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1

JOHDANTO

Animaatio näkyy yhteiskunnassa monin eri tavoin ja teknologian kehittyessä siitä on tullut
tärkeä osa arkipäiväämme. Animaatio on aina muodostunut useasta eri teknologiasta.
Sen kehittyminen on aina lähtenyt yksilön ideasta, mutta ei milloinkaan ole saavuttanut
täyttä potentiaaliaan ilman myötävaikuttajia. Aina teatterin lavoilta suuriin valotauluihin ja
tietokoneen näytöille animaatio on esitellyt informaatiota katsojilleen. Viihdettä, koulutusta,
teknologiaa, tiedettä, taidetta ja markkinointia, siitä kaikesta muodostuu animaatio.
Opinnäytetyössä käydään läpi animaation historiaa ja sen keskeisimpiä teknologisia läpimurtoja. Opinnäytetyössä käydään läpi mielenkiintoisia persoonia, jotka ovat olleet mukana luomassa teknologiaa, jonka tunnistamme tänä päivänä. Työ sisältää animaation
historiaa ensimmäisistä animaatioista suurten studioiden produktioihin ja teknologisiin
harppauksiin. Historian kuvaus on pääpiirteinen ja tärkein teknologian kehityksestä on pyritty sisällyttämään opinnäytetyöhön. Vähemmälle huomiolle jäävät sadat tärkeät elokuvat
ja lyhyemmät animaatiot, joiden vaikutus kokonaiskuvaan on kuitenkin vaatimaton. Animaatiolla on tärkeä rooli yhteiskunnassa, niin viihdyttäjänä, kuin opettajanakin. Työssä tarkastellaan animaation ilmenemistä kuluttajille koulutuksessa ja pohditaan toteutuksen
haasteita.
Oppiminen ja koulutus ovat murroksessa. Koulutusalat ovat siirtyneet laajalti hyödyntämään nykypäivän teknologian mahdollisuuksia. Animaation mahdollisuuksia on tutkittu
laajalti eri näkökulmista, ja se tarjoaa potentiaalista hyötyä oppimisprosessiin. Animaatiosta puhuttaessa koulutustarkoituksessa ratkaisut eivät rajoitu vain liikkuvaan kuvaan,
vaan sen ja muiden teknologioiden muodostamaan kokonaisuuteen. Animaatio on tärkeä
osa modernia koulutusmateriaalia, ja sillä on kyky motivoida oppimaan entistä tehokkaammin. Nykyaikaiset oppimismetodit, kuten tietokoneavusteinen oppiminen tuo animaation
oppilaan tietoisuuteen monissa eri muodoissa.
Opinnäytetyön käytännön osuudessa toteutetaan perehdytysmateriaali hitsauskoneita valmistavan suomalaisen yrityksen Kemppi Oy:n sisäiseen verkkoon. Materiaali on käytännössä interaktiivinen web-sivu, joka esittelee käyttäjälleen ensimmäisenä päivänään työpaikan tärkeimmät säännöt ja käytännöt. Sivulle on sisällytetty informoivaa animaatiota,
joita tuetaan tekstein ja kuvin.
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2
2.1

ANIMAATION HISTORIA
Varhaisimmat animaatiot

Animaatio on kehittynyt vuosisatojen saatossa käytössä olevan teknologian mukana. Luolien seinillä nähdään maalauksia monipäisistä eläimistä, jotka arkeologi Marc Azéma ja
kuvataiteilija Florent Riverèn teorian mukaan ovat alkukantaisia animaatioita. Kyseiset
miehet ovat tutkineet myös alkukantaisia thaumatrooppeja. Thaumatrooppi on levy, jonka
molemmin puolin on kaksi eri kuvaa ja levyä sen akselin ympäri pyörittämällä kuvat näyttävät yhtyvän. Tuttu esimerkki monelle thaumatroopista on lintu ja häkki. Vanhin selkeä
todiste animaatiosta löydettiin Iranista vuonna 2004 ja se on noin 5000 vuotta vanha.
Löytö on savimalja, jonka kylkeen on maalattu hyppäävä pukki liikeradan eri vaiheissa.
Saviruukusta peräisin oleva idea piti pintansa animaation välineenä jopa 1800-luvulle, jolloin sama tekniikka esiintyi hyrrämäisessä lasten lelussa. 1800-luvun innovaatioita olivat
Phenakistoskooppi eli kuvalevysoitin, joka oli käytännössä kuvitettu pyörivä levy. Animaatio muodostui, kun pyörivää levyä katseltiin kojeeseen kuuluvan aukollisen staattisen levyn läpi. Phenakistoskoopista kehittyi pyörivää rumpua muistuttava zoetrooppi. Rummun
sisään aseteltiin kuvasarja, jonka pyörimistä tarkasteltiin ulkokehän aukkojen läpi. (Furniss
2017, 17.) Vuosisadan merkittävin keksintö oli alan pioneerin Émile Reynaudin praksinoskooppi. Pariksinoskooppi muistutti zoetrooppia, johon Reynaud lisäsi valonlähteen ja
peilejä sisäkehälle. Kuvassa 1 näkyy praksinoskoopin rakenne.

Kuva 1. Praksinoskooppi (Le Nature 1897)
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Praksinoskoopista kehittyi myöhemmin mekaaninen teatterikone. Reynaud esitteli animaatioitaan kyseisellä teatterikoneellaan 500 metriä pitkältä ja 65 millimetriä leveältä filmiltään. Filmi oli käytännössä maalattuja gelatiinineliöitä, jotka riippuivat nahkavöillä kiinni
toisissaan. Reynaud oli historian ensimmäinen elokuva-animaattori, jonka animaatioissa
oli selvä tarina ja viesti. (Lehtinen. 2013. s 12) Edellä mainitut kojeet, joita kutsuttiin aikanaan taikalampuiksi, esittivät animaation staattisena tai kiertävänä. Poikkeuksen kyseiseen esityksen tyyliin tekivät kääntövihot, joiden sivuille oli piirretty hahmo sen liikeradan
eri vaiheissa. Kääntövihkoa käytettiin sen sivuja nopeasti selaamalla, jolloin sivujen kuvat
näyttivät liikkuvan. Kääntövihkojen tarina oli lineaarinen ja tekniikkana käytetty aina digitalisaation alkuun asti. (Furniss 2017, 18.)

2.1.1 Kuvan vaikutus animaatioon
Aikaiset piirretyt animaatiot sisältävät hyvin vähän todellista tietoa liikkeestä tai fysikaalisista liikeradoista. Uskottavan animoidun liikkeen ja elokuvan synnyn mahdollisti valokuvateknologian kehittyminen. Kuvan tallentaminen käytännölliseen muotoon oli haasteena
aina 1880-luvulle asti. Tähän asti valokuvat oli tallennettu hankalasti lasilevyjen avulla.
(Furniss 2017, 20.)
George Eastman kehitti ratkaisun, jolla valokuvan tallentaminen onnistui paperi- tai filmipohjaiselle materiaalille. Käytännöllinen valokuvaus toi ratkaisun monille aloille, missä informaatiota oli vaikea tallentaa. Tiede, taide ja jokapäiväinen elämä hyötyivät suuresti valokuvan tuomasta mahdollisuudesta sisällyttää tärkeää informaatiota tarkasti. Tiede ja
taide pystyivät ensimmäistä kertaa tutkimaan helposti eri elämänmuotojen fysiikkaa ja liikettä. (Furniss 2017, 20.)

2.1.2 Kuvista liikkeeksi
Liikkeen tallennus sai alkunsa ranskalaisen tieteilijän Étienne-Jules Mareyn toimesta
1800-luvun lopulla. Liikkeen realistisesta mallintamisesta syntyi teknologian ala, joka tänä
päivänä on valtavirtaa digitaalisessa animaatio- ja informaatiotuotannossa. Kaiken mahdollisti peräkkäin kaapatut valokuvat ja niiden tehokas tallentaminen. Marey tutki liikettä
esimerkiksi kiinnittämällä kenkiin laitteen, joka mittasi etäisyyttä, askeltiheyttä ja askeleen
painon vaihtelua. Hän keräsi mitatun datan pylväsgraafeihin muodostaen ensimmäisen
alkeellisen liikkeenkaappauksen. (Furniss 2017, 22-23.)
Mareyn saavutuksiin kuuluu myös asetta muistuttava kamera, jonka liipaisinta painamalla
oli mahdollista ottaa kuvia 1/500 sekunnin nopeudella. Hyvin pian Marey oli kehittämässä
tiukkaan istuvaa pukua, jonka kylkiin oli kiinnitetty valkeat viivat ja nivelkohdat oli
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korostettu pisteillä. Puku mahdollisti liikkeen kuvaamisen filmille tarkasti. Marey edesauttoi
teollista vallankumousta kuvaamalla työntekoa, etenkin liikkeitä työn eri vaiheissa. Työtä
kuvattaessa saatiin parempi käsitys työn toteuttamisesta. (Furniss 2017, 23.) Kuvassa 2
Mareyn puku käyttötarkoituksessaan.

Kuva 2. Mareyn puku (Better Photography 2017.)

2.2

Animaatio elokuvassa

Kameratekniikan kehittyessä vastaamaan ohjaajien visioita erilaisista elokuvista, animaatio kehittyi elokuvien rinnalla. 1895 oli merkittävä vuosi, sillä tuolloin käyttöön tulleet uudet
projektorit mahdollistivat liikkuvan kuvan toistamisen yleisöryhmille. Kehitys johti laajempaan levitykseen ja tuottoisampaan liiketoimintaan. Seuraavat parikymmentä vuotta kehitys koski pääasiassa perinteistä filmiteollisuutta, mutta animaatio säilytti rooliaan produktiossa erikoistehoisteiden avulla. Erikoistehosteet olivat esimerkiksi yksittäisiä maalattuja tai
muuten muokattuja kuvia. Myös pysäytetyn kameran käyttäminen oli yleistä elokuvan alkutaipaleilla. Pysäytetty kamera tarkoittaa tietyn kuvan kohdalla kuvauksen pysäyttämistä
ja sen jatkamista, kun lavastukseen tai muuhun rekvisiittaan on tehty muutoksia. Pysäytetyn kameran ideaa käytetään ns. stop motion -animaatiossa. Stop motion oli yleisin animaatiotekniikka elokuvateollisuudessa. Ensimmäiset stop motion -animaatiot kehitti englantilainen valokuvaaja Arthur Melbourne. Animaatiot olivat promootioita tulitikkuyritykselle, jossa tulitikut pelaavat lentopalloa. Melbourne tuotti yli 30 stop motion animaatiota
1900-luvun alussa. (Furniss 2017, 30.)
Max Fleischer keksi rotoskoopin vuonna 1915, mikä mullisti animaatio- ja elokuva-alaa
merkittävästi. Fleischer käytti uutta teknologiaansa muun muassa teoksessaan Out of the
Inkwell vuonna 1918. (Furniss 2017, 47.) Kyseessä on tekniikka, missä videolla
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esiintyvän kohteen liike määritellään, niin että kohde on mahdollista eristää taustastaan.
Rotoskooppaus on vanhimpia edelleen käytössä olevia tekniikoita elokuva- ja erikoistehostealalla. (Pluralsight 2014.) Kuvassa 3 Fleischerin rotoskoopin rakenne.

Kuva 2. Rotoskooppi (Furniss 2017, 30.)

2.2.1 Suunnannäyttäjät
Vuosisadan alussa alan pioneerit kuten Winsor McCay tuottivat sarjakuvia, jotka näyttivät
suuntaa tulevan sukupolven tekijöille. Yksi näistä oli The Rarebit Friend. Kyseessä oli sarjakuva, jossa seikkailtiin unenomaisessa maailmassa ja jokaisen jakson lopussa uneksija
herää unestaan. McCay keräsi aiheensa lukijoiltaan, ja ne heijastelivat kansakunnan
psyyken ja mielikuvituksen liikkeitä ennen näkemättömällä tavalla. The Rarebit Friend sisälsi kokonaisuudessaan 820 jaksoa. McCayn ensimmäinen animaatio Pieni Nemo ilmestyi vuonna 1911. Nemo perustui McCayn aikaisemmin luomaan sarjakuvaan, ja se sisälsi
animoidun sekä erikseen kuvatun videon, joka sisälsi animaation kerronnan. McCay aloitti
uransa alan pioneerin tavoin vaudevillepiirtäjänä. Vaudevillepiirtäjät viihdyttivät yleisöä
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teattereissa piirtäen kuvia nopeasti. Kuvat muuttuivat esityksen edetessä uusiin asentoihin
piirtämällä. Tekniikkaa kutsuttiin salamapiirrokseksi. Salamapiirtäjän ammatti mahdollisti
aidon animaation kehittymisen. (Lehtinen. 2013. s 13) Kehittyvä kameratekniikka jalosti
salamapiiroksista animaation haaran. Tekniikka yhdisti pysäytetyn kameran, stop-motion
animaation ja salamapiirrokset. John Stuart Blackton kehitti 1900-luvun alussa animaation, joka sisälsi piirrettyjä hahmoja, liikkuvia ja animoituja tekstejä. Hahmot ja tekstit animoitiin stop-motion tekniikalla. Teoksen nimi oli Humorous Phases of Funny Faces. (Furniss 2017, 32.) Kuvassa 4 neljä kuvaa teoksesta Humorous Phases of Funny Faces.

Kuva 3. Humorous Phases of Funny Faces (Furniss 2017)
Salamapiirrokset olivat alku, ja vuonna 1914 Winsor McCay esitti Chicagossa Palace-teatterin vaudeville-esityksessä animaation dinosaurus Gertiestä. Dinosaurus Gertien hahmot
piirsi itse McCay, ja hän antoi taustat työstettäväksi alaiselleen John Fitzsimmonsille. Animaatio piirrettiin riisipaperiarkeille ja ne kuvattiin elokuvastudio Vitagraphin toimesta.
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Vitagraphin perustajiin kuului edellä mainittu J. Stuart Blackthorn. Kuvassa 5 yksi kuva
dinosaurus Gertie -animaatiosta.

Kuva 4. Dinosaurus Gertie (Storey, 2013.)
McCayn tuotantoon kuuluu myös historian ensimmäinen reportaasi loistoristeilijä Lusitanian uppoamisesta. The Sinking of Lusitania kuvailee ensimmäisen maailmansodan kauhuja yleisölle alueelta, johon kameroilla ei ollut pääsyä. Tapausta voidaan pitää ensimmäisenä animoituna reportaasina tosielämän tapahtumista. Animaatiosta kehittyi 1900-luvun
alkupuolella vallankäytön väline, joka näkyi propagandapainotteisena tuotantona. Ajan tapahtumat vahvistivat animaatioiden yhteiskunnallista asemaa informaation levittäjinä, ja
alan pioneerit loivat urillaan tekniikoita, jotka mahdollistivat animaation teollisen valmistuksen. (Lehtinen 2013, 27.)

2.2.2 Studioiden aika
1930-luvulla animaatio oli noussut asemaan, jossa se tunnustettiin osana teollisuutta. Kuitenkin elokuva-ala hallitsi teattereissa ja animaatioiden päätyminen elokuvasaliin oli poikkeus. Tämä johtui elokuvastudioiden kilpa-asetelmasta, jossa jokaisella studiolla oli oma
teatteri, joten vain harvat ottivat ohjelmiinsa muutaman kymmenen minuutin animaatioelokuvia. (Lehtinen 2013, 51.)
Yksi tuon ajan animaattoreista, jolla oli resurssit ja kiinnostus pyörittää animaatioita
omassa teatterissaan oli Walt Disney. Konkurssien piinaama ja velkaantunut Disney säilytti unelmansa kokoillan animaatiosta ja löi epäilijänsä laudalta 1937 jolloin Lumikki sai
ensi-iltansa. Tästä alkoi kehityksen kulku, joka tuotti monia ikimuistoisia hetkiä animaation
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historiassa. Kokoillan animaatioiden rinnalla kehittyivät lyhytanimaatiot. Jos Disneyn animaatiot olivat pitkiä ja dramaattisia Warner tarjosi hauskuutta sarja toisensa jälkeen. Warnerin studioilta saivat alkunsa esimerkiksi Looney Toons ja yhteiskunnallisesti puhutteleva
Maantiekiitäjä. 30-luvulta lähtien animaatioalan tuotanto oli nousussa, jonka vuoksi alan
kilpailu kiristyi entisestään. Yksi 30-luvulla kilpaan ilmoittautunut studio oli Metro-GoldwynMayer eli MGM. MGM hankki animaattorinsa Disneyltä ja näin elokuva tuotantonsa takaamilla resursseilla MGM oli mukana animaation kehityksessä. MGM:n tunnetuimpia nimikkeitä on Tom & Jerry. Studioiden keskinäinen kilpailu ajoi animaatioalaa eteenpäin ennennäkemättömällä tahdilla. (Lehtinen 2013, 124.)
1950-luvulla pitkien animaatioiden hohto alkoi hiipua, eivätkä studiot halunneet sijoittaa
lyhytanimaatioprojekteihin niiden kannattavuuden vuoksi. Animaation ensimmäinen kultaaika oli ohi. Lyhytanimaatiot siirtyivät televisioon viihdyttämään lapsia ja kokoillan animaation luultiin kuolleen, kunnes se palasi kuluttajien tietoisuuteen 1980-luvulla. Suurten studioiden vanhat työntekijät perustivat omia yrityksiään ja alan uusi sukupolvi teki tuloaan.
(Lehtinen 2013, 243,256.)

2.3

Tietokoneen tuleminen

Animaatio on aina kehittynyt teknologian mukana, niin kävi myös tietokoneiden käytön
yleistyessä teknologiateollisuudessa. Kun animaatioalalla meni huonosti, uudet innovaatiot tulivat yllättävältä suunnalta. Tutkijat Kuten Charles Csuri ja James Shaffer kehittivät
ensimmäiset tietokoneanimaatiot, joissa esiteltiin liikettä. Tietokone laski liikeratoja, joiden
perusteella piirturi tulosti lyhyen animaation. Animaatio saattoi sisältää 14000 piirrosta, kuten Csurin ja Shafferin kolibri (1967), jonka kokonaispituus oli 10 minuuttia. Kuvassa 6
neljä ruutua Csurin ja Shafferin tietokoneella toteuttamasta animaatiosta.

Kuva 5. Neljä ruutua kolibri-animaatiosta (Compart 2020.)
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Tietokone oli kuitenkin kömpelö käytettäväksi animaation tuottamisessa ja sitä suurelta
osin halveksittiin alan veteraanien toimesta. Tietokoneanimaatio jäi odottamaan aikaansa
aina 1970-luvun lopuille saakka. Samaan aikaan tietokoneilla tuotetut pelit loivat uuden
ajanvietteen pelihalleissa ympäri maailmaa. Elokuvat saivat vaikutteita peleistä, jolloin
kiinnostus tietokoneella tuotetuista erikoistehosteista ylestyi elokuva-alalla (Lehtinen, J.
2013). Tunnetuimpia elokuvia, joka tehostettiin tietokoneilla, oli tuohon aikaan Disneyn futuristinen Tron (1982). Elokuvassa oli yhteensä 235 tietokoneella tuotettua kohtausta,
mikä teki Tronista edelläkävijän digitaalisessa elokuvatuotannossa. (Furniss 2017, 367.)
Siirtyminen tietokoneella tekemiseen ei ollut itsestään selvää. Visionäärit, kuten Walt Disney, joutuivat pakottamaan tuotantotiimejään ottamaan käyttöön uutta teknologiaa vanhan
tyylin animaattorien vastustaessa muutosta. (Lehtinen, J. 2013.) Myös osaamattomuus
tietokoneteknologian käytössä ja kustannusten korkea hinta jarruttivat siirtymistä digitaaliseen tekemiseen. Huomattuaan tietokoneen mahdollisuudet, studiot alkoivat kehittää
omia ohjelmia ja kalustoa helpottaakseen tuotannon sujuvuutta Taiteilijat kuitenkin omaksuivat käyttöliittymät sekä uuden välineistön ja tietokonegrafiikka oli tullut jäädäkseen.
(Furniss 2017.)

2.3.1 Antialiasoinnin keksiminen
Nykyaikaisen tietokoneanimaation mahdollisti Ed Catmull, joka keksi antialiasoinnin. Antialisointia käyttämällä grafiikan laatu paranee (Nvidia 2019). Antialiasointi tarkoittaa tietokonegrafiikassa terävien, sileäksi tarkoitettujen reunojen silottamista. Hän määritti yhteistyössä Jim Clarkin kanssa nykyisin jokaisessa 3D-mallinnusohjelmassa käytössä olevan
perusalgoritmin. Algoritmia kutsutaan nimellä Catmull-Clark. Algoritmi määrittelee säännöt
neljäreunaisen monikulmion jakamiseen neljään osaan. Käytännössä 3D-mallinnusohjelmassa voidaan silottaa pintoja, esimerkiksi kuutio voidaan muuttaa palloksi käyttäen Catmull-Clark algorimia. Kuten monilla animaatioalan pioneereilla Ed Catmullilla oli unelma
käyttää teknologiaansa animaation luomiseen. 1970-luvulla tietokoneet eivät kuitenkaan
olleet tarpeeksi tehokkaita kyseisen unelman toteuttamiseen. Catmull päätti odottaa aikaansa tehden uusia kokeita ja keksintöjä. Catmull perusti Steve Jobsin, Alvy Ray Smithin
ja Jay Lasseterin kanssa animaatiostudio Pixarin. Ensimmäinen täysin tietokoneella toteutettu animaatio tuli julkisuuteen 1986, kun Lasseterin ohjaama lyhytanimaatio Luxo Jr.
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julkaistiin. Kuvassa 7 näkyy Pixarin logostakin tuttu hahmo, hyppivä lamppu Luxo Jr.

Kuva 6. Luxo Jr (Furniss 2017, 375.)
1995 teknologia oli kehittynyt tilaan, jossa tietokoneanimaatiosta tuli käytännöllistä ja kokoillan animaation tuottaminen tietokoneella oli realistinen tavoite. Catmullin unelma animaatioelokuvasta toteutui John Lassetterin ohjaaman Toy Storyn muodossa. Kyseessä oli
ensimmäinen alusta loppuun tietokoneella animoitu elokuva. Pixar Ed Catmull hallintoneuvoston puheenjohtajanaan, määritteli animaation tulevan kehityssuunnan ja muunsi animaation todellisuuden tavoittelun päämäärän johonkin merkityksellisempään, itse sisältöön. (Lehtinen 2013, 274-276.)

2.3.2 Web animaatio
Tietokoneteknologian jatkuva kehitys tuotti animaatioille uusia mahdollisuuksia. Yksi suurista kehityksen edistäjistä oli Internet ja sen mukana tulleet kuva- ja animaatiotekniikat.
1987 yhdysvaltalainen palveluntarjoaja Compuserve kehitti kuvaformaatin, jota kutsutaan
grafiikanvaihtomuodoksi (Graphics Interchange Format) eli GIFksi. GIF eroaa muista kuvaformaateista sen rajoitetun värimäärän vuoksi. Alkuperäinen GIF sisälsi vain 256 väriä.
Rajoitettu värimäärä vie vähän levytilaa, joka mahdollisti usean kuvan pakkaamisen
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samaan formaattiin ja kuvat pystyttiin toistamaan sarjassa. Formaatti GIF on säilynyt lähes muuttumattomana ja sopii parhaiten painikkeiden ja bannereiden animointiin. GIF on
lisäksi ainoa animaatiota tukeva kuvaformaatti. (TechTerms, 2016.)
Web animaatio säilyi lähes vuosikymmenen yhden formaatin teknologiana, kunnes 1990luvun lopulla Flash-animaatio kehitettiin ohjelmistoyritys Macromedian toimesta. Flash animaatio rakentuu vektorigrafiikasta. Vektorigrafiikassa ei käytetä pikseleitä, kuten tavanomaisissa kuvaformaateissa, vaan grafiikka koostuu tietokoneen laskemista viivoista.
Vektorigrafiikan etuna on sen skaalautuvuus ja pieni tiedostokoko. (TechTerms, 2016).
Flash-animaation suosio kuitenkin hiipui matkapuhelinteknologian myötä. Matkapuhelimet
eivät pystyneet toistamaan resursseja vaativaa Flash-formaattia. Toinen osasyyllinen
Flash-animaation hiipumiseen oli teknologiayritys Applen päätös olla tukematta Flash formaattia. (Ferreira 2017.)
Kolmas web animaation kehityksen askel oli 1996 julkaistu CSS tyylikieli kehittyminen
CSS3:ksi. (Ferreira 2017.) CSS eli Cascading Style Sheet on tyylikieli, jolla on mahdollista määritellä miltä web-sivut näyttävät. CSS:n avulla manipuloidaan esimerkiksi sivun
elementtien värejä. (W3Schools 2020.) Verrattuna edeltäjäänsä CSS3 mahdollistaa elementtien animaation (EDUCBA, 2020).
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3
3.1

ANIMAATIOTEKNIIKAT KOULUTUSYMPÄRISTÖSSÄ
Koulutuksen haasteet verkossa

Ongelmanratkaisu, kuten oppimistilanteet koulutuksessa tuottavat haasteita. Oppimisen
ongelmat ovat henkilökohtaisia, niin fyysisiä kuten psyykkisiäkin ongelmia. Oppimiseen
vaikuttavia tekijöitä ovat käytös, sairaudet, älykkyysosamäärä, aihekeskeinen oppimisen
vaikeus, psyykkiset ongelmat ja keskittymiseen liittyvät ongelmat. (JAMK 2020.) Kuvassa
9 oppimisvaikeudet jaoteltuna.

Kuva 7. Oppimisvaikeudet (JAMK 2020.)
Kognitiiviset ongelmat kuten luetun ymmärtäminen vaikuttavat oppimisen tuloksiin merkittävästi. Oppimiseen vaikuttavat myös tunteet, esimerkiksi monelle matematiikka voi tuntua
tylsältä, koska todellista asiayhteyttä teorian ja todellisen maailman välillä ei kyetä hahmottamaan. (HuiXuan 2019.) Haasteiden määrästä voidaan päätellä, että ongelmiin ei ole
yhtä ratkaisua. Nykypäivän koulutukselliset haasteet eivät rajaudu nuoriin opiskeluikäisiin,
vaan muuttuvat vaatimukset työelämässä lisäävät koulutuksen tarvetta kaiken ikäisillä.
Elämän pituinen oppiminen on tavallista ja pitkät työurat samassa työpaikassa ovat harvinaisia. Teknologian kehittyminen nopeassa tahdissa asettaa haasteita etenkin vanhemmille väestöryhmille. Oppimisen tapahtuessa yhä useammin internetissä, koulutuksen ja
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oppimisen haasteet lisääntyvät. Verkossa oppiminen heikentää käsitystä oppilaan kehittymisestä. On hankalaa saada varmuutta siitä, että tapahtuuko oppiminen itsenäisesti vai
sortuuko oppilas plagiointiin. Verkossa palautteen kerääminen ja antaminen on myös hankalaa. Palaute auttaa opettajia rakentamaan koulutuksen sisältöä ja sen puuttuessa koulutuksen laatu kärsii. (Klaos, 2007.)
Koulutuksen haasteisiin lukeutuvat myös oppimistyylit ja kulttuurilliset erot, etenkin
verkko-opetuksessa sopivan sisällön tuottaminen kaikille opiskelijoille on haastavaa. Opiskelijan oppimisen tyyli on vaikeaa määrittää verkon välityksellä ja eri kulttuureista tulevat
opiskelijat reagoivat eri tavoin esitettyyn informaatioon. Teknologiset ongelmat lisäävät
koulutuksen haasteita. Verkkoon tuotettua opetusmateriaalia on kritisoitu useista eri
syistä, kuten käyttöön liittyvistä ongelmista tai huonosta toimivuudesta. Käyttöön liittyvät
ongelmat ovat peräisin esimerkiksi huonosta ohjeistuksesta tai oppimisen seurannasta.
Materiaalin toimivuus on huono, jos siinä esiintyy paljon ohjelmistoperäisiä ongelmia. Toimivuus on keskeisessä asemassa koulutusmateriaalin omaksumisessa ja sen toimimattomuus edistää materiaalin hylkäämistä opetuskäytössä. Ratkaisevassa asemassa koulutuksen onnistumisessa ovat pedagogiset ratkaisut. Onnistuneessa pedagogiassa vastuu
on suurelta osin ohjaajalla. Opiskelijoiden oppimisen hahmottaminen, opiskelun suunnittelu ja palautteen antaminen oikein tekevät koulutuksesta onnistuneen. Verkossa tapahtuvan oppimisen ongelmiin kuuluu myös ajanhallinta. Opiskelijoiden seurantaan, sekä palautteen antamiseen kuluu enemmän aikaa. Verkon mahdollistama ympärivuorokautinen
opiskelu saa aikaan opettajien kuormittumisen normaalien työtuntien ulkopuolella. (Islam
2015.)

3.2

Internet oppimisympäristönä

Internet on keskeinen osa koulutusta ja oppimista. Perinteinen oppiminen ja internet perustuvat molemmat tiedon vaihtoon. Internet tarjoaa opiskelijoille rajoitteettoman pääsyn
tietoon fyysisestä olinpaikasta riippumatta. Oppimisympäristönä internet tarjoaa sosiaalisen ympäristön, missä tieto tulee monesta lähteestä. Se mahdollistaa myös lisätutkimuksen tekemisen ja informaation yhdistämisen eri lähteistä tehokkaasti. Verkossa tapahtuva
tutkimus tai oppiminen kannustaa kriittiseen ajatteluun ja itsenäiseen oppimiseen. Internet
haastaa kouluja miettimään oppimisen tavoitteita, mikä on tärkeää ja mitä oppiminen tarkoittaa. Koulut seuraavat kaupallisia yrityksiä tarjoamaan opetusta verkkoon. Viimeisen 20
vuoden aikana virtuaaliset luennot ja e-kurssit ovat lisääntyneet huomattavasti. Tästä on
seurannut oppimistyyli, jonka tärkein osa on yksilö. Yksilö on vastuussa omasta oppimisestaan ja opiskelun sääntelystä. Tekemällä itse oppilaan on mahdollista edetä tiedon
hankinnassaan nopeammin ja laaja-alaisemmin. Instituution kuten yksittäisen koulun on
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mahdotonta tarjota laajuudeltaan identtistä materiaalia, jonka yksilö saa halutessaan käyttöönsä internetistä. (Selwyn 2014.) Internet on halpa ja monelle saavutettavissa oleva oppimisympäristö. Saavutettavuuden ohella, internet on myös ajan tasalla ja sisällöltään monipuolinen, jolloin käyttäjän on mahdollista löytää itselleen sopivaa materiaalia. Videopalvelut kuten YouTube tarjoaa kasvavan alustan esimerkiksi animaatioille ja muulle multimediasisällölle, joiden tarkoitus on opettaa. Vaikka materiaali on monille saatavilla, kaupallisten toimijoiden tarjoamat sisällöt luovat eroa eri väestöluokkien välille. Maksullinen
sisältö edesauttaa tuloerojen ja epätasa-arvon kasvua. Internet törmää ihmisen heikkouteen mukautua muutokseen. Suuri osa opetuksesta siirtyy verkkoon samalla kun on huomattu, että luokkahuone on edelleen monelle opiskelijalle tarpeellinen paikka oppia. Opettamisen metodit, jotka tarjoavat radikaaleja muutoksia perinteiseen oppimiseen, pärjäävät
perinteisempiä metodeja huonommin. Metodi, joka yhdistää opettaja vetoisen oppimisen
verkon tarjoamaan materiaaliin on todettu olevan käytännöllisin. (Selwyn 2014.)

3.3

CAI

Oppimateriaalia, jotka havainnollistavat opetettavan asian kutsutaan tietokoneavusteisiksi
ohjeiksi (CAI) eli Computer Assisted Instructions. Siinä ohjemateriaali esitetään tietokoneen avulla opetettavan käyttäessä tietokonetta. CAI toimii etenkin silloin, kun kyseessä
on hitaasti oppiva yksilö. CAI:n etuna on myös sen aktivoiva vaikutus, oppilaan on mahdotonta edetä CAI materiaalissa olemalla passiivinen. Metodi mahdollistaa myös oppimisen
omassa tahdissa, jolloin jo läpikäytyihin materiaalin osiin on helppo palata. (Walsh 2011.)
Erilaisia tutoriaaleja, kuten esimerkiksi animaatioita tai havainnollistavia videoita hyväksi
käyttäen materiaalista tehdään interaktiivinen. (Walsh 2011.) Esimerkiksi fysiikan opetuksessa on tutkittu havainnollistavien animaatioiden vaikutusta opeteltavan konseptin omaksumiseen. CAI:n käyttö fysiikan opetuksessa paransi oppilaiden tuloksia huomattavasti
verrattuna kontrolliryhmään, joka opiskeli konseptin perinteisesti. Materiaali rakennettiin
PowerPointilla ja havainnollistavat animaatiot toteutettiin C ohjelmointikielellä. (EJPCE
2011.)
CAI oppimateriaalia suunniteltaessa ottaa selvää kenelle oppimateriaalia ollaan tekemässä ja pitää materiaali mahdollisimman yksinkertaisena, jotta se palvelisi suurempaa
yleisöä. Materiaaliin on sisällytettävä myös ohjeita ja palautetta opintotavoitteen suorittamisesta. Haasteita materiaalin luomiseen tuottaa oppimistavoitteiden asettaminen. CAI:n
huono puoli on sen teknologian tarve, internet yhteys on usein pakollinen ja käyttäjällä tulee olla taito käyttää tietokonetta. (Walsh 2011.)

15

3.3.1 Animaation vaikutus
Animaation käyttäminen oppimisen välineenä tehostaa yksilön oppimista monin tavoin.
Animaatio auttaa oppijaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan opiskeltavasta aiheesta. Animaatioissa voidaan käyttää esimerkiksi ääniä tai puhuttua kerrontaa, jolloin visuaalinen informaatio yhdistyy verbaaliseen kerrontaan. Tutkimuksissa on todettu, että ihminen prosessoi verbaalisen ja visuaalisen informaation erillään toisistaan. (Raisinghani,
2016.) Prosessissa on kyse kaksoiskoodausteoriasta, jonka kehitti Allan Paivio 1986 (Instructionaldesign 2020). Animaatio voi stimuloida aivoja käsittelemään tietoa tehokkaammin, jos tutkittava materiaali sisältää, sekä ääntä, että liikkuvaa kuvaa. Olennaista kokemuksessa on ärsykkeiden yhtäaikaisuus, jotta mielleyhteys pääsee syntymään. Israelissa
toteutetussa tutkimuksessa tutkittiin BrainPop oppimisympäristön vaikutuksia oppimiseen.
Kokeeseen osallistui noin 400 ala- ja keskiasteen oppilasta. Animaatiolla tehostettu oppimateriaali lisää tutkimuksen mukaan opitun tiedon homogeenisuutta oppilasryhmissä. Animaatiolla tehostetun materiaalin todettiin myös motivoivan oppimaan. Verrokkiryhmän motivaatio, jonka oppiminen perustui perinteisille metodeille, puolestaan laski. Tutkimuksessa
todettiin BrainPop animaatiolla olevan merkittävä positiivinen vaikutus oppimiseen ja animaatiot edistävät visuaalista hahmotuskykyä. (Rosen 2009.) Animaatio voi ratkaista kognitiivisiin tai tunnepohjaisiin oppimisvaikeuksiin liittyviä ongelmia. Visuaalisesti mielenkiintoiset ja aihesisällöltään kiinnostavat animaatiot aktivoivat paremmin oppilaita, joilla on todettu esimerkiksi lukihäiriö. (HuiXuan 2019.) Animaation käyttäminen opetuksessa on tehokas työkalu havainnollistamaan yksinkertaisia asioita, joiden perinteinen opettaminen
veisi huomattavasti aikaa. Sen käyttäminen pelkästään voi kuitenkin jopa heikentää asioiden omaksumista, sillä yksilökohtainen oppiminen on avaintekijänä materiaalin sisäistämisessä. Liikkuva animaatio voi liikkeissään olla liian nopea, jolloin viesti menee hukkaan ja
vastaanottaja turhautuu. Materiaalin suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaiset ihmistyypit ja rakentaa sisältö tasapainoiseksi. Tämä tarkoittaa staattisen tekstin, kuvien ja animaation käyttämistä samaan aikaan. Animaatioista on syytä tehdä yksinkertaisia ja liike
on pidettävä mahdollisimman hillittynä. (Griggs 2017.)

3.3.2 Pelit
Animaatio on keskeisessä osassa pelien kokonaisuutta. Kouluttajien lisääntynyt kiinnostus
videopeleihin on kasvussa ja oppilaitokset panostavat virtuaaliseen materiaaliin. Opettamisen käytössä pelit tarjoavat useita hyötyjä. Pelit vetävät monien huomion puoleensa ja
motivoivat monella tapaa. Peleissä on monia motivoivia puolia, kuten kilpailulliset peliympäristöt, pienempien välisaavutuksien suorittaminen tai sosiaalinen kanssakäyminen. Riippumatta ajasta tai paikasta, pelaajan on mahdollista vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja
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tutkia mahdollisesti reaalimaailmaa vastaavaa tilannetta eri lähtökohdista. Pelit luovat
myös turvallisen ympäristön epäonnistua ilman ulkopuolista kritiikkiä. Epäonnistumisen
helppous muistuttaa pelaajalle, että epäonnistuminen on tärkeä osa oppimista ja merkki
taitojen puutteellisuudesta. Positiivisten ominaisuuksien rinnalla on kuitenkin myös negatiivisia puolia. Pelien kehitys vie aikaa ja pelaajan on opeteltava peli ennen kuin positiivinen
oppimiskokemus pääsee syntymään. Pelit toimivat harvoin yksin ja tarvitsevat tuekseen
pedagogisia ratkaisuja, kuten opettajan pohjustamaan aihealuetta. Tekninen tuki on myös
välttämätöntä ja riippuvaisuus teknologiasta on esteenä pelien levitykselle. (Educause
2014.)
Pelien sisältö vaihtelee ja kaikki pelit eivät ole hyödynnettävissä koulutuksen käyttöön.
Monet pelit perustuvat kuitenkin faktatietoon esimerkiksi historiasta. Esimerkkinä opettavaisesta pelistä on Civilization, jossa pelaajan on tarkoitus rakentaa sivilisaatio. Peliteollisuuteen on syntynyt teknologian haara, jonka tavoitteena on pääasiassa tehokas koulutus. Näitä viihdeteollisuudesta erkanevia pelejä kutsutaan hyötypeleiksi. Hyötypelit ovat
videopelejä, joiden tarkoitus on tutustuttaa pelaaja opiskeltavaan aiheeseen. Hyötypelit
tarjoavat mahdollisuuksia koulutukseen myös yrityskentässä. Yritysten tarve tuoda sisäiset koulutusrakenteensa nykypäivään tarjoavat hyötypeleille mahdollisuuden. (Gros,
2006.) Hyvä pelisuunnittelu mahdollistaa laaja-alaisen oppimiskokemuksen kontekstissaan. Simulaatiopelit kuten kuvassa 10 näkyvä Simport, jossa tarkoituksena on ylläpitää
sataman toimintaa, motivoivat ja antavat kuvan kokonaisuudesta. Simport on kehitetty
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yksinomaan Rotterdamin sataman työntekijöiden kouluttamiseen. (De Gloria 2014.)

Kuva 8. Simport-pelin käyttöliittymä (Warmerdam 2007.)

3.4

Animaatio verkossa

Animaatio näkyy verkkosivun selaajalle monella eri tapaa. Verkkosivu saattaa vaatia lataamista ennakkoon, jota visualisoidaan animaation avulla. Animaatiota voidaan käyttää
esimerkiksi kuvagallerioiden selaamiseen, statistiikan visualisointiin tai yrityksen esittelyyn. Sivun selaamisen tukemista animaatiolla voidaan tehostaa interaktiivista käyttäjäkokemusta. Toisin kuin staattisia elementtejä sisältävä verkkosivu, dynaamiset animaatiot
verkkosivuilla kannustavat käyttäjää interaktiivisuuteen.
Nykyaikaiset verkkosivut eivät ole pitkiä alas selattavia kokonaisuuksia, vaan mukautuvia
dynaamisia sivuja. Dynaaminen verkkosivu muuttuu käyttäjän selatessa sivua. Animaatiot
ovat pääasiassa tietokoneella luotua grafiikkaa, jota liikutetaan ohjelmointikielten avulla.
Animaatioita voidaan sisällyttää sivuille myös perinteisen videon muodossa.

3.4.1 Web animaatioteknologiat
Verkkoympäristöön tuotetulle animaatiolle on useita vaatimuksia. Animaation on oltava
suhteellisen kevyt. Mobiiliteknologia on kehittynyt ja nykyisin suorituskyvyltään heikommat
laitteet kykenevät toistamaan raskaampia animaatioita ja videotiedostoja. Vaikka
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suoritusteho riittäisi, on animaatio- ja verkkosuunnittelu rakennettava tasapainoon ja palvelemaan käyttäjäkokemusta. Animaation on sovelluttava responsiivisiin verkkosivuihin ja
toimittava useilla alustoilla. Responsiivisuudella tarkoitetaan verkkosivun mukautumista eri
kuvakokoihin, kuten kannettavista laitteista suurempiin näyttöihin.
Flash animaatio on vanhentunut teknologia. Se ei tue responsiivista verkkosuunnittelua ja
tarvitsee tuekseen erillisen lisäosan verkkoselaimeen. Pienestä koostaan huolimatta Flash
formaatti eli SWF vaatii laitteen prosessorilta paljon ja siten kuluttaa virtaa huomattavasti.
Rajallisen akkukapasiteetin omaavat kannettavat laitteet eivät siten ole järkeviä kohteita
Flash animaatioille. Nykypäivänä tehokkain vaihtoehto tuottaa animaatioita verkkoon on
käyttää HTML5 merkintä-, CSS3 tyyli- ja JavaScript ohjelmointikieliä yhdessä. (Gregurec
A, 2019.) HTML5:n avulla sivulle luodaan elementit ja rakenteet. HTML sivun ulkonäköä
muokataan CSS3:n avulla. Käytännössä CSS3 kertoo verkkoselaimelle, miltä verkkosivun
pitää näyttää. (Niekerk J 2017.) CSS3:n avulla voidaan myös animoida yksinkertaisia liikkeitä HTML elementteihin. CSS3 on käytännöllinen yksinkertaisiin animaatioihin. JavaScriptin osuus kokonaisuudessa on määrittää sivun toiminnallisuus. Sen avulla voidaan
animoida sivun elementtejä ja sisältöä. JavaScriptillä ohjattavat animaatiot ovat käytännöllisiä, kun tarkoituksena on luoda monimutkaisia animaatioita tai animaatiot tarvitsevat huomattavaa ohjausta. (Lewis P, 2020.)

3.4.2 Grafiikka
Verkkosivujen grafiikka on käytännöllistä tuottaa vektorigrafiikalla, sillä se on yhteensopiva
edellä mainittujen teknologioiden kanssa. Vektorigrafiikka tuotetaan tekstimuotoisella syntaksilla, joten sitä voi muokata tekstieditorilla tai vektorigrafiikan tuottamiseen tarkoitetuilla
ohjelmistoilla. Vektorigrafiikan formaatti on SVG eli Scalable Vector Graphics. SVG perustuu XML:ään eli Extensible Markup Language kuvauskieleen, joka on tarkoitettu datan säilöntään ja kuljetukseen (W3schools 2020). Vektorigrafiikan vahvuus on sen pieni tiedostokoko. SVG mahdollistaa myös grafiikan tarkkuuden responsiivisessa verkkoympäristössä,
koska kuvat eivät ole pikseleitä vaan tietokoneen laskemia viivoja. SVG kuvan laatu ei
laske kuvan kokoa muutettaessa. (Gomez Graphics 2020.)
Pikseleistä koostuvia kuvia kutsutaan bitmapeiksi. Bitmap-kuva on pikseliruudukosta
koostuva kokonaisuus, jossa jokainen pikseli sisältää väri-informaation. Bitmap-formaatteja ovat esimerkiksi GIF, JPEG ja PNG. Pikseleistä koostuvaa kuvaa on epäkäytännöllistä suurentaa, sillä alkuperäisen kuvan pikselimäärää ei voida lisätä. Kuvaa suurennettaessa pikselien koko kasvaa ja kuvan yksityiskohdat saattavat siten näyttää sahalaitaisilta.
Korkean pikselimäärän omaavia teräväpiirtoisia kuvia voidaan suurentaa ja pienentää kuvan laadun kärsimättä suuresti. Teräväpiirtoisen kuvatiedostot ovat kuitenkin suurikokoisia
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ja hidastavat verkkosivujen latausaikoja. Bitmap-kuva ei ole käytännöllinen responsiivisessa verkkosivusuunnittelussa. Bitmap-kuvaa on perusteltua käyttää verkkosivuilla silloin, kun on esitettävä asia reaalimaailmasta, kuten tietty ihminen tai paikka. (Gomez
Graphics 2020.) Kuvassa 11 suurennettu bitmap- ja vektorikuva.

Kuva 9. Bitmap- ja vektorigrafiikka (Gomez Graphics 2020)
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4
4.1

PEREHDYTYSMATERIAALIN TUOTTAMINEN
Perehdytysmateriaali

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Työhön perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä opetetaan työpaikan tavoille. Perehdyttäminen on kirjattu työturvallisuuslakiin ja vastuu käytännön toteutuksesta ja ohjauksesta on työntekijän lähimmällä esimiehellä. Perehdyttäminen ei vastaa työnopastusta, joka tarkoittaa työtehtäviin opastamista. Perehdytyksessä käydään läpi
työpaikan tärkeimmät säännöt ja tutustutetaan uusi työntekijä työpaikan tiloihin. Tärkeänä
osana perehdytystä on työturvallisuuteen perehtyminen. Perehdytystä tulee antaa jokaiselle uudelle työntekijälle. Vuokratyöntekijät ja talon ulkopuolelta tulevat kolmannen osapuolen työntekijät eivät ole poikkeus. Myös vanha työntekijä on otettava huomioon, mikäli
käytännöt muuttuvat tai kertauksen tarvetta ilmenee. Perehdyttämisen toteuttamiseksi on
tärkeää laatia suunnitelma, johon kirjataan tavoitteet ja läpikäytävät asiat. (Työturvallisuuskeskus 2020). Perehdytysmateriaali on myös uuden työntekijän ensimmäisiä kosketuksia työpaikkaan ja sen imagoon. Materiaalilla on mahdollista tehdä hyvä vaikutus, antaa positiivinen kuva työympäristöstä ja motivoida työntekijä tekemään työnsä tunnollisemmin. (Animaker 2016).
Työn perehdytys jakautuu viiteen eri vaiheeseen. Perehdytys alkaa valmistautumisella,
jonka aikana on tarkoitus selittää työn kuvaa ja tehtäväkokonaisuutta. Perehdytyksen
kulku on olennaista selittää. Lisäksi on tärkeää motivoida ja arvioida opetettavan taitotasoa. Valmistautumisen jälkeen siirrytään opetuksen vaiheeseen, jolloin perehdyttäjä opastaa työn ja kertoo miten ja miksi tietyt asiat työn prosessissa tapahtuvat. Kun työ on esitelty ja opastettu on opastettavan sisäistettävä työn kulku esimerkiksi mielikuvaharjoitetta
avuksi käyttäen. Perehdyttäjä voi pyytää selostamaan työn vaiheet samalla antaen palautetta. Neljännessä vaiheessa työ on sisäistetty ja käytännön harjoittelu voi alkaa. Harjoitteluvaiheen aikana on tärkeää antaa opastettavan kokeilla itsenäisesti työssä toimimista. Palautteen antaminen ja työn seuraaminen ovat kuitenkin tärkeässä asemassa
myös tässä vaiheessa. Viidennessä ja viimeisessä perehdyttämisen vaiheessa opetettavan taitotaso arvioidaan uudestaan ja opastettavan annetaan työskennellä yksin. Vaikka
perehdytysprosessi on päättynyt, on tärkeää painottaa avun pyytämistä, mikäli
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ongelmatilanteita ilmenee. (Työturvallisuuskeskus. 2020). Kuvassa 10 perehdytyksen vaiheet kuvattuna portaiksi.

Kuva 10 Perehdytyksen vaiheet (Työturvallisuuskeskus, 2020)
Kemppi on hitsauskoneita ja tarvikkeita valmistava suomalainen perheyritys. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja maailmalla konttoreita on yhteensä 17. Kempin liikevaihto
on yli 150 miljoonaa euroa. Kempin tuotteita toimitetaan yli 70:een maahan. (Kemppi
2020.) Opinnäytetyön käytännön osuuden toimeksianto on toteuttaa perehdytysmateriaali
yrityksen sisäiseen verkkoon. Materiaalin tarkoitus on opastaa uusia työntekijöitä työpaikan tavoille ja esitellä työturvallisuuden tärkeimmät aihealueet. Materiaalilla pyritään vähentämään Kempin henkilöstöhallinnon kiirettä ja helpottamaan työssä aloittamista.
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Suomen työturvallisuuslakiin työhön perehdyttäminen on kirjattu selvästi ja yritysten perehdytyssuunnitelmat seuraavat tarkasti lain muutoksia. Työturvallisuuslain tarkoituksena
on parantaa työolosuhteita. Lain tarkoitus on myös estää työtapaturmia ja ennalta ehkäistä mahdollisia ammattitauteja. Perehdyttäminen on osa työnantajan yleisiä velvoitteita.
Työnantaja on velvoitettu selvittämään työpaikan riskitekijät ja suunnittelemaan työympäristö lain vaatimalla tavalla.
Työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä
turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista. (Työturvallisuuslaki 2002/738 luku 2 §14.)

4.2

Toteutus

Perehdytysmateriaalin keskeisiä sisältöjä ovat työsuojelu ja työpaikan yhteiset toiminta ja
menettelytavat. Perehdytysmateriaalista tulee käydä ilmi esimerkiksi keneltä voi kysyä
neuvoa, miten työtä arvioidaan ja mihin asioihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Työturvallisuuteen liittyen tärkeitä aihealueita ovat työpaikan keskeiset vaaratekijät, henkilökohtaiset suojaimet ja niiden käyttö, sekä toimiminen vahinko tai vaaratilanteissa. Kempin
toiveena oli materiaali, jota olisi mahdollista selata, kuin PowerPoint esitystä ja materiaali
olisi jälkikäteen muokattavissa.
Materiaalin toteutus alkoi perehtymällä yrityksen omaan materiaaliin sen sisäisessä verkossa. Toteutuksen kannalta oli olennaista selvittää työpaikan säännöt perusteellisesti.
Työturvallisuuteen perehtyminen oli välttämätöntä, sillä suuri osaa aihealueesta perustuu
lain määräämiin sääntöihin. Säännöt olivat suurimmalta osaa tuttuja aikaisemman työsuhteen ansiosta, mutta joitain asioita kysyttiin työnopastajilta ja muilta vakituisessa työsuhteessa työskenteleviltä. Pohjana perehdytysmateriaalille käytettiin työpaikkaperehdytyksessä käytettyä listaa, johon oli merkitty tärkeimmät osa-alueet, joita tulisi käydä läpi.
Asiasisältö hyväksytettiin Kempin henkilöstöhallinnon toimesta ja ulkoasun suunnittelu
aloitettiin yrityksen nykyisen ulkoasun pohjalta. Yritys toimitti käytettävät värit, logot ja fontit, joiden varaan suuri osa perehdytysmateriaalista rakentui. Projektin kehitys aloitettiin
Adobe Animate ohjelmistolla, jolla on mahdollista luoda HTML5 animaatioita. Yrityksen
toiveet materiaalin muokattavuudesta asettivat haasteita toteutukselle, sillä Animate piilottaa osan animaatiokoodistaan ohjelmistorakenteen taakse. Animate ohjelmiston heikkoudet rajoittivat projektin etenemistä, joten kokonaisuus päätettiin rakentaa HTML5:n
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CSS3:n ja JavaScriptin avulla. Kyseiset teknologiat mahdollistivat materiaalin riippumattomuuden ohjelmalisensseistä ja muokattavuuden jälkikäteen.

4.2.1 Web-kehitys
Materiaali on käytännössä HTML web sivu, jossa on kuvaa vaihtava ikkuna. HTML-elementtien ulkonäköä muokattiin CSS3-kielen avulla. Käyttäjä pystyy vaihtamaan kuvaa sivulla olevien painikkeiden avulla, painikkeet toimivat JavaScriptillä. Painikkeet kierrättävät
käyttäjän materiaalin alusta loppuun palaten alkuun, kun viimeinen kuva on käyty läpi. Joihinkin kuviin on lisätty toiminnallisuutta JavaScriptin avulla, esimerkiksi ohjaimet videoiden
toistamiseen ja painike lisäinformaatioikkunan avaamiseen. Kuvassa 13 lisäinformaatiolle
tarkoitetun ikkunan toiminnallisuutta selitettynä.

Kuva 11. Infopainikkeen toiminnallisuus
Materiaaliin kuuluu myös toiminnalliset kartat tehtaiden tiloista, joista käyttäjä voi tarkastella eri osastojen sijainteja. Sivulle on upotettu myös multimediasisältöä kolmannen osapuolen videontoistopalvelusta. Ideana sivulla on edetä lineaarisesti materiaalin alusta loppuun. Lopuksi materiaalissa on tentti kysymyksineen aihealueeseen liittyen. Tentti toteutettiin JavaScriptillä ja se sisältää kysymyksiä perehdytysmateriaalin aiheista.
Oppimisvaikeudet otettiin huomioon rakentamalla sivuista tasapainoinen kokonaisuus,
joka koostui kuvista, tekstistä ja videoista. Sivujen selattava esitys sisältää staattisia kuvia,
sekä tekstiä. Sivusta suunniteltiin yksinkertainen ja helposti lähestyttävä. Käyttöliittymässä
ei ole mitään ylimääräistä. Perehdytysmateriaalin Powerpoint-tyylinen selattavuus
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edesauttaa materiaalin omaksumista, sillä se mahdollistaa aihealueiden läpikäymisen
omassa tahdissa.

4.2.2 Animaatiot ja kuvat
Perehdytysmateriaaliin tuotettiin animaatioita havainnollistamaan usein käytettyjen ohjelmien perustoimintaa. Ohjelmistojen käyttöliittymät kuvattiin ja niiden perusteella rakennettiin yksinkertaiset kopiot vektorigrafiikalla. Suuri osa kuvista toteutettiin Abode Illustratorilla. Osa kuvista olivat vapaan käyttöoikeuden omaavia valmiita grafiikoita ja osa toteutettiin projektiin. Grafiikka animoitiin muistuttamaan ohjelmiston tavallista käyttöä tuotannon
tehtävissä. Animaatiot olivat noin 5-15 sekuntia pitkiä ja käyttäjän on mahdollista kontrolloida animaation kulkua käyttöliittymästä. Animaatiot suunniteltiin mahdollisimman yksinkertaisiksi. Animaatiot tuotettiin Abode Animate ohjelmistolla, jolla on mahdollista rakentaa
vektorigrafiikasta koostuvia kuvia ja animoida kuvat liikkumaan aikajanalla. Animaatioiden
värikorjaukset, skaalaus ja muuntaminen sopivaan formaattiin toteutettiin Adobe After Effects ohjelmistolla, joka on videomateriaalin jälkikäsittelyyn tarkoitettu ohjelma. Kuvassa
14 perehdytysmateriaalin käyttöliittymä ja interaktiivinen animaatio.

Kuva 12 Perehdytysmateriaali
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5

YHTEENVETO

Animaation asema yhteiskunnassa on merkittävä. Animaatio on kasvanut historiansa aikana yksinkertaisesta huvista hyödykkeeksi ja näkyy useilla teknologian aloilla. Yksilön
ideasta kasvaneet keksinnöt kuten liikkeenkaappaus ovat luoneet teknologian haaroja, joiden hyödyt ja mahdollisuudet ovat huomattavat. Animaatioteknologian kehitys ei kuitenkaan ole yhden, tai kahden yksilön ansiota, vaan kehitykseen ovat osallistuneet monet eri
tekijät. Teknologia on kehittynyt, niin piirustuspöydällä, kuin laboratorioissakin. Animaatiolla on voima jäädä mieleen, joten siitä on kehittynyt yhä käytännönläheisempi ja sisällöltään monipuolisempi. Sillä on ominaisuus viihdyttää ja kehittää tapaamme hahmottaa monimutkaisia asiayhteyksiä. Animaatio on jatkanut kehitystään koulutukseen ja yritysmaailmaan opastaen ja perehdyttäen katsojiaan uuden tiedon äärelle. Animaatio on valjastettu
opetuksen välineeksi ja samalla se on avannut uusia teknologisia haaroja ja haasteita jatkokehitettäväksi. Web teknologiat mahdollistavat animaation käytön laajalti verkkomaailmassa ja se näkyy visuaalisesti näyttävissä efekteissä ja sivukokonaisuuksissa. Tietotekniikan kehittyessä animaatio säilyy mukana ja sen mahdollisuudet kasvavat entisestään.
Ongelmat joihin animaatio pyrkii vaikuttamaan eivät ole yksinkertaisia tai helposti ratkaistavissa. Kuten jo kehittyessäänkin animaatio tarvitsee rinnalleen teknologian ja ennen
kaikkea tiedon vallitsevista ongelmista, jotta ratkaisu hankaliin ongelmiin on löydettävissä.
Käytännön toteutuksessa haasteina olivat käytetyt teknologiat. Projektin edetessä kävi ilmi
teknologian puutteellisuus, johon reagoitiin teknologiavaihdoksella, jolloin aikaa meni hukkaan. Jatkokehitys projektiin olisi mahdollista animaatioiden osalta. Animaatiot voidaan
kääntää ohjelmointikielelle, jotta animaatioiden muokkaus jälkikäteen olisi mahdollista. Lisäksi materiaalin testaus tulisi aloittaa työntekijöillä, jotta mahdolliset ongelmakohdat olisivat havaittavissa. Projektin lopputuloksena oli animaatiota, staattisia kuvia ja interaktiivisuutta sisältävä perehdytysmateriaali, joka tallennetaan yrityksen sisäiseen verkkoon.
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