameraopetuksessa on monia hyviä puolia ja niistä varmasti tärkein on tuotannon 

kokonaisuuden ymmärtäminen. Monikamera on tuotantotehokas tapa tehdä tuotantoja, 

jos on paljon ihmisiä mukana. Monikameratuotanto on televisiotyötä yksinkertaisimmil-

laan ja monipuolisimmillaan. Monikameran etu on tuottaa materiaalia livenä ulos televi-

siosta tarjoten katsojille kaiken tarvittavan nähtävän, sillä monikameralla voidaan liik-

kua kätevästi paikasta toiseen saman lähetyksen aikana. Monikameraopetuksen ansiosta 

koko televisiokulttuuri aukeaa uudella tavalla. 

 

Monikameraopetus antaa hyvän perustietotaidon mahdollista tulevaisuuden televisio-

uraa varten. Monikameraopetuksen ansiosta opiskelijat tietävät miten jokapäiväiset tuo-

tannot pyörivät ja näin ollen heillä on tulevaisuudessa mahdollisuus työllistyä niihin. 

Monikameraopetuksen kursseja pidetään hyödyllisinä, sillä ne ovat opettaneet arvosta-

maan television tekemistä. Osa opiskelijoista kokee, että olisi mukavaa jos monikame-

raopetusta edes tarjottaisiin taidealan koulussa. 

 

Monikameraopetuksessa tiimityön tärkeys korostuu, sillä yhteistyö-, ryhmäviestintä- ja 

kommunikointitaitojen kehittäminen on tärkeässä asemassa. Monikameraopetuksen 

aikana opiskelijoille löytyy erilaisia rooleja. Rooleja kokeillaan, eri työtehtävät selviävät 

kokeilemisen aikana ja lopulta jokainen löytää toivottavasti oman paikkansa, joka sopii 

itselle parhaiten. Olisi tärkeää, että jokaisen pitäisi kokeilla jokaista roolia, sillä tämä 

helpottaa muiden työmäärän ymmärtämistä ja näin ollen oman tekemisen osaa soveltaa 

sellaiseksi, joka helpottaa myös muita. 

 

Jotta voitaisiin tehdä yhdessä monikameratuotantoja, on jokaisen tiedettävä ja osattava 

perussäännöt. Monikameraopetuksessa opiskelijat pääsevät oppimaan käytännöntaitoja 

ja he pääsevät oikeasti tekemään tuotantoja. Monikameraopetuksessa opiskelijat saavat 

kokemusta yhteisen komentokielen käytöstä, järjestelmistä ja kalustosta. Myös tekninen 

opetus ja valmiudet ovat aina tarpeellisia. 
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8.2 Parannettavaa monikameraopetuksessa 

 

 

Diagrammi sisältää ainoastaan nykyisten ja jo valmistuneiden opiskelijoiden vastaukset. 

 

Opiskelijat haluaisivat monikameraopetukseen lisää monipuolisuutta ja haasteellisuutta. 

Opetuksen tasoon ja sisältöön tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. On tärkeää, 

että kurssiin sisältyy myös sisältöjen tekeminen tuotantoihin, sillä monesti tuotannot 

eivät ole pelkästään suoraa taltiointia ilman inserttejä. On siis varattava tarpeeksi aikaa 

sisältöjen tekemiselle, jotta tehtävät tuotannot olisivat monipuolisempia ja mielekkääm-

piä tehdä. 

 

Opiskelijoille pitäisi kurssin alussa selventää, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Monet 

ovat kokeneet, että lähdetään kuin pystymetsästä kaatamaan puita ilman minkäänlaista 

ohjeistusta mitä ollaan tekemässä. Informaation kulkua pitäisi parantaa, kursseista ja 

vapaavalintaisista projekteista ilmoittaminen tulisi tapahtua kaikille yhteisesti. Kursseil-

la informaatio kulkee huonosti eri työryhmäläisten välillä. Erillisistä projekteista ilmoit-

taminen tuntuu jäävän opettajalta vain osalle opiskelijoista, vaikka muillakin opiskeli-

joilla voisi olla intressejä projektien suorittamiseen. Omakohtaisesti voin sanoa, että 

vuosien aikana vapaavalintaisista monikameraprojekteista ilmoittaminen on jäänyt puut-

Mitä monikameraopetuksessa voitaisiin 

parantaa? 

Kurssit vain niistä kiinnostuneille

Kursseja lisää kiinnostuneille

Kurssit kaikille
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teelliseksi ja olen henkilökohtaisesti niin sanotusti missannut monia hyviä mahdolli-

suuksia vain informaatiokulun puutteen vuoksi. 

 

Opiskelijat ja opettajat toivovat, että kursseilla olisi enemmän aikaa työskennellä ja käy-

tännön tekemistä tulisi tarjota lisää. Käytännön opetuksen rinnalle tulisi tarjota myös 

enemmän teoriaopetusta. Opiskelijat toivovat myös, että opetustiloja käytettäisiin moni-

puolisemmin ja ensinnäkin olisi hyvä jos olisi hyvät opetustilat ennen kuin aletaan tehdä 

tuotantoja kursseilla. Opettajat ovatkin useasti samaa mieltä siitä, että opetustilat rajoit-

tavat tuotantoja, joita voidaan kurssien aikana tehdä. Kalusto on monessa koulussa van-

hanaikaista ja olisi toivottavaa, että kalusto, jolla työskennellään olisi ajantasaista ja 

nykytyöelämän vaatimuksia vastaavaa. Monet opettajat ovat taas sitä mieltä, että van-

halla kalustollakin saadaan tehtyä aivan yhtä hyviä tuotantoja kuin uudemmalla kalus-

tolla. Monesti vanhat kalustot ovat tuttuja, joten niiden ongelmat pystytään ratkomaan 

nopeammin. Kalusto ei järin silti muutu oli se vanhaa tai uutta, sillä esimerkiksi kamera 

toimii kuten toinenkin kamera, vaikka muutama säätönappi olisi eri paikassa. Järjestel-

mäpuoli tulisi opettaa paremmin ja perusteellisemmin. Useissa paikoissa järjestelmiä 

käsitellään yhden tunnin verran ja lähes pohjatiedottomasti lähdetään tekemään tuotan-

toja. 

 

Opiskelijat toivovat, että suunnitteluun olisi hyvä varata enemmän aikaa, jotta tuotanto-

jen kulku sujuisi paremmin. Työroolit tulisi selventää kaikille, eli mitä missäkin työteh-

tävässä sinulta odotetaan ja kuinka sinun tulisi roolisi hoitaa. Ryhmien kommunikointiin 

tulisi myös kiinnittää parempaa huomiota, sillä monesti informaatio katkeaa matkalla, 

eikä se tavoita kaikkia – tästä kärsii koko tuotanto ja sen työryhmä. On myös tärkeää, 

että mahdolliset virheet korjattaisiin aikaisessa vaiheessa. Opettajan tulee olla läsnä ope-

tuksessa ja kurssien aikana ja hänen tehtävänsä on korjata virheet ja oikaista ne, jotta 

opiskelija pääsisi irti väärästä työtavasta ja oppisi uuden, oikean tavan. 

 

Opiskelijat toivoisivat kriittistä ja kehittävää palautetta työskentelystään. Tärkeää olisi-

kin pitää kaikkien harjoitusten ja tuotantojen jälkeen, mielellään joka tunnin jälkeen 

kaikkien yhteinen palautekeskustelu, jossa voitaisiin käsitellä työryhmän suoriutumista. 

Aina ennen harjoitusten ja tuntien alkua olisi myös hyvä pitää yhteinen tiimipalaveri, 

jossa selvennetään työryhmän jäsenille, mitä tänään ollaan tekemässä ja mitä heiltä odo-

tetaan. Ohjaaja käy aina päivän työt läpi työryhmän eri jäsenten kanssa. 
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Monesti pätevät opettajat ovat kortilla. Hyvä opettaja ottaa huomioon opiskelijoiden 

tasoerot. Monikamerakursseilla ryhmien koko tulisi suhteuttaa opetuksen aikana tehtä-

vien tuotantojen määrään ja laajuuteen, jotta kaikille olisi tasaisesti työtä. Tekniikka-

koulutus vaatisi pienempiä opetusryhmiä, jotta laitteiden kytkennät ehtisi harjoittele-

maan ja tekemään itse. Tärkeää on myös kurssin alussa käsitellä ja tietää eri roolien 

työnkuvat. Nykyisellään kurssien työryhmät ovat liian suuria, sillä kaikille ei riitä työ-

rooleja ja työtehtävän kierrättämisestä tulee näin ollen hankalaa. Rooleja tulisi kierrättää 

niin, että niihin kerkeää syventyä. Kursseilla olisi hyvä tehdä tiimejä, joiden kanssa tot-

tuisi tekemään töitä ja samalla oppisi luottamaan omaan tiimiinsä. Täsmäkoulutus jokai-

seen rooliin tulisi tuoda myös AMK-tasolle. 

 

Tuotannonkulun ymmärtäminen ja toteuttaminen tulisi tehdä kaikille selväksi. Monika-

meraopetus valmentaa myös muihin työtehtäviin, oppeja voidaan soveltaa myös mui-

hinkin tuotantomalleihin. Opetukseen tarvittaisiin lisää kunnianhimoa, jonka ansiosta 

opiskelijat tekisivät laadukkaampaa jälkeä ja menisivät pois mukavuusalueeltaan pai-

neen keskellä. Opiskelijat kaipaavat paljon pieniä toisistaan erilaisia projekteja, koska se 

koetaan antoisammaksi, kuin että kurssilla tehtäisiin vain yksi iso projekti. Kurssin lop-

puun toivotaan isompi projekti, johon käytetään enemmän aikaa ja resursseja. Tämä 

sillä, että jos tehdään vain yksi iso projekti, pienien tuotantojen tuoma rutiini jää mones-

ti uupumaan. 

 

Opiskelijat kaipaisivat projekteja myös erilaisissa olosuhteissa kuin pelkässä studiossa, 

kuten esimerkiksi kentällä tai oikeassa TV-studiossa. Koulut eivät pysty tarjoamaan 

monipuolisesti kenttätyöskentelyä, joten nämä taidot tulee opetella esimerkiksi työhar-

joittelussa ja ulkopuolisten projektin alaisuudessa. On myös huomioitava, että ulkopuo-

listen projektien tulisi sopia muun opiskelun aikatauluihin. 

 

 

8.3 Monikameraopetuksen haasteet 

 

Haastavaa on riittävän perehdytyksen ja teoriapohjan luominen kaikille opiskelijoille 

sekä riittävän ennakkosuunnittelun ja suunnittelun puuttuminen. Hektisyys ja aika, jol-

loin oppimiseen käytetään liian vähän aikaa on myös haaste. Näistä selvitään jatkokurs-

seilla ja lisäämällä käytännön harjoittelun määrää. Monikameraopetuksen haasteena on 

saada tarpeeksi hyvää sisältöä kursseilla tehtäviin tuotantoihin, jotta itse työskentely ja 
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toimiminen olisi tavoitteellista ja mielekästä. Opetusympäristössä on vaikeaa realistises-

ti jäljitellä todellisia työelämän ongelmatilanteita. Tavat, joita tehdään työelämässä, niitä 

ei tuoda selkeästi koulun opetukseen mukaan. Haasteena on vastaaminen monipuolisiin 

tilanteisiin ja haasteisiin sekä yllättäviin tilanteisiin reagoiminen – reagointikyky. 

 

Ennen projekteja ja tuotantoja kalusto olisi hyvä tarkistaa etukäteen, jotta työskentelyn 

aloittaminen olisi mielekästä. Aina tulisi tarkistaa, että tekniikka toimii ennen projektia 

ja lähetystä, sillä usein ongelmat johtuvat juuri tekniikasta. Monikameratuotantojen tek-

niikka on muutenkin kovin monimutkaista. Usein haaste on se, että tekninen osaaminen 

on painottunut vain muutamiin henkilöihin. Esimerkiksi tekniset viat ja ongelmat sekä 

kalusteiden kokoaminen jne. on muutamien ihmisten harteilla. On muistettava, että vii-

meistä TV-tekniikkaa olevalla kalustollakin on toteutettava kuvailmaisun vaatimuksia. 

Suurin osa opiskelijoista ei osaa komentokieltä, mitä ohjaajat ja kuvaussihteerit käyttä-

vät. Haasteena on myös fokuksessa pysyminen. Osa opiskelijoista ei osaa kuvakokoja, 

zoomeja, ajoja tai miten niitä käytetään luovasti ja ”ei häiritsevästi”. Osa ei hallitse näitä 

tekniikoita ja tähän ei auta kuin harjoittelu ja toistot. Haasteena on myös jatkuvasti 

muuttuva teknologia ja työtavat. 

 

Monikameraopetuksessa on haasteena liian suuret ryhmäkoot. On haastavaa muodostaa 

sopivat ryhmät, joissa kaikki opiskelijat lähtisivät samoista lähtökohdista tuotantoihin 

mukaan. Opiskelijoiden väliset lähtötasoerot tulisi ottaa huomioon. Osaava työryhmä on 

tärkeä! Suurin osa tiimiluontoisessa työskentelyssä esiintyvistä ongelmista on ihmisten 

välisiä. Niin kauan kuin ihmiset osaavat kommunikoida ja informoida, kaikista haasteis-

ta yleensä selvitään. Informaatiokatkot ovat valitettava murheenkryyni kouluissa tehtä-

vissä tuotannoissa ja projekteissa, johon tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota sen 

korjaamiseksi. 

 

Haasteena monikameraopetuksessa on myös opiskelijoiden ja opettajien motivaatio ja 

osaaminen. Jos opetuksen taso on alhainen ja opettajan mielenkiinto opetettavaa asiaa 

kohtaan on mitätön, opiskelija ei opi mitään tai ei haluakaan oppia. Vaikka opetus muu-

ten olisi hyvää, se voi olla liian yksitoikkoista tai sen monipuolisuus puuttuu. Haasteena 

monikameraopetuksessa on myös roolituksen puute, roolin väärin ymmärtäminen ja 

sooloilu. Näistä selvitään tiimipalavereilla ja yhteisillä pelisäännöillä sekä komentokie-

lellä. Haasteeksi voidaan luetella myös uskaltautuminen mukaan, sillä monet opiskelijat 

eivät yksinkertaisesti uskalla lähteä kokeilemaan rajojaan ja taitojaan. 
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Ammattitaitoiset ja pedagogisesti pätevät ja kykenevät opettajat ovat kortilla. Haasteena 

on opettajien puolelta riittävän hyvä opetustilanteen johtaminen ja riittävän monipuolis-

ten harjoitteiden kehittäminen. Opettaja joko tekee liikaa itse, eikä jätä opiskelijoille 

varaa oppia, tai sitten opettajan tuki puuttuu kokonaan. Tärkeää on myös oppimisen 

kannalta, että opettajien keskinäiset vuorovaikutussuhteet toimivat. Ilman oikeita ken-

tällä toimivia ammattilaisia monikameraopetus voi jäädä vaisuksi pintaraapaisuksi, jo-

ten haasteena on pätevien opettajien saaminen kursseille. Opiskelijat kaipaavat enem-

män erikoistuneita ammattilaisia mukaan opetukseen, kuten ammattitaitoista ohjaajaa, 

ääniammattilaisia sekä valoammattilaisia jne. 

 

Haasteena on opiskelijoiden tasoerot. Jos opiskelijoiden tasoeroja ei oteta huomioon, 

tämä hidastaa opiskelijoita, joilla on pohjakokemusta ja taas ne joilla sitä ei ole tuppaa-

vat tippumaan kärryiltä. On tärkeää muistaa, että opiskelijat oppivat eri tahdissa, joten  

oppiminen on hankalaa. Opiskelijoilta vaaditaan paljon perässä pysymistä ja monen eri 

roolin sisäistämistä hyvin lyhyessä ajassa. Haasteena on työryhmän toimiminen suures-

sa ryhmässä ja jokaiselle mieleisen työroolin löytäminen. Opiskelijoille pitäisi tarjota 

enemmän kenttätyöskentelyä ulkona studiosta erilaisissa ympäristöissä. 
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8.4 Tyytyväisyys 

 

Lopuksi kysyin sekä opiskelijoiden että opettajien tyytyväisyyttä koulujen tarjoamaan 

monikameraopetukseen. Mukana tuloksessa on eri Suomen ammattikorkeakoulujen 

opettajia ja opiskelijoita sekä muutama freelancerina toimiva opettaja sekä opiskelijoita, 

jotka ovat suorittaneet media-alan koulutusta myös ennen ammattikorkeakouluopinto-

jaan joko Suomessa tai ulkomailla. 

 

 

 

Diagrammi sisältää ainoastaan nykyisten ja jo valmistuneiden opiskelijoiden vastaukset. 

Keskiarvo koulujen tarjoamaan monikameraopetukseen on 6,17 ~ 6,2 / 10. 

Asteikolla yhdestä kymmeneen kuinka 

tyytyväinen olet ollut koulun tarjoamaan 

monikameraopetukseen? 

Arvosana 1

Arvosana 2

Arvosana 3

Arvosana 4

Arvosana 5

Arvosana 6

Arvosana 7

Arvosana 8

Arvosana 9

Arvosana 10
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9 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 

 

Kysyin opiskelijoilta ja opettajilta, mitkä ovat monikameratuotantojen ja monikamera-

opetuksen tulevaisuuden näkymät ja vastauksia tuli laidasta laitaan. Jääkin täysin tule-

vaisuuden selvitettäväksi, kuinka monikameratuotantojen ja -opetuksen käy. 

 

Monikameratuotantoja pidetään tulevaisuuden alana. Tulevaisuuden näkymiä pidetään 

yleisesti ottaen hieman positiivisempina nykytilanteeseen nähden, sillä televisioon on 

alkanut ilmestymään yhä enemmän monikameralla tuotettuja viihdeohjelmia. Monika-

meran käyttö siis yleistyy tietyn tyyppisissä ohjelmaformaateissa. Monikameratuotannot 

tulevat mitä luultavimmin muutenkin lisääntymään, sillä suuret tapahtumat ovat nousus-

sa ja niitä tallentaakseen ei juuri jää vaihtoehtoja kuin monikameratuotanto. 

 

Monikameratuotantojen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, sillä kameran taakse tarvi-

taan aina ihminen, jolla on silmää ja intuitiota löytää paras kuva, vaikka tekniikka kehit-

tyykin koko ajan. Uusille asioille myös täytyy olla avoimia, jotta tulevaisuus näyttää 

valoisammalta. Tulevaisuudessa monikameratuotannot kevenevät ja muuttuvat vähem-

män instituutionaalisiksi, koska materiaali täytyy olla siirrettävissä puhelimiin tai jo-

honkin vapaaseen softaan, ei kalliisiin isoihin jähmeisiin studiokalustoihin, joten ”UG-

puolella” on paljon kehittymistä ja tarvetta. Tampereen ammattikorkeakoulun yhdisty-

mistä Yleisradioon on myös kommentoitu positiivisesti, sillä Mediapolis tarjoaa var-

masti enemmän mahdollisuuksia niin Tampereen ammattikorkeakoululle kuin Yleisra-

diollekin. 

 

Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä positiivisia monikameratuotantojen ja -opetuksen tule-

vaisuuden näkymistä. Opetusta ja opetuksen laajentamista pidetään heikkoina, sillä kou-

luilla ei ole resursseja eikä kiinnostusta. Monissa kouluissa opetus on vielä lasten ken-

gissä, vaikka ammattitaso on Suomessa suhteellisen kova.  Monesti talous myös sanelee 

mitä voidaan tehdä ja mitä ei. Tulevaisuuden näkymiä pidetään hatarina, sillä opetuksen 

tason koetaan olevan huono ja kulttuuripuolen koulutusta muutenkin leikataan koko 

ajan, mikä voi aiheuttaa sen, ettei kouluissa enää kohta tarjota televisiopuolen opetusta, 

vaan keskitytään sinne kaikkien ihannoimaan elokuvapuoleen. 
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Monikameratuotantoja kritisoidaan myös siitä, että alalla jylläävät niin sanotut vanhat 

parrat, eli konkarit, jotka eivät edistä alaa – tarvittaisiin nuorta, tuoretta sekä osaavaa 

väkeä. Suomessa ei myöskään osata vielä hyödyntää monikameraa täydellä kapasiteetil-

la esimerkiksi elokuvapuolella. 

 

Opiskelijat ja opettajat heittivät ilmoille myös toiveita, mitä monikameratuotannot ja 

monikameraopetus voisivat tulevaisuudessa tarjota. Monet opiskelijat ovat kokeneet, 

että tekniikan opetus on jäänyt vähäiseksi tai olemattomaksi, joten tekniikan osaajia ja 

siitä kiinnostuneita pitäisi saada enemmän. Valitettava tosi asia on, että harva haluaa 

olla piuhan vetäjä tai roudari, mutta jopa näitä rooleja tarvitaan, että pakka pysyisi ka-

sassa. Opiskelijat toivovat, että alalla riittää tulevaisuudessa töitä nykypäivän opiskeli-

joillekin. 

 

Ennen kaikkea opiskelijat toivovat, että televisiokurssit sisältyvät opetukseen jatkossa-

kin ja että kurssien sisältöä parannettaisiin ja lisättäisiin. Yhteistyö oikeiden yritysten 

kanssa olisi hienoa opiskelijoiden kannalta, sillä silloin näkisi kuinka oikea työryhmä 

tekee tuotannon. Toivottavasti tulevaisuudessa opiskelijat pääsisivät osallistumaan edes 

sivusta seuraajan rooleissa isoihin ”oikeisiin” tuotantoihin. 

 

Monikameraohjelmat toki ovat pysyvä osa televisio-ohjelmistoa ja ehkä monikamera-

tuotannot siirtyvät myös ei-live ohjelmiin ja draamoihin entistä enemmän. 

 

 

9.1 Liikenne ja viestintäministeriön näkemys 

 

Liikenne ja viestintäministeriö on laatinut selvityksen vuonna 2008 Suomen television 

kehitysnäkymistä seuraavan 5-10 vuoden ajalta. Selvitys on pitkä, jossa käsitellään tele-

vision kehitysnäkymiä monelta kantilta. Seuraavassa kuitenkin selvityksen lopusta löy-

tyvä suora yhteenveto: 

 

”Yhteenveto 2015: Keskeistä television tulevaisuudelle Suomessa ovatkin nyt tehdyt 

päätökset: erityisesti terrestriaalin laatukilpailukyvystä huolehtiminen, ohjelmatoimilu-

pien kontrolli, Yleisradion rooli ja nykyiset toimijoiden omistusrakenteet vaikuttavat 

merkittävästi alan tulevaisuudennäkymään. Teknologinen kehitys etenee talouden syk-

leistä huolimatta ja uudet internetiä hyödyntävät käyttömahdollisuudet tulevat 5-10 
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vuoden aikavälillä suuren yleisön käyttöön. Näiden merkitys voi olla pieni, mikäli toi-

miala pidetään suomalaisessa ohjauksessa. Monet rakenteelliset tekijät tukevat tätä kehi-

tystä. Toisaalta aktiivisella kilpailun avaamisella toimiala saattaisi muuttua merkittäväs-

tikin. Kansainväliset toimijat ovat aktiivisesti laajentumassa myös Suomen markkinoille 

- mikäli niillä olisi vapaat kädet laajentumiseen, TV-kilpailun luonne muuttuisi huomat-

tavasti. 
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10 YHTEENVETO 

 

 

Monikameraopetuksessa saa käsityksen monikameratuotannosta, mutta käytännön ko-

kemus isoissa tuotannoissa jää puuttumaan suurimmalta osalta opiskelijoista. Opiskeli-

jat haluaisivat monikameraopetukseen lisää monipuolisuutta ja haasteellisuutta sekä 

opetuksen tasoon tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Opiskelijoille pitäisi kurs-

sin alussa selventää, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Informaation kulkua pitäisi paran-

taa, kursseista ja vapaavalintaisista projekteista ilmoittaminen tulisi tapahtua kaikille 

yhteisesti, sillä nykyisellään kursseilla informaatio kulkee huonosti eri työryhmäläisten 

välillä. 

 

Opiskelijat ja opettajat kokevat ettei opetukseen ole varattu tarpeeksi aikaa eikä harjoi-

tusta. Monet opiskelijat kritisoivat ajanpuutetta myös senkin takia, että he ehtivät tutus-

tua vain oman osaamisalueen asioihin, vaikka jokaiseen rooliin olisi kaivannut syven-

tymistä. Opiskelijat kokevat, että suunnitelmat tehdään liian nopeasti ja harjoituksissa 

keskitytään laadun sijasta nopeisiin ottoihin. Opiskelijat toivovat, että suunnitteluun 

olisi hyvä varata enemmän aikaa, jotta tuotantojen kulku sujuisi paremmin. Työroolit 

tulisi selventää kaikille, eli mitä missäkin työtehtävässä sinulta odotetaan ja kuinka si-

nun tulisi roolisi hoitaa. Opiskelijat haluaisivat, että eri tuotannon osien opettamista 

tulisi lisätä ja käytännön harjoituksia kaivattaisiin myös enemmän. 

 

Suuri ryhmäkoko vaikuttaa hankaloittavasti kaikkeen mitä monikamerakursseilla teh-

dään. Opetusryhmiä tulisi pienentää ja tehdä opetusryhmän sisällä pienempiä ryhmiä. 

Ryhmien kommunikointiin tulisi myös kiinnittää parempaa huomiota, sillä monesti in-

formaatio katkeaa matkalla, eikä se tavoita kaikkia – tästä kärsii koko tuotanto ja sen 

työryhmä. On myös tärkeää, että mahdolliset virheet korjattaisiin aikaisessa vaiheessa. 

Opettajan tulee olla läsnä opetuksessa ja kurssien aikana ja hänen tehtävänsä on korjata 

virheet ja oikaista ne. 

 

Osa opiskelijoista ja opettajista kokee, että monikameraopetuksessa on alhainen vaati-

mustaso ja monesti juuri tekniset asiat jäävät oppimatta. Opetusmateriaalin ja koulujen 

käyttämän kaluston ikä on yleensä vanhaa ja kalusto on pientä. Monet kaipaisivat sitä, 

että pääsisivät tekemään ulkotuotantoja useammin, eli pois koulun studiosta. 
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Monikameraopetusta kiitellään siitä, että opiskelijat saavat vapaasti kokeilla käytännös-

sä ja myös mokailla. Projektit opettavat monikameratuotannon keskeisiä toimintatapoja 

ja periaatteita. Opiskelijoiden omat ideat päästään toteuttamaan hyvin ja opiskelijoille 

annetaan tarpeeksi vapauksia olla luovia ja tehdä jotain erilaistakin. 

 

Opettajan tulisi hallita nykypäivän opetusmetodit ja -tekniikka. Opettajalla on suuri 

merkitys opetuksen tasoon ja opiskelijoiden innostamiseen. Opettajan oma kiinnostus ja 

ammattitaito opetettavaan asiaan on tärkeää. Opiskelijat arvostavat hyviä vierailevia 

opettajia ja alan ammattilaisten tuloa mukaan opetustilanteisiin. 

 

Haastavaa on riittävän perehdytyksen ja teoriapohjan luominen kaikille opiskelijoille 

sekä riittävän ennakkosuunnittelun ja suunnittelun puuttuminen. Näistä selvitään jatko-

kursseilla ja lisäämällä käytännön harjoittelun määrää. Monikameraopetuksen haasteena 

on saada tarpeeksi hyvää sisältöä kursseilla tehtäviin tuotantoihin, jotta itse työskentely 

ja toimiminen olisi tavoitteellista ja mielekästä. Opetusympäristössä on vaikeaa realisti-

sesti jäljitellä todellisia työelämän ongelmatilanteita. Tavat, joita tehdään työelämässä, 

niitä ei tuoda selkeästi koulun opetukseen mukaan. Haasteena on opettajien puolelta 

riittävän hyvä opetustilanteen johtaminen ja riittävän monipuolisten harjoitteiden kehit-

täminen. 

Haasteena on myös opiskelijoiden tasoerot. On tärkeää muistaa, että opiskelijat oppivat 

eri tahdissa, joten oppiminen on hankalaa. Opiskelijoilta vaaditaan paljon perässä py-

symistä ja monen eri roolin sisäistämistä hyvin lyhyessä ajassa. Haasteena on työryh-

män toimiminen suuressa ryhmässä ja jokaiselle mieleisen työroolin löytäminen. 

 

Yleisesti ottaen ammattikorkeakoulujen tarjoamaan opetukseen ollaan suhteellisen tyy-

tymättömiä. Kun taas ammattitutkintotasolla ja ammatillisella pohjakoulutustasolla ope-

tuksen laatuun ollaan oltu tyytyväisiä. Monelta opiskelijalta tuli palautetta siitä, että 

televisiopuolen opetus on ollut vähäistä siihen nähden kuinka paljon elokuvapuolen 

opettamiseen keskitytään kouluissa. Monien opiskelijoiden odotukset koulujen tarjoa-

masta monikameraopetuksesta ovat olleet suuremmat kuin mitä heille todellisuudessa 

on jäänyt käteen. 

 

Monikameratuotannot ovat olennainen ja suuri osa televisioalaa ja on kummallista, että 

alan kouluissa sen opetus on hyvin vähäistä ja pienelle aikavälille sisällytettyä. Haluk-

kaille pitäisi olla opetusta tarjolla enemmän. Opetusta tulisi muutenkin lisätä, sillä mo-
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nikameratuotanto opettaa eniten kaikkia työaloja ja samat säännöt pätevät niin televisio- 

kuin fiktiotuotantoihinkin. 
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SANASTO 

 

 

Anonyymius Tarkoittaa nimettömyyttä, nimen säilymistä salassa. 

Briiffi (Briefing) Ohjelman lähtökohtien asettaminen ja taustatietojen antami-

nen. 

Budjetti Tarkoittaa talousarviota eli tulo- ja menoarviota. 

Dramaturginen Esityksen tekijän laatima ohjeistus, miten edetä ja ilmaista 

asioita. 

Eriyttäminen Tarkoittaa opettajan ratkaisuja, joilla tämä pyrkii tukemaan 

jokaisen ryhmässä olevan opiskelijan persoonallista kehitys-

tä. Tarkoittaa myös erilaista ryhmitysten käyttöä koko luo-

kan yhteisopetuksessa vaihteleviin ryhmäkoostumuksiin ja 

yksilötyöskentelyyn. 

Formatiivinen arviointi On opetuksenaikaista motivoivaa ja ohjaavaa arviointia. 

Freelancer Tarkoittaa pätkätöitä tekevää työntekijää, jolla on samanai-

kaisesti yksi tai useampia työnantajia. Freelancer voi olla 

toimeksiantoja tekevä vapaa ammattilainen tai yrittäjä. Yh-

teistä eri freelance-työn muodoille on työtehtävien tilapäi-

syys ja freelancerin mahdollisuus valita vapaasti mitä töitä 

tekee eri toimeksiantajille. 

Inkluusio Tarkoittaa kaikkien opiskelijoiden opettamista yhdessä siten, 

että koulut havaitsevat ja ottavat huomioon eri opiskelijoiden 

toisistaan poikkeavat tarpeet. 

Intelligenssi Eli älykkyys on arkikielen ja psykologian käyttämä käsite, 

joka viittaa yksilön oppimisen ja sopeutumisen kykyyn. 

Älykkyys on yksi lahjakkuuden puolista. 

Intensiivijakso Opetus on intensiivistä tietyn ajan, esimerkiksi viikon. 

Jyrki (musiikkiohjelma) Oli Suomessa MTV3-kanavalla 1995-2001 lähetetty suoma-

lainen, populaarimusiikkiaiheinen, nuorille suunnattu ilta-

päiväohjelma. 

Keskinäisriippuvuus Esimerkiksi molemmat osapuolet ovat riippuvaisia toisis-

taan. 

Kognitiivinen Tarkoitetaan niitä mielen ilmiöitä joita voi kuvata/selittää 

informaation prosessointina. Väljemmin ymmärrettynä 
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"kognitio" tarkoittaa "tietokykyyn" liittyvää ajattelua tai kor-

keampia henkisiä toimintoja, ilman informaatiokonnotaatioi-

ta ja sulkematta pois emootioita tai havaintokykyä. 

Kohtaus Draamallinen kokonaisuus, jossa on yksi toimintaympäristö 

sekä aika ja paikka ovat sama ja se käsittelee yhden tapah-

tuman. 

Komentokieli On televisiotuotannossa työryhmän kesken käytetty ammatti-

laiskieli, joka koostuu lyhyistä komentosanoista, termeistä ja 

koodikielestä, joka sisältää paljon lyhenteitä, mm. kuvakoko-

lyhenteitä. Komentokielen on oltava lyhyttä ja tehokasta, jot-

ta tuotanto etenisi sujuvasti. 

Kuvakerronta Tarkoitetaan tarinan kuvaamista siten, että kuvallinen ilmai-

su tukee ja vahvistaa tarinaa. Kuvakerrontaa toteutetaan seu-

raavilla tavoilla: kameran asemointi, korkeus ja kulma, ka-

meran asetukset, kameran liike, kuvan sommittelu sekä ku-

vakoot. 

Kuvakoko Kuvattavan kuvan koko. 

Kuvakulma Tilanteen kuvaamista eri kulmista. Esimerkiksi yläkulma on 

ylhäältä päin alaspäin ja alakulma alhaalta ylöspäin. 

Kuvamiksaus Tarkoitetaan peräkkäisten videokuvien sekoittamista keske-

nään reaaliaikaisesti lähetyksen aikana. 

Kuvamikseri Eli sähköinen leikkauspöytä. 

Kuvasommittelu Tarkoittaa elokuvailmaisun muodollisesti rakennettua sisäl-

töä, josta vastaa lähinnä elokuvan kuvaaja. 

Live-lähetys Eli suora lähetys. Reaaliaikaan lähetettävää videota tai ääntä 

kuvaava termi. 

Palautekeskustelu On usein käytetty menetelmä oppimisen arvioimisessa, ja 

hyvin suosittu menetelmä arviointipalautteen saamiseen ja 

vastaanottamiseen. 

Produktio Tuotanto 

Rooli Työnkuva 

Streamaus (Streaming) Videon suoratoistoa Internetin yli, missä videota ei tallenneta 

päätelaitteen muistiin. 

Suora opetus On esimerkiksi luennointia, kysymistä tai kertomista. 

Taiteellisteknillinen Taide- ja teknillisten taitojen yhdistäminen. 
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Tasoryhmä Samantasoisten opiskelijoiden ryhmä mm. kouluopetuksessa. 

Täsmäkoulutus Mm. on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä kou-

lutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia 

muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden 

osaamisen uusien vaatimusten tasalle. 

UG Eli underground on nimitys, jolla kuvataan vaihtoehtoista, 

valtavirran vastaista, poliittisesti tai kulttuurisesti arvelutta-

vana pidettyä ajattelua ja toimintaa. Underground-ajattelu tai 

-toiminta ei ole saanut yleistä hyväksyntää ja tunnustusta. 

Verkosto Ihmiset muodostavat keskenään verkostoja ja esimerkiksi 

yritykset verkostoituvat. Tällöin puhutaan sosiaalisista eli 

yhteisöllisistä verkostoista. 

Yritysyhteistyö Esimerkiksi koulut ja yritys voivat tehdä projekteja yhdessä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomakkeen kysymykset    1 (2) 

 Millaista on mielestäsi hyvä opetus? 

 Millaista on mielestäsi Suomalainen monikameratuotanto? 

 Minkälaisia monikameratöitä tehdään kouluissa? 

o Esim. Valmistaudutaanko kuukausi tiettyyn tuotantoon, vai tehdäänkö 

joka viikko jotain uutta? Live-lähetyksiä / ei live-lähetyksiä? 

 Millaiseksi koet monikameraopetuksen koulussa? 

o Esim. Päästäänkö käsiksi monikameraan syvemmin vai onko se vain pin-

taraapaisu alaan? Oletko ollut tyytyväinen? 

 Onko monikameraopetusta mielestäsi liikaa vai liian vähän koulussa muihin 

kursseihin verrattuna? 

 Millainen on mielestäsi hyvä monikameratuotanto? 

 Vastaako opetus ja opetusmenetelmät mielestäsi ammattitasoa / oikeita työelä-

män käytäntöjä? 

o Miten opetusmenetelmät / opetusympäristö eroaa oikeasta työympäris-

töstä? 

 Mitä hyvää on mielestäsi monikameraopetuksessa? 

o Monikameran hyödyt? 

 Mitkä ovat mielestäsi monikameraopetuksen ja –oppimisen haasteet? 

o Millaisia ongelmatilanteita monikameratyöskentelyssä voi tulla vastaan 

ja kuinka niistä selvitään? 

 Onko opetus mielestäsi tarpeeksi monipuolista? 

 Mitä monikameraopetuksessa voitaisiin parantaa? 

o Esim. Ovatko ryhmät liian suuria? Pitäisikö vain heidän opiskella moni-

kameraa, jotka siitä ovat kiinnostuneet vai kuuluuko se kaikille? Pitäisi-

kö tehdä esim. yksi iso projekti vai pitäisikö tehdä mahdollisimman pal-

jon projekteja? 

 Pääsevätkö opiskelijat mielestäsi toteuttamaan itseään tarpeeksi? 

o Esim. Valitsevatko opiskelijat roolinsa ennen tuotannon alkua vai vaih-

dellaanko rooleja tarpeeksi? 

 Annetaanko opiskelijoille mielestäsi tarpeeksi vastuuta? 
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2 (2) 

 Miten opetellaan työskentelemään ryhmässä? – Uusi työryhmä, omat roolit, 

kuinka toimitaan samoilla pelisäännöillä? 

 Millaiset ovat mielestäsi monikameran ja monikameraopetuksen tulevaisuuden 

näkymät? 

 Asteikolla yhdestä kymmeneen kuinka tyytyväinen olet ollut koulun tarjoamaan 

monikameraopetukseen? 

 Koulusi? 

 


