
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RULLATTAVA KUVAKERTOMUS –HANKKEEN LOPPURAPORTTI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanja Räsänen 
Papunet-verkkopalveluyksikkö 
Kehitysvammaliitto ry 
Viljatie 4 A, 00700 Helsinki 
tanja.rasanen@famr.fi  
www.papunet.net 
 
21.12.2005 



Rullattava kuvakertomus –hankkeen loppuraportti  
 
 

SISÄLLYSLUETTELO 
 
1. JOHDANTO             1 
 
2. TAUSTAA             1 
 
3. TAVOITTEET             2 

3.1. Kohderyhmät            
3.2. Tuotokset             

 
4. RESURSSIT             2 

4.1. Henkilöresurssit            
 
5. TOTEUTUS             3 
 5.1. Projektin määrittely           
 5.2. Pilottikertomuksen sisällön suunnittelu, käsikirjoitus ja kuvitus    
 5.3. Pilottikertomuksen äänimateriaalin luominen       
 5.4. Työkalusovelluksen ja pilottikertomuksen toteutus      
 5.5. Pilottikertomuksen käytettävyystestaus 
 5.6. Pilottikertomuksen lopullisen version avaus 
 5.7. Tiedotus ja markkinointi 
 5.8. Raportointi 
 
6. RULLATTAVAN KUVAKERTOMUKSEN KUVAUS       5 
 6.1. Yleiskuvaus 
 6.2. Pilottikertomuksen kuvaus 
 6.3. Työkalusovelluksen kuvaus 
 
7. KÄYTETTÄVYYSTESTAUS           7 
 7.1. Pilottikertomuksen testaus 
 7.2. Työkalusovelluksen testaus 
 
8. JATKOSUUNNITELMAT           9 
 
9. JOHTOPÄÄTÖKSET            9 
 
LIITTEET (liitteet 3, 5, 6 ja 7 puuttuvat pdf-raportista) 
 



Rullattava kuvakertomus –hankkeen loppuraportti  1 

RULLATTAVA KUVAKERTOMUS –HANKKEEN LOPPURAPORTTI 
 
 
1. JOHDANTO 
 
Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalveluyksikössä toteutettiin vuosina 2004-2005 
Rullattava kuvakertomus –projekti yhteistyössä Tero Jartin, Sanna Maskulinin, Jarmo 
Riipisen ja Kyösti Väntäsen muodostaman tiimin kanssa. Rullattava kuvakertomus –idean 
on kehittänyt Tero Jartti. Rahoitus projektiin saatiin Opetusministeriön erityisavustuksena 
digitaalisen sisällöntuotannon hankkeisiin. 
 
Rullattava kuvakertomus on uudenlainen tapa esittää tarinoita digitaalisessa formaatissa. 
Projektin aikana toteutettiin sisällöntuottajille työkalusovellus erilaisten rullattavien 
kuvakertomusten rakentamiseen sekä Papunet-sivustoon suomalaiseen kansantarinaan 
”Miten karhu menetti häntänsä” perustuva pilottikertomus. Kertomus löytyy osoitteesta 
www.papunet.net/rullattava. 
 
Tässä raportissa kerrotaan Rullattava kuvakertomus –hankkeen taustasta ja tavoitteista 
sekä hankkeen resursseista ja toteutuksesta. Raportissa kuvataan myös hankkeen 
tuotokset sekä kerrotaan niiden käytettävyystestauksesta. Lopussa kerrotaan rullattavan 
kuvakertomuksen jatkosuunnitelmista. 
 
 
2. TAUSTAA 
 
Uusin digitaalinen teknologia avaa uusia mahdollisuuksia monilla ihmisen toiminnan 
alueilla, kuten viihteessä, kulttuurissa ja oppimisessa. Uudet sovellukset ja palvelut 
kehittyvät nopeimmin keskivertokansalaisten tarpeisiin, sillä näissä tuotteissa 
kehitykseen sidotut investoinnit saadaan takaisin lyhyessä ajassa. Sen sijaan 
erityisryhmien elämänlaatua lisäävien teknisten sovellusten ja palveluiden kehitys vaatii 
erityisponnisteluja ryhmien erityistarpeiden, marginaalisen aseman ja usein myös heikon 
maksukyvyn takia.  
 
Kehitysvammaiset ja puhevammaiset henkilöt, dementoituvat vanhukset sekä ihmiset, 
joilla on laaja-alaisia ja erityisiä kommunikoinnin vaikeuksia, hyötyvät uusista 
innovaatioista kuitenkin paljon, usein jopa enemmän kuin keskivertokansalaiset. 
Erityisryhmien tarpeista lähtevä suunnittelu tuottaa syvällistä tietoa tuotteiden 
ominaisuuksista, ja tästä syntyvä osaaminen hyödyttää suoraan myös laajoille 
kansanryhmille suunnattujen tuotteiden kehittämistä. Lähes kaikki erityisryhmille 
kehitetyt tuotteet ovat löytäneet huomattavasti suuremman käyttäjäkunnan kuin 
suunnitteluvaiheessa on ajateltu. 
 
Kehitysvammaisten ajattelu-, oppimis- ja muistivaikeuksien neurokognitiivinen tutkimus 
on tuottanut tietoa erityisen vaikeiden aivotoiminnan häiriöiden ja niistä johtuvien 
tiedonprosessoinnin ongelmien lieventämiseen. Kehitysvammaliitossa on jo usean vuoden 
ajan kehitetty kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille soveltuvia teknisiä sovelluksia 
ja palveluita. Kehitysvammaliitossa toimii mm. puhe- ja kehitysvammaisille ihmisille 
internet-sivuja ja verkkopelejä tuottava Papunet-verkkopalveluyksikkö (liite 1), puhetta 
tukevan ja korvaavan kommunikoinnin ja vammaisille soveltuvan tietotekniikan 
tietotaitokeskus Tikoteekki, hyvinvointiteknologian ja neurokognitiivisen kuntoutuksen 
hankkeita toteuttava tutkimusyksikkö Kotu, sekä selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä 
ja kulttuuria edistävä Selkokeskus.  
 
Kehitysvammaisille ja muille ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja oppimisessa tukea 
tarvitseville ihmisille kehitetyt pelit ja muut tuotteet ovat levinneet laajasti myös muille 
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ryhmille, kuten lapsille, vanhuksille ja maahanmuuttajille. Tämä kertoo niiden rakenteen 
yksinkertaisuudesta, laajasta käytettävyydestä ja motivaatiota ylläpitävästä luonteesta. 
Uusien teknisten ja sisällöllisten mahdollisuuksien etsiminen ja hyödyntäminen on 
tämänkaltaisen tuotekehittelyn tärkeä edellytys.  
 
Näistä lähtökohdista Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalveluyksikkö yhdessä Jartin, 
Maskulinin, Riipisen ja Väntäsen muodostaman tiimin kanssa lähtivät kehittämään 
internetiin sijoittuvaa rullattavaa kuvakertomusta ja hakemaan siihen rahoitusta (liite 2). 
 
 
3. TAVOITTEET 
 
Rullattava kuvakertomus –projektin tavoitteena oli edistää erityistä tukea tarvitsevien 
ihmisten mahdollisuuksia käyttää kuvallisen kerronnan keinoa harrastuksissaan ja 
muussa omaehtoisessa itsensä kehittämisessä.  
 
 
3.1. Kohderyhmät 
 
Projektin kohderyhmiä olivat kehitysvammaiset ja muut ymmärtämisessä, 
kommunikoinnissa ja oppimisessa eritystä tukea tarvitsevat ihmiset. Osalle näistä 
ihmisistä kirjoitettu tai puhuttu kieli on vaikeaa ymmärtää, ja heille kuvakerronta avaa 
lähes ainoan kanavan liittyä kulttuuriyhteisöönsä ja mahdollisuuden kehittää ajatteluaan 
ja sitä kautta elämänhallintaansa. Dementoituvilla ihmisillä kuvakerrontaa voidaan 
käyttää erityisesti muistin ja elämänhallinnan harjaannuttamisessa. Maahanmuuttajilla ja 
kielen opiskelijoilla kuvakerronnalla voidaan tukea sekä suomen kielen että kulttuurin 
tuntemusta. 
 
 
3.2. Tuotokset 
 
Projektissa toteutettiin tietotekninen sovellus, joka toimii sisällöntuottajille työkaluna 
erilaisten rullattavien kuvakertomusten luomiseen. Projektissa toteutettu sovellus on 
internet-pohjainen, mutta sitä voidaan myöhemmin kehittää myös muihin digitaalisiin 
formaatteihin, esimerkiksi mobiili- ja digi-tv-ympäristöihin soveltuvaksi. 
 
Lisäksi projektissa toteutettiin Papunet-sivustoon ”Miten karhu menetti häntänsä”  
–tarinaan perustuva pilottikertomus. Pilottikertomuksen haluttiin soveltuvan aiheeltaan ja 
sisällöltään mahdollisimman laajalle kohderyhmälle, joten kertomus toteutettiin sekä 
selkokielellä, yleiskielellä että ilman kertojaa. Pilottikertomuksen kohderyhmästä rajattiin 
pois vaikeimmin kehitys- ja liikuntavammaiset ihmiset. Papunet-sivustoon on kuitenkin 
jatkossa tulossa sisällöltään, toiminnoiltaan ja visuaaliselta ilmeeltään myös näille 
erityisryhmille soveltuvia rullattavia kuvakertomuksia.  
 
 
4. RESURSSIT 
 
Opetusministeriö myönsi Kehitysvammaliitolle 28.06.2005 erityisavustuksena 22 000 € 
käytettäväksi vuosina 2004-2005 Rullattava kuvakertomus –hankkeeseen (liite 3).  
 
Hankkeen toteutuneet kulut näkyvät liitteessä 4. 
 
Rullattava kuvakertomus -projekti toteutettiin sen laajuuteen ja tuloksiin nähden niukalla 
budjetilla. Hankkeen omarahoitusosuus koostui tutkimus-, hallinnointi-, laitteisto- ja 
ohjelmisto- sekä markkinointi- ja tiedotuskuluista. 
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Alun perin projektissa oli tarkoitus tutkia laajemmin rullattavan kuvakertomuksen 
käyttöä erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa ja käytön vaikuttavuutta. 
Varsinainen tutkimusosuus jätettiin kuitenkin projektin tarkennetusta suunnitelmasta 
pois, koska sille ei saatu rahoitusta. Tutkimusosuus on mahdollista toteuttaa 
myöhemmin. 
 
Vaikka laajempaa vaikuttavuustutkimusta ei toteutettu, projektissa suoritettiin 
digitaalista tuotekehitystä tukeva pilottikertomuksen käytettävyystestaus.  
 
 
4.1. Henkilöresurssit 
 
Projektia hallinnoi ja koordinoi Kehitysvammaliitto, ja se toteutettiin Papunet-
verkkopalveluyksikössä. Projektipäällikkönä toimi Marianna Ohtonen, joka vastasi 
projektin toteutuksesta, hallinnoinnista ja taloudesta. Projektisuunnittelija Tanja Räsäsen 
tehtäviin kuului projektin sisällöllinen määrittely, koordinointi, raportointi sekä 
pilottikertomuksen lisäelementtien ja taustatietojen toteutus. IT-suunnittelijana toimi 
Kimmo Kyyhkynen, joka vastasi pilottikertomuksen ja työkalusovelluksen teknisestä 
määrittelystä, suunnittelusta ja ohjelmoinnista. Käytettävyystestauksen suunnittelivat ja 
toteuttivat projektipäällikkö, IT-suunnittelija ja projektisuunnittelija. Myös 
työkalusovellus testattiin Papunet-yksikössä. 
 
Pilottikertomuksen ohjauksesta, käsikirjoituksesta ja kuvituksesta vastasi Tero Jartti. 
Jartti toimi myös tarinan kertojaäänenä. Äänituotannosta vastasi Kyösti Väntänen. 
 
Pilottikertomuksen käänsi selkokielelle suunnittelija Leealaura Leskelä 
Kehitysvammaliiton Selkokeskuksesta. 
 
Tiedotuksen ja markkinoinnin Papunet-yksikkö suunnitteli ja toteutti yhdessä 
Kehitysvammaliiton viestintäyksikön ja yhteistyötiimin kanssa.  
 
Projektille koottiin ohjausryhmä seuraamaan projektin etenemistä ja toteutusta. 
Ohjausryhmään kuuluivat Tero Jartti, Sanna Maskulin, Jarmo Riipinen sekä 
Kehitysvammaliitosta toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo, tutkimusjohtaja Leena 
Matikka, Marianna Ohtonen, Tanja Räsänen ja Kimmo Kyyhkynen. Ohjausryhmä 
kokoontui projektin aikana kolme kertaa. 
 
Toteuttavien tahojen välillä järjestettiin projektin aikana työkokouksia aina tarpeen 
vaatiessa. 
 
 
5. TOTEUTUS 
 
Projekti toteutettiin 01.07.2004 – 31.12.2005 välisenä aikana. 
 
 
5.1. Projektin määrittely 
 
Projektin määrittelytyö aloitettiin heti rahoituksen selvittyä heinäkuussa 2004. 
Varsinainen sisällöllinen ja tekninen määrittely toteutettiin elo-syyskuussa 2004.  
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5.2. Pilottikertomuksen sisällön suunnittelu, käsikirjoitus ja kuvitus 
 
Papunet-sivustoon toteutetun pilottikertomuksen suunnittelu sekä käsikirjoitus ja kuvitus 
aloitettiin heinäkuussa 2004. Käsikirjoitusta työstettiin samanaikaisesti kuvituksen 
kanssa, ja tarina valmistui huhtikuussa 2005. Taustakuvan piirtäminen ja värittäminen 
sekä käsin piirretyn kuvan tekninen käsitteleminen ja viimeisteleminen jatkuivat 
syyskuuhun 2005 saakka. 
 
Pilottikertomukseen upotettujen lisäelementtien sekä kertomuksen eläimiin ja kasveihin 
liittyvien taustatietojen kokoaminen ajoittui kesä-heinäkuuhun 2005, ja niiden viimeistely 
syys-lokakuuhun 2005. Lisäelementteinä käytetyt valokuvat ovat Ähtärin Eläinpuiston ja 
Papunetin kuvapankin kuvia. 
 
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen pilottikertomuksesta päätettiin toteuttaa kaksi 
kieliversiota, selkokielinen ja yleiskielinen versio. Kertomus käännettiin selkokielelle 
toukokuussa 2005.  
 
 
5.3. Pilottikertomuksen äänimateriaalin luominen 
 
Pilottikertomuksen äänisuunnittelu ja –tuotanto aloitettiin maaliskuussa 2005, ja se 
jatkui marraskuuhun 2005 saakka.  
 
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen myös äänten määrä kaksinkertaistui, kun 
pilottitarinasta tehtiin kaksi kieliversiota. Selko- ja yleiskielisten kertojaäänten lisäksi 
kertomuksessa on molempiin versioihin sovitetut taustaäänet sekä kertomukseen 
upotetuissa lisäelementeissä yksittäisiä eläinääniä. 
 
 
5.4. Työkalusovelluksen ja pilottikertomuksen toteutus  
 
Rullattavien kuvakertomusten luomiseen tarvittavaa työkalusovellusta kehitettiin ja 
rakennettiin rinnakkain pilottikertomuksen kanssa. Sovellusten tekninen toteutus 
aloitettiin tammikuussa 2005. Rullattavan kuvakertomuksen tekninen rakenne luotiin 
keväällä 2005, mutta varsinainen pilottikertomuksen sisällön ja lisäelementtien 
syöttäminen ja työkalusovelluksen testaaminen ja kehittäminen tapahtui kesällä 2005. 
Molempia sovelluksia viimeisteltiin syys-lokakuussa 2005. 
 
 
5.5. Pilottikertomuksen käytettävyystestaus 
 
Pilottikertomuksen käytettävyystestaus suoritettiin syyskuussa 2005 (katso kohta 7. 
Käytettävyystestaus). 
 
 
5.6. Pilottikertomuksen lopullisen version avaus 
 
Lopullinen pilottikertomus ”Miten karhu menetti häntänsä” avattiin 15.11.2005 Papunet-
sivustossa osoitteessa www.papunet.net/rullattava.   
 
Pilottikertomuksesta oli kuitenkin valmiina lähes lopullinen versio syyskuun 2005 lopussa. 
Kyseisellä kertomuksella osallistuttiin Tampereella lokakuussa 2005 järjestetyn Mindtrek-
tapahtuman Grand Prix –kilpailuun. Kilpailussa ei kuitenkaan menestytty. 
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5.7. Tiedotus ja markkinointi 
 
Pilottikertomuksen avauksen yhteydessä järjestettiin tiedotustilaisuus, johon kutsuttiin 
kohderyhmiä ajatellen tärkeimpien tiedotusvälineiden ja muiden sidosryhmien edustajia 
(liite 5).  
 
Rullattavasta kuvakertomuksesta lähetettiin lehdistötiedote (liite 6), ja siitä tiedotettiin 
myös Papunetin ja Kehitysvammaliiton omien kanavien, mm. Papunet tiedottaa –
sähköpostitiedotteen sekä liiton lehtien ja jäsentiedotteen kautta.  
 
Rullattava kuvakertomus on ollut esillä useissa tiedotusvälineissä (liite 7). 
 
 
5.8. Raportointi 
 
Selvitys Opetusministeriön myöntämän avustuksen käytöstä ja projektin loppuraportti 
lähetettiin Opetusministeriöön 21.12.2005. 
 
 
6. RULLATTAVAN KUVAKERTOMUKSEN KUVAUS  
 
 
6.1. Yleiskuvaus 
 
Rullattavan kuvakertomuksen pohjana on juonellinen, kronologisesti etenevä kertomus. 
Kertomus etenee kuva kuvalta kuten elokuvassa tai sarjakuvassa. Kertomuksessa 
katsoja seuraa pitkää valokuva- tai piirroskuvasarjaa, jossa voidaan edetä 
automaattisesti tai liikkua manuaalisesti eteen- ja taaksepäin. Juonelliseen 
kuvakertomukseen voidaan liittää myös ääni, esimerkiksi kertojan ääni, taustaääniä tai 
taustamusiikkia, sekä tekstitys. 
 
Haluttaessa rullattavaan kuvakertomukseen voidaan liittää erilaisia aktiivisia 
lisäelementtejä. Kertomukseen voidaan lisätä esimerkiksi tekstiä, piirros- ja valokuvia, 
videoita, ääniä, musiikkia, sisäkkäisiä tarinoita tai pelillisiä elementtejä, kuten arvoituksia 
ja kysymyksiä. Mahdollisuudet elementtien lisäämiseen ovat lähes loputtomat. 
Kohderyhmän tarpeet ja rajoitteet sekä julkaisijan tavoitteet määrittävät millaisia 
lisäelementtejä kertomukseen halutaan liittää. Lisäelementit voivat olla opettavia, 
kuntouttavia tai viihdyttäviä. 
 
Kertomus toimii usealla tasolla. Vaikka kertomuksessa olisi aktiivisia lisäelementtejä, se 
toimii myös itsenäisenä teoksena elokuvan tai sarjakuvan tapaan. 
 
Rullattava kuvakertomus –idean on kehittänyt Tero Jartti Suomen Kulttuurirahaston 
tuella. 
 
 
6.2. Pilottikertomuksen kuvaus 
 
Papunet-sivustoon toteutettu ensimmäinen rullattava kuvakertomus on suunnattu 
erityisesti kehitysvammaisille ja muille ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa erityistä 
tukea tarvitseville ihmisille. Pilottikertomuksen kohderyhmästä on kuitenkin rajattu pois 
vaikeimmin kehitys- ja liikuntavammaiset ihmiset.  
 
Pilottikertomus perustuu suomalaiseen kansantarinaan ”Miten karhu menetti häntänsä”, 
ja se sijoittuu suomalaiseen kylä- ja metsämaisemaan. 
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Kuva 1. Taustakuvitusta ”Miten karhu menetti häntänsä” –pilottikertomuksesta. 
 
 
Pilottikertomuksesta voi valita joko selkokielisen version (liite 8), yleiskielisen version 
(liite 9) tai tarinan ilman kertojaa. Selkokielinen tarina on suunnattu hankkeen 
varsinaisille kohderyhmille. Yleiskielinen tarina puolestaan soveltuu kielellisesti 
edistyneemmille ryhmille. Tarinaa ilman kertojaääntä voidaan käyttää esimerkiksi oman 
tarinan luomiseen tai esityksen taustana päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa 
harrastusryhmissä. 
 
Pilottikertomuksen pituus on 12 minuuttia. Kertomuksen voi katsella ja kuunnella 
automaattisesti etenevänä tarinana. Kertomuksessa voi myös liikkua manuaalisesti, eli 
tarinan voi pysäyttää, siinä voi liikkua eteen- ja taaksepäin, ja jatkaa tarinan katselua ja 
kuuntelua halutusta kohdasta. Kertomuksessa liikkuminen ja valitseminen toimivat 
hiirellä.  
 
Kertomuksessa on taustakuvaan upotettuina aktiivisina lisäelementteinä mm. tarinan 
eläimiin liittyviä tietotekstejä, piirros- ja valokuvia, ääniä sekä suomalaisia sanalaskuja. 
Kohteisiin liittyvät sananlaskut näkyvät pysäytetyssä kertomuksessa punaisilla 
symboleilla ja muut lisäelementit keltaisilla symboleilla. Aktiiviset elementit avautuvat 
kertomuksen päälle omaan ikkunaan. Esimerkiksi taustakuvassa olevaa sutta 
klikkaamalla voi saada esiin valokuvan sudesta tai piirroskuvan suden jäljestä, karhua 
klikkaamalla tietoa karhusta käytetyistä lempinimistä tai karhuun liittyvän sananlaskun, 
ja lintua klikkaamalla näytteen linnun laulusta. 
 
Kertomuksen eläimistä ja kasveista on koottu myös taustatietoa esimerkiksi 
opetuskäyttöä varten. Taustatiedot ovat tulostettavissa eläin- ja kasvikohtaisesti tai 
yhtenä kokonaisuutena. Taustatiedot löytyvät kertomuksen ohjeista.  
 
Pilottikertomuksen tekninen kuvaus on liitteenä 10. 
 
 
6.3. Työkalusovelluksen kuvaus 
 
Työkalusovellus on tarkoitettu sisällöntuottajille erilaisten rullattavien kuvakertomusten 
rakentamiseen internetissä. 
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Työkalusovelluksessa voidaan liittää rullattavan kuvakertomuksen taustakuvaan aktiivisia 
lisäelementtejä, mm. tekstiä, kuvia ja ääniä. Työkalussa määritellään taustakuvaan 
alueita, joihin lisäelementti liitetään, sekä määritellään elementin tyyppi. Tyyppi määrää, 
miten aktiiviset lisäelementit näkyvät varsinaisessa rullattavassa kuvakertomuksessa, 
esimerkiksi pilottikertomuksessa erilaiset elementit näkyvät käyttäjälle punaisilla ja 
keltaisilla symboleilla. Työkalulla voidaan myös siirtää lisäelementtejä taustakuvassa 
paikasta toiseen ja poistaa elementtejä. 
 
Työkalusovelluksen tekninen kuvaus on liitteenä 10. 
 
 
7. KÄYTETTÄVYYSTESTAUS 
 
Kansainvälinen ISO standardi 9241-11 (1998) määrittelee tuotteen käytettävyyden 
ominaisuutena, joka kertoo miten hyvin määrätty käyttäjäryhmä pystyy käyttämään 
tuotetta tehokkaasti, tuloksellisesti ja miellyttävästi määrätyssä käyttöympäristössä. 
Jacob Nielsenin (1993) mukaan tuotteen hyvä käytettävyys muodostuu opittavuudesta, 
virheettömyydestä, muistettavuudesta, tehokkuudesta ja miellyttävyydestä.  
 
Käytettävyyttä voidaan tutkia ja arvioida pääsääntöisesti kahdella eri lähestymistavalla, 
asiantuntija-arviolla ja kokeellisella käyttäjätestillä. Asiantuntija-arvion menetelmiä ovat 
mm. heuristinen arvio, jossa tuote käydään läpi aiempien tutkimusten ja kokemusten 
perusteella laadittujen tarkastuslistojen avulla, kognitiivinen läpikäynti, jossa tuotteen 
käyttötehtäviä käydään läpi asiantuntijavoimin käyttäjän näkökulmasta, sekä 
ominaisuuksien katsaus, jossa asiantuntija käy läpi tuotteen ominaisuuksia ja toimintoja. 
Kokeellinen käyttäjätesti puolestaan suoritetaan tuotteen oikeiden käyttäjien avulla, ja 
sen menetelmiä ovat mm. käyttäjien haastattelut ja kyselyt, ryhmäläpikäynti, vapaa 
läpikäynti sekä käytettävyystestaus. 
 
Rullattavan kuvakertomuksen pilottitarinan käytettävyyttä testattiin käyttäjätestillä. 
Työkalusovellusta testattiin ja kehitettiin asiantuntija-arvion avulla. 
 
 
7.1. Pilottikertomuksen testaus 
 
Papunetin sivuilla olevan pilottikertomuksen käytettävyyttä, erityisesti sen toiminnallista 
käytettävyyttä ja sisällöllistä kiinnostavuutta testattiin syyskuussa 2005 (liite 11). 
 
Käytettävyystestauksessa haluttiin selvittää, miten loppukäyttäjät käyttävät tarinaa 
todellisessa käyttöympäristössä. Testauksen tavoitteena oli tarinan teknisen ja 
sisällöllisen toimivuuden selvittäminen. Tavoitteena oli myös selvittää, millaisia toiveita ja 
odotuksia käyttäjillä oli rullattavan kuvakertomuksen suhteen. 
 
Käytettävyystestaus toteutettiin kehitysvammaisten aikuisten kanssa. Käyttäjät olivat 
Kehitysvammaliitossa työskenteleviä tuetun työn työntekijöitä, joiden tietokoneen käytön 
taidot vaihtelivat. Käyttäjät olivat 38-57-vuotiaita. Yhdellä käyttäjistä oli näönkäytön 
ongelmia, ja hän käytti testitilanteessa voimakkaasti suurentavia silmälaseja. 
 
Käytettävyystesti koostui alkuhaastattelusta, ryhmäläpikäyntinä toteutetusta testistä 
sekä loppuhaastattelusta. Alkuhaastattelut tehtiin ennen varsinaista testipäivää, ja ne 
suoritettiin erikseen kunkin käyttäjän kanssa. Varsinaiseen videoituun testitilanteeseen 
osallistui viisi testikäyttäjää ja kaksi ohjaajaa. Loppuhaastattelu tehtiin ryhmässä heti 
ryhmäläpikäynnin jälkeen. 
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Alkuhaastatteluissa kysyttiin tietokoneen käyttöön liittyviä asioita. Kaikki testin 
osallistujat olivat kokeilleet tietokoneen käyttöä hiirellä. Kahdella käyttäjistä oli oma 
tietokone, ja he käyttivät sitä viikoittain mm. pelaamiseen, piirtämiseen, kirjoittamiseen 
ja pankkiasioiden hoitamiseen. Kaksi käyttäjää ei ollut kiinnostunut tietokoneen käytöstä. 
Yksi oli kiinnostunut tietokoneen käytöstä, mutta hänellä ei ollut siihen mahdollisuutta. 
Yhdelläkään ei ollut tietokonetta työpaikalla, mutta kolme toivoi saavansa työpaikalle 
tietokoneen. 
 
Testitilanteen alussa osallistujille kerrottiin lyhyesti testitilanteesta, tavoitteesta ja 
tehtävistä. Testitilanteessa pilottikertomus heijastettiin valkokankaalle ja katsottiin ensin 
kokonaan läpi. Tämän jälkeen testin ohjaaja esitteli rullattavan kuvakertomuksen 
toiminnallisten osioiden käytön, ja jokainen käyttäjä sai halutessaan kokeilla 
kertomuksen käyttöä.  
 
Yhtä käyttäjään lukuun ottamatta kaikki kokeilivat rullattavan kuvakertomuksen teknistä 
toiminnallisuutta ja tekivät testitehtävät. Kuvakertomuksen käyttö koettiin helpoksi, ja 
kaikki kokeilleet selvisivät tehtävistä. Kuvakertomuksen pysäyttäminen ja selaaminen 
onnistuivat itsenäisesti. Myös kuvassa olevien aktiivisten lisäelementtien avaaminen 
onnistui, mutta sulkemisessa tarvittiin apua.  
 
Tarina ”Miten karhu menetti häntänsä” oli yhdelle käyttäjistä tuttu. Tarina koettiin yhtä 
käyttäjää lukuun ottamatta sopivan pituiseksi. Kuvan tutkiminen ja aktiivisten 
lisäelementtien etsiminen kiinnostivat myös jatkossa. Samaa tarinaa ei kukaan olisi 
kuitenkaan halunnut kuunnella uudestaan. Yhden käyttäjän mukaan parasta tarinassa oli 
opetus ”ketään ei saa huijata”, ja tästä koko ryhmä oli samaa mieltä. Kysyttäessä tarinan 
huonoja seikkoja käyttäjät keskustelivat eläinten kohtelusta, karhujen ampumisesta, 
rauhoitetuista eläimistä ja karhun talviunesta. Kertomus viritti keskustelua ja 
mielipiteiden vaihtoa. Käyttäjille jäi erityisesti mieleen sananlaskut, karhun hännän 
menetys ja muut tarinassa esiintyneet eläimet. Käyttäjät eivät kommentoineet tarinan 
toista juonta ”pastorin turkkiin pesiytyneistä täistä”. Toinen rinnakkainen tarina oli 
mahdollisesti liian vaikea hahmottaa.   
 
Testitilanteen lopuksi käyttäjiä pyydettiin arvioimaan kuvan väritystä, valokuvien 
käyttöä, kertojan ääntä, eläinten ääniä ja kertomuksen käyttöä. Arviointivälineinä 
käytettiin ilme- ja numerokortteja, joiden toimivuus testattiin koekysymyksillä. Jokainen 
vastaus varmistettiin lisäkysymyksellä.  
 

 
Kuva 2. Käyttäjien mielipiteet kertomuksesta ”Miten karhu menetti häntänsä”.  
 

 0= 
En osaa sanoa 

 

 

1= 
Huono/huonosti 

 

 

2= 
Keskinkertainen 

 

 

3= 
Hyvä/hyvin 

 

 
Kuvan väritys 1 1  3 
Valokuvat 1   4 
Kertojan ääni 1  2 2 
Eläinten äänet  1 1 3 
Kertomuksen 
käyttö 

 2  2 
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Käyttäjiltä kysyttiin myös ideoita uusiin rullattaviin kuvakertomuksiin. Käyttäjät toivoivat 
jatkossa salapoliisi-, rakkaus-, kummitus- ja seikkailutarinoita. Kaikki toivoivat, että 
uusissa tarinoissa olisi onnellinen loppu.  
 
 
7.2. Työkalusovelluksen testaus 
 
Työkalusovellusta testattiin ja kehitettiin pilottikertomuksen toteutuksen yhteydessä. 
Työkaluun lisättiin toimintoja, ja niitä tarvittaessa korjattiin ja muutettiin 
pilottikertomusta työstettäessä.   
 
 
8. JATKOSUUNNITELMAT 
 
”Miten karhu menetti häntänsä” –pilottitarina käännetään vuoden 2006 aikana ruotsiksi, 
ja mahdollisesti myöhemmin myös englanniksi. 
 
Rullattavan kuvakertomuksen ideaa on laajennettu myös muihin formaatteihin. Suomen 
kulttuurirahastolta on haettu avustusta ”Miten karhu menetti häntänsä” –kuvatarinan 
painattamiseksi kankaalle, jolloin sitä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisissa opetus- ja 
harrastusryhmissä sekä omaehtoisessa itsensä kehittämisessä. Painetun kuvan avulla 
voidaan kertoa tarina itse, kirjoittaa uusi tarina tai esittää tarina leireillä, kursseilla tai 
muissa olosuhteissa, missä internetin käyttö ei ole mahdollista. 
 
Tero Jartti on toteuttamassa ”Miten karhu menetti häntänsä” –tarinasta kuvakirjaa. 
Tarina tullaan esittämään myös digi-tv:ssä. Lisäksi Jartti on toteuttamassa rullattavaa 
kuvakertomusta valokuvin. 
 
Rullattavan kuvakertomuksen tekniikkaa tullaan hyödyntämään Papunet-sivuston uusissa 
tuotteissa. Papunetin vuoden 2005 joulukalenteri on jo toteutettu rullattavan 
kuvakertomuksen tekniikan pohjalle.  
 
Myös vuodelle 2006 on Papunetin pelisivuille suunniteltu rullattavan kuvakertomuksen 
tekniikkaan perustuvia pelejä. Näiden lisäksi työstetään eteenpäin käyttäjätestauksessa 
saatuja ehdotuksia. Tarkoituksena on toteuttaa sisällöltään, toiminnoiltaan ja 
visuaalisuudeltaan pilottikertomusta selkeämpiä ja yksinkertaisempia rullattavia 
kuvakertomuksia myös vaikeammin vammaisten ihmisten tarpeet huomioiden.  
 
 
9. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Rullattavan kuvakertomuksen toteuttaminen ideasta tuotteeksi käynnistyi 
Opetusministeriön myöntämän rahoituksen turvin. Hankkeen onnistumiseen tarvittiin 
sekä luovuutta, teknistä taitoa että tietoa ja kokemusta erityisryhmistä. 
 
Internet on julkaisukanavana uudenlainen, ja se asettaa omat haasteensa kehittäjille ja 
toteuttajille. Hankkeen käynnistyminen viivästyi, koska lupa- ja sopimusasiat 
osoittautuivat odotettua haasteellisimmiksi ja kestivät odotettua pidempään. Omat 
haasteensa projektille asettivat myös rajalliset resurssit. Taloudellisesti tiukkojen 
resurssien takia projektissa ei voitu käyttää Teosto-korvausten piiriin kuuluvaa 
musiikkia, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Samoin maksullisista materiaaleista, 
mm. valokuvista luovuttiin. Alun perin suunniteltua tiukemman toteutusaikataulun takia 
jouduttiin puolestaan luopumaan mm. pilottiin suunnitelluista pelillisistä elementeistä.  
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Haasteista ja rajallisista resursseista huolimatta moniammatillisen tiimin voimin 
toteutettiin alkuperäistä suunnitelmaa laajempi ja monipuolisempi tuote. Tuote myös 
löysi yleisönsä, ”Miten karhu menetti häntänsä” –kertomus käytiin katsomassa yli 7400 
kertaa julkaisemisen jälkeisen kahden viikon aikana. 
 
Papunetin keräämän palautteen, sekä internet-sivujen kävijämäärätietojen että avoimen 
käyttäjäpalautteen perusteella rullattava kuvakertomus on löytänyt kohderyhmänsä. 
Kiitosta ja positiivista palautetta rullattavan kuvakertomuksen toimivuudesta ja 
soveltuvuudesta on tullut mm. maahanmuuttajien parissa työskenteleviltä tahoilta. 
Vaikka pilottikertomuksen käyttäjätestauksen otos oli pieni, kertoo se rullattavan 
kuvakertomuksen toimivuudesta kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Testauksessa 
saatiin myös arvokasta tietoa miten rullattavaa kuvakertomusta voidaan kehittää 
jatkossa.  
 
Kehitysvammaliitto haluaa olla mukana kehittämässä uusia digitaalisia sovelluksia, jotta 
uudet sovellukset ja palvelut saadaan myös erityisryhmien käyttöön. Uudet rullattavat 
kuvakertomukset ja näiden pohjalta kehitettävät muut tuotteet avaavat uusia 
mahdollisuuksia myös erityisryhmille monilla ihmisen toiminnan alueilla, kuten viihteessä, 
kulttuurissa ja oppimisessa. Rullattava kuvakertomus on lunastanut paikkansa 
uudenlaisena digitaalisen teknologian tuotteena. 



  Liite 1 

Kehitysvammaliitto 
 
Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, jonka tarkoituksena on 
edistää kehitysvammaisten ja muiden eritystä tukea tarvitsevien henkilöiden tasa-arvon 
toteutumista ja osallistumista yhteiskunnassa, kehittää palveluja ja edistää alan 
tutkimusta. Liiton jäsenkunta muodostuu pääosin palvelujen tuottajista. Toiminnan 
kulmakiviä ovat tutkimus, kokeilutoiminta, henkilöstön koulutus, oppimateriaalin 
tuotanto, selkokielisten aineistojen ja palvelujen tuottaminen, puhetta tukevan ja 
korvaavan kommunikoinnin edistäminen ja tiedotus. Tieto-taitokeskuksen lisäksi 
Kehitysvammaliitto toimii yhteistyöfoorumina ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. 
 
Kehitysvammaliiton toiminnan visiona on inklusiivinen, kaikki kansalaiset huomioon 
ottava yhteiskunta. Liiton arvoja ovat ihmisarvon kunnioitus, asiantuntemus, 
luotettavuus, vuorovaikutuksellisuus ja saavutettavuus. 
 
Liiton tavoite on vammaisen henkilön hyvä elämä ja sujuva arki, johon kuuluu 
vammaisen henkilön osallisuus, valtaistuminen ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen. 
Tavoitteen toteutuminen edellyttää sitä, että vammaisella henkilöllä on oikeus tulla 
kuulluksi ja saada tietoa ymmärrettävässä muodossa, oikeus laadukkaaseen asumiseen 
ja riittävään toimeentuloon, sekä oikeus koulutukseen, työhön ja asiantuntevaan tukeen. 
 
lisätietoa: www.kehitysvammaliitto.fi  
 
 
Papunet-verkkopalveluyksikkö 
 
Kehitysvammaliiton Papunet on esteettömiä verkkopalveluita tuottava yksikkö. Yksikön 
tavoitteena on edistää esteetöntä ja tasa-arvoista tiedonvälitystä. Yksikkö toteuttaa ja 
kehittää internet-palveluita puhevammaisille ihmisille, selkokielen käyttäjille, heidän 
lähihenkilöille sekä alan asiantuntijoille käyttäjälähtöisesti ja –keskeisesti tavoitteena 
esteettömät ja käytettävät palvelut. 
 
Yksikkö tuottaa Papunet-sivuston sekä ylläpitää teknisesti Verneri-sivustoa ja muiden 
alan toimijoiden, muun muassa Tikoteekin, Selkokeskuksen, LL-Centerin, 
Kahvakeskusten ja ISAAC Suomi Finland ry:n kotisivuja. 
 
Papunet-sivusto on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia puheen tuottamisessa ja 
ymmärtämisessä sekä selkokielen käyttäjille, heidän lähihenkilöilleen ja alan 
ammattilaisille. Sivusto välittää tietoa kaikille näille ryhmille heidän omilla 
kommunikointikeinoillaan. Sivusto on myös kanava toimintaan, tiedonvaihtoon sekä 
omien kirjoitusten ja kuvien julkaisemiseen.  
 
Papunet-sivusto jakaantuu yleiskielisiin, selkokielisiin, blisskielisiin ja kuvilla 
toteutettuihin sivuihin sekä pelisivuihin. Yleiskieliset ja selkokieliset sivut on toteutettu 
myös ruotsiksi. Osaan sisältöä voi valita äänituen tai tekstiversion. 
 
Papunetin pelisivut avataan vuoden 2006 aikana myös ruotsiksi ja englanniksi. Näille 
sivuille on koottu kuntoutukseen, opetukseen ja vapaa-aikaan soveltuvia pelejä ja 
tehtäviä sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Useimmat peleistä toimivat myös 
painikkeilla.  
 
lisätietoa: www.papunet.net  
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Kehitysvammaliitto ry.  
Viljatie 4 A, 00700 Helsinki 
Puh. (09) 348090 
E-mail etunimi.sukunimi@famr.fi 
Leena Matikka ja Marianna Ohtonen 
 
 
 
Rullattava kuvakertomus –hankkeen toimintasuunnitelma 
 
 
Projektin lähtökohdat ja tarkoitus 
 
Uusin digitaalinen teknologia avaa uusia mahdollisuuksia monilla ihmisen toiminnan alueilla, kuten viihtees-
sä, kulttuurissa ja oppimisessa. Uudet sovellukset ja palvelut kehittyvät nopeimmin keskivertokansalaisten 
tarpeisiin, koska tuotekehitykseen sidotut investoinnit kyetään lyhyessä ajassa saamaan takaisin. Sen sijaan 
erityisryhmien elämänlaatua lisäävät teknologian sovellukset vaativat erityisponnisteluja ryhmien erityistar-
peiden, marginaalisen aseman ja usein heikon maksukyvyn takia. Kehitysvammaiset, dementoituvat van-
hukset, puhevammaiset henkilöt ja ihmiset, joilla on laaja-alaisia tai spesifejä kommunikoinnin vaikeuksia, 
hyötyvät uusista teknologisista innovaatioista kuitenkin erittäin paljon, usein jopa enemmän kuin keskiverto-
kansalaiset. Erityisryhmien tarpeista lähtevä suunnittelu tuottaa syvällistä tietoa tuotteiden ominaisuuksista. 
Tästä syntyvä osaaminen hyödyttää suoraan laajoille kansalaisryhmille suunnattujen tuotteiden kehittämistä. 
Lähes kaikki lopputuotteet ovat myös löytäneet huomattavasti suuremman käyttäjäkunnan, kuin suunnittelu-
vaiheessa on ajateltu. 
 
Ihmisen kognitiivisesta prosessoinnista kertynyttä yleistä tietoa sovelletaan laajasti ns. käytettävyystutkimuk-
sessa, joka tukee mm. digitaalista tuotekehitystä. Kehitysvammaisten ajattelu-, oppimis- ja muistivaikeuksien 
neurokognitiivinen tutkimus on tuottanut tietoa erityisen vaikeiden aivotoiminnan häiriöiden ja niistä johtuvien 
tiedonprosessoinnin ongelmien lieventämiseen. Kehitysvammaliiton valtakunnallisen tutkimusyksikön toteut-
tamissa neurokognitiivisen kuntoutuksen hankkeissa on aihetta tutkittu noin kymmenen vuoden ajan. Tutki-
mustulosten ja kansainvälisen yhteistyön perusteella on kehitetty mm. pelejä sekä luotu tietokoneavusteisuu-
teen perustuva puhevammaisten ohjaus- ja neuvontapalvelu (Tikoteekki) ja puhevammaisille suunnattu In-
ternet-sivusto (www.papunet.net). Kehitysvammaliitossa toimiva Selkokeskus edistää selkokielisen tiedon 
levittämistä ihmisille, joiden on vaikea ymmärtää yleiskieleltä. Osa ihmisistä ei kykene saamaan selkoa hel-
postakaan tekstistä tai ymmärtämään peräkkäistä prosessointia edellyttävää puhuttua kieltä. Heille kuvaker-
ronta avaa lähes ainoan kanavan liittyä kulttuuriyhteisöön ja mahdollisuuden kehittää ajatteluaan ja sitä kaut-
ta elämänhallintaansa. 
 
Kehitysvammaisille ja muille ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja oppimisessa tukea tarvitseville ihmisille 
kehitetyt pelit ja muut tuotteet ovat levinneet laajasti myös muille ryhmille, kuten lapsille, vanhuksille ja maa-
hanmuuttajille. Tämä kertoo niiden rakenteen yksinkertaisuudesta, laajasta käytettävyydestä ja motivaatiota 
ylläpitävästä luonteesta. Uusien teknisten ja sisällöllisten mahdollisuuksien etsiminen ja hyödyntäminen on 
tämänkaltaisen tuotekehittelyn tärkeä edellytys. 
 
Projektin päämääränä on edistää erityistä tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia käyttää kuvallisen 
kerronnan keinoa harrastuksissaan ja muussa omaehtoisessa itsensä kehittämisessä – dementoituvilla ihmi-
sillä erityisesti muistinsa ja elämänhallintansa harjaannuttamisessa. Projektissa kehitetään esteetön, interak-
tiivinen tietotekninen sovellus, jonka avulla voidaan rakentaa eri tasoisia, monikanavaisia rullattavia kuvaker-
tomuksia. Projektin ensivaiheen sovellus on nettipohjainen, mutta sovellusta voidaan myöhemmin kehittää 
soveltuvaksi mobiili- ja digiTV -ympäristöihin. 
 
Kehitysvammaliitto toteuttaa projektin yhteistyössä Tero Jartin, Sanna Maskulinin ja Jarmo Riipisen muodos-
taman tiimin kanssa. Tiimi on ideoinut rullattavan kuvakertomuksen (liite 1), jonka pilotointiin Kehitysvamma-
liiton ylläpitämän Papunet internet-sivujen kautta hanke keskittyy. Ideoinnin demo on liitteenä 3 (ei liitteenä 
loppuraportissa). 
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Projektin toteuttamistapa ja ajankohta  
 
Projektin toteuttamispaikkakunta on Helsinki ja Papunetin internet-sivujen kautta koko maa. Projektiaika on 
1.5.2004-28.2.2005. Projekti voidaan toteuttaa, jos opetusministeriö myöntää haetun rahoituksen. 
Projektia koordinoi Kehitysvammaliitto ry, jonka yhdyshenkilönä toimii projektipäällikkö Marianna Ohtonen. 
Hän vastaa myös pilotoinnin toteuttamisesta. Tutkimusjohtaja Leena Matikka vastaa hankkeen tutkimustyös-
tä. Kehitysvammaliitto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Tero Jartin, Kyösti Väntäsen, Sanna Maskulinin ja 
Jarmo Riipisen tiimin kanssa. Yhteistyöstä laaditaan konsortiosopimus, jossa täsmennetään yhteistyökump-
paneiden vastuut ja oikeudet. Hankkeeseen rekrytoidaan myös muita työntekijöitä. Ks. tekijöiden referenssit 
liite 2. 
 
Projekti toteutetaan vaiheittain. Projektin aikana suunnitellaan ja kehitetään vuorovaikutteinen nettipohjainen 
sovellus, joka toimii työkaluna sisällöntuottajille erilaisten rullattavien kuvakertomusten toteuttamisessa. Ks. 
tuotantosuunnitelma, liite 1. 
 
Projektin tärkeimmät sidosryhmät ovat puhevammajärjestöt ja alan tutkimuslaitokset. 
 
 
Tiivistelmä projektin vaiheistamisesta ja tarvittavista resursseista 

 
1. Vaihe  
Tehtävä: määritellään kohderyhmä ja projektin tekninen toteutus, alustava rullattavan kerto-
muksen sisältö, tutkimustehtävät sekä suunnitellaan markkinointi- ja levitys. 
Resurssit: projektisuunnittelija, ohjaaja, käsikirjoittaja, IT-suunnittelija (ohjelmoija), tutkija, 
markkinointivastaava. 
 
2. Vaihe 
Tehtävä: tehdään kertomuksen käsikirjoitus. 
Resurssit: projektisuunnittelija, käsikirjoittaja, ohjaaja 
 
3. Vaihe  
Tehtävä: luodaan käsikirjoituksen mukainen kuvallinen materiaali sekä äänimateriaali. 
Resurssit: projektisuunnittelija, käsikirjoittaja, kuvittaja, äänituottaja, ohjaaja 
 
4. Vaihe 
Tehtävä: kehitetään kuvakertomuksen käsikirjoitukseen liitettävien kuvallisten ja  äänellisten 
elementtien (äänet ja musiikki) tekninen toteutus ja tehdään ensimmäiset tekniset sovellukset 
flash-ohjelmalla. 
Resurssit: projektisuunnittelija, IT-suunnittelija (ohjelmoija), käsikirjoittaja, äänituottaja, ohjaa-
ja 
 
5. Vaihe 
Tehtävä: arvioidaan ja testataan sovelluksen toimivuutta pienellä kohderyhmällä. 
Resurssit: tutkija ja projektisuunnittelija 
 
6. Vaihe 
Tehtävä: tehdään testauksen perusteella lopullinen tekninen sovellus ja valmistellaan inter-
net-pohjaista esitysmuotoa www.papunet.net -sivustossa. 
Resurssit: projektisuunnittelija, IT-suunnittelija (ohjelmoija), ohjaaja 
 
7. Vaihe 
Tehtävä: lopullisen version levitys Papunet-sivuston kautta ja siitä tiedottaminen ja markki-
nointi 
Resurssit: projektisuunnittelija, markkinointivastaava. 

 
 
Projektin kohderyhmät 
 
Kehitysvammaiset ja muut ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa erityistä tukea tarvitsevat ihmiset. 
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Projektin pääasialliset tuotokset 
 
Projektissa luodaan uusi tekninen sovellus eli työkalu sisällöltään erilaisten rullattavien kuvakertomusten 
rakentamiselle sekä yksi rullattava kuvakertomus Papunet-sivustoon. Projektin toteutus- ja arviointiraportti. 
 
 
Projektin arviointi 
 
Projektin toteutus arvioidaan sisäisesti. Sisäisen arvioinnin tekevät Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö Kotu 
ja Papunet. Pilottina tuotettua rullattavaa kuvakertomusta koskevat käyttäjäpalautteet kootaan arviointiraport-
tiin. 
 
 
Jatkosuunnitelmat 
 
Pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta tuotekehittelyä jatketaan. Tavoitteena on kuvakertomuksen me-
todin kehittäminen internet-käytön lisäksi mm. mobiili- ja digiTV-ympäristöihin, kun digiboksien prosessorien 
tehoa on kasvatettu. Tämän kehityksen arvioidaan vievän 2-3 vuotta. Jo projektin aikana selvitetään jatkoke-
hittelymahdollisuuksia ja haetaan uusia yhteistyötahoja sekä yrityksistä että julkiselta sektorilta. Metodin 
kielivapaus helpottaa kansainvälistä levitystä. 
 
 
Kustannusarvio 
 
 
Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 47 000 €. Hankkeella ei ole muita tuloja eikä muita avustuk-
sia ole käsiteltävänä. Pääosa kustannuksista (40 000 €) kohdistuu vuodelle 2004 ja loput (7 000 €) vuodelle 
2005. 
 
Kustannuserittely: 
 
Palkat ja palkkiot sivukuluineen € 
Projektisuunnittelija   6000 
Ohjaaja 5500 
Käsikirjoittaja    4000 
IT-suunnittelija (ohjelmoija)    4000 
Kuvittaja     3000 
Äänituottaja (äänisuunnittelu ja musiikki sis. Teostomaksut 
sekä jälkikäsittely)   

6000 

Tutkija 5000 
Projektin hallinnointi 2500 
Muut menot  
Laitteisto ja ohjelmistokulut   3000 
Matkat    1500 
Markkinointi ja tiedotus   2500 
Muut kulut    4000 
Yhteensä 47000 
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      LIITE 1 
 
TUOTEKUVAUS: RULLATTAVA KUVAKERTOMUS  
©Tero Jartti 
 
Rullattava kuvakertomus on uudenlainen, monikanavainen formaatti, joka toimii digitaaliteknologiaa hyödyn-
tävissä alustoissa ja käyttöliittymissä, kuten internetissä, kotitietokoneissa, kämmenmikroissa, digiTV:ssä, 
cd-romeissa, matkapuhelimissa sekä erikoissovelluksissa kuten junien, lentokoneiden, bussien istuinten 
selkänojien monitoreissa sekä peli- ja viihdeautomaateissa.  
  
Formaatti tarjoaa aivan uudenlaisen työvälineen, jota sisällöntuottajat voivat hyödyntää sisällöntuotannossa 
ja levityksessä.  
 
Rullattavassa kuvakertomuksessa katsoja katsoo ikään kuin yhtä pitkää valokuva- tai 
kuvasarjaa, jota voidaan liikuttaa – joko manuaalisesti tai automaattisella nopeudella – eteen- ja taaksepäin.  
 
Juonelliseen kuvakertomukseen voidaan liittää myös ääni (esimerkiksi kertojan ääni, dialogi, taustaääni ja 
pisteääni) tai tekstielementtejä (esimerkiksi tekstitys). 
 
Toteutus hakee paikkansa elokuvan ja sarjakuvan välimaastosta. Itse asiassa rullattava kuvakertomus am-
mentaa ikivanhasta kuvallisen kerronnan muodosta: peräkkäisistä kuvista koostuvia kertomuksia on käytetty 
niin luolamaalauksissa kuin kirkkojen ja temppeleiden kuvakertomuksissa. Formaatin ainutlaatuisuus piilee 
kerronnan muodossa, jossa yhdistetään staattista ja liikkuvaa kuvaa tavalla, jota ei ole aiemmin toteutettu 
sähköisissä medioissa.  
 
Nykytekniikka mahdollistaa formaatin hyödyntämisen digitaalisissa ympäristöissä liikkuvana kuvakertomuk-
sena. Formaatti ei vaadi kapasiteetiltaan niin mittavia päätelaitteita kuin liikkuvaa kuvaa vastaanottavat lait-
teet ja on helpommin ja hyvälaatuisena kaikkien käyttäjien tavoitettavissa. 
 
Lisäarvoa rullattava kuvakertomus saa siihen kuuluvasta "pelielementistä", joka tekee siitä interaktiivisen. 
Juonelliseen kertomukseen voidaan esimerkiksi upottaa eriasteista informaatiota ja johtolankoja, joita katsoja 
voi havainnoida. Kertomuksesta voidaan myös esittää kysymyksiä.  
 
Interaktiivisuuden ja helppokäyttöisyyden ansiosta rullattava kuvakertomus soveltuu erinomaisesti esimerkik-
si sadunkerrontaan. Rullattavaan kuvakertomukseen voidaan liittää runsaasti erilaisia kerronnallisia tasoja ja 
informaatiota kohderyhmän ja käyttötarkoituksen mukaan, joten se sopii sekä viihde- että opetuskäyttöön.  
 
 
TUOTANTOSUUNNITELMA - IDEASTA TUOTTEEKSI 
 
Rullattavan kuvakertomuksen runko eli pitkä, yhtenäinen kuvakertomus, voidaan helposti toteuttaa esimer-
kiksi Photoshopilla (katso liite 3: demo).  
 
Formaatin kehittäminen valmiiksi, digitaalisissa ympäristöissä toimivaksi tuotteeksi edellyttää pilottiprojektia, 
jossa formaattia sovelletaan digitaaliseen ympäristöön pilottiteoksen kautta.  
 
Jotta formaatti toimisi digitaalisessa ympäristössä – esimerkiksi internetissä – on kehitettävä tekninen alusta, 
jossa kertomuksen visuaaliset ja äänelliset elementit on mahdollista toteuttaa. Uusia keksintöjä ei teknisen 
alustan rakentamiseen tarvita, sillä perusohjelmat ja tietotaito on olemassa – koodaamisessa voidaan sovel-
taa esimerkiksi Flash-ohjelmaa.  
 
Kun pilottihanke on toteutettu, rullattava kuvakertomus -formaatti on monistettavissa internet-ympäristöihin ja 
cd-romeihin. Sisällöntuottajille, kuten tuotantoyhtiöille, mainostoimistoille ja kustantajille formaatti tarjoaa 
uudenlaisen tavan toteuttaa digitaalisia sisältöjä. Kaupallisten sisällöntuottajien lisäksi formaattia voivat hyö-
dyntää myös ei-kaupalliset yhteisöt, kuten kolmannen sektorin toimijat. 
 
Muut digitaaliset ympäristöt, esimerkiksi digiTV, edellyttävät kanavan tekniset vaatimukset huomioon ottavaa 
suunnittelua ja tuotekehitystä (ks. liite: markkinointi- ja levityssuunnitelma). 
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Äänisuunnittelija Kyösti Väntänen  
 
Selvitys ”Rullattava”-kuva- ja äänikertomuksen teknisestä toimivuudesta ja toteutuksesta äänen 
osalta. 
 
 
”Rullattava”- kuvakertomus on joko CD- tai DVD-muodossa jaettava tarina joka toimii tietokoneen näytöllä. 
Katsoja voi valita joko muodon, jossa tarina kulkee lineaarisesti alusta loppuun tai interaktiivisen muodon, 
jolloin katsoja voi pysäyttää kuvan ja klikata kuvassa olevia objekteja.  
 
Lineaarisessa muodossa kertomuksen äänet toimivat kuten perinteisessä elokuvassa. Toisin sanoen kun 
kuva kulkee tarinan muodossa oikealta vasemmalle, äänipohja vaihtuu kuvan taustan mukaan ja yksittäiset 
tehosteäänet tulevat ja menevät kuvan huomiopisteiden mukaan.  
 
Esimerkkinä mainittakoon rullattavan kuvakertomuksen demoteoksen ”Helluntai” (liite 3) kuva, jossa ammu-
taan lokkeja. Kuvan rullatessa oikealta alkaa näkyä meri. Tällöin nousee pohjaäänenä meren aaltoja, lokkeja 
yms. Kun ampuja on kuvan huomiopisteessä, kuuluu kiväärin laukaus. Ja toisaalta kun meri häipyy vasem-
malle, myös äänet hiljentyvät ja katoavat. Äänet voivat olla joko stereofonisia kuvan objektien mukaisesti, 
jolloin auton ääni tulee oikealta auton tullessa oikealta ja vastaavasti häipyy vasemmalle auton mukana, tai 
monofonisia, jos äänellä ei kuvassa ole varsinaista suuntaa. 
 
Interaktiivisessa muodossa katsoja voi klikata pysäytettyä tarinan kuvaa, jolloin kuvan ”alla” olevan painik-
keen klikkaaminen aiheuttaa kuvaan liittyvän äänen. Yksinkertaisimmillaan siis: kun klikkaa lokkia, kuuluu 
lokin ääni.  
 
Liikkuvan kuvan ääni voidaan toteuttaa joko Quick Time tai MPEG-muodossa. Interaktiivisessa kertomuk-
sessa ääni ja kuva toteutetaan esim. Macromedian Director- ohjelmalla. 
 
Teknisessä mielessä haastavinta on sovellutuksien yhteenliittäminen saumattomasti; eli hetki jolloin siirry-
tään lineaarisesta kertomuksesta interaktiiviseen ja päinvastoin. Lopputuloksena tulisi olla kertomus joka 
muuttuu ikään kuin elokuvasta sarjakuvaksi ja taas takaisin katsojan mielen mukaan. 
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Hankkeen tekijöiden referenssit 
 
Jartti, Tero, TTM, elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä. Tero Jartti on toiminut näyttelijänä vuodesta 
1984, ohjaajana vuodesta 1989 sekä käsikirjoittajana vuodesta 1989. Lisäksi hän on toiminut elokuvatuotta-
jana vuodesta 1998. Hänen monipuolinen tuotantonsa, johon kuuluu muun muassa elokuva-, tv- ja musiikki-
videoteoksia, on saanut palkintoja ja tunnustuksia. Viimeisin palkinto on Tampere Filmfestival mikromovies-
sarjan 1. palkinto 2003. Taiteellisen työskentelyn lisäksi Tero Jartti on tehnyt tutkimustyötä ja keksintöjä. 
Viimeisimpiin yhteistyöprojekteihin kuuluu lyhytelokuvien muokkaaminen mobiileihin päätelaitteisiin yhteis-
työssä Nokia Mobile Phonesin ja Periferia Productionsin kanssa. 
 
Matikka, Leena M. PsT, dosentti, tutkimusjohtaja, Kehitysvammaliitto. Leena Matikka on toiminut yli 
kolmenkymmenen vuoden ajan kehitysvamma-alalla mm. psykologina, kasvatusjohtajana, sosiaalihallituksen 
ylitarkastajana ja viimeksi tutkimusjohtajana. Hän on tutkinut mm. vaikeasti kehitysvammaisten opetusta, 
kehitysvammaisten itsenäistymistä ja yhteiskuntaan sijoittumista, elämänlaatua, elämänkulkua ja palvelujen 
laatua. Hän on julkaissut noin sata artikkelia, raporttia tai teosta. Viimeisimmät tutkimusjulkaisut käsittelevät 
mm. videohavainnointimenetelmän kehittämistä elämänlaadun arvioinnissa ja kolmi- ja kaksiulotteisten tieto-
konepelien hyödyntämistä CP-vammaisten lasten maailman hahmottamisessa. CV ja julkaisuluettelo ovat 
nähtävissä Kehitysvammaliiton Internet-sivuilla, joilla on myös esitelty hänen johtamaansa tutkimustoimintaa. 
Ks. www.kehitysvammaliitto.fi  
 
Maskulin, Sanna, FK, tuottaja, Sanoma Magazines. Sanna Maskulin on työskennellyt Sanoma Magazine-
sin Yritysjulkaisuissa vuodesta 2001; vuoteen 2003 asti toimitussihteerinä ja vuodesta 2004 tuottajana vas-
tuualueenaan Yhteishyvä, joka on yksi Suomen laajalevikkisimmistä aikakauslehdistä. Ennen Sanoma Ma-
gazinesiin siirtymistään hän on toiminut vapaana toimittajana avustaen erityisesti asiakas- ja erikoislehtiä. 
Toimittajan työn lisäksi hän on osallistunut erilaisiin käsikirjoitusprojekteihin - ja tiimeihin (esimerkiksi Filmi-
konttori/Hanna Konttori vuonna 1999-2000 sekä pitkän elokuvan käsikirjoitus yhdessä Ville Suhosen kans-
sa/SES käsikirjoitustuki vuonna 2001). Vuonna 1996 hänen lastenelokuvakäsikirjoituksensa "Tase" sai kun-
niamaininnan AVEK:in, YLE:n ja Elokuva- ja Televisiokasvatuskeskuksen järjestämässä käsikirjoituskilpai-
lussa.  
 
Ohtonen, Marianna, FM, projektipäällikkö, puheterapeutti, Kehitysvammaliitto. Marianna Ohtonen on 
toiminut puheterapeuttina yli viisitoista vuotta mm. vaikeasti puhevammaisten lasten, nuorten ja aikuisten 
kuntouttajana Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa ja yksityissektorilla. Vuodesta 1996 hän on 
toiminut Kehitysvammaliitossa Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin johtavana puheterapeutti-
na tehtävänään koulutus, asiakastyö ja tiedotus. Lisäksi hän on toiminut erityisasiantuntijana vuosina 2000-
2001 EU:n rahoittamassa Lien-Latvia –kommunikaatioprojektissa. Vuodesta 2001 hän on toiminut Papunet-
projektin projektipäällikkönä. Hän selvittää jatkotutkimuksessaan internetissä esitetyn blisskielen ymmärtämi-
seen vaikuttavia tekijöitä. Lisätietoja puhevammaisten ja selkokieltä käyttävien Papunet-verkkopalvelusta 
osoitteessa www.papunet.net 
 
Riipinen, Jarmo, DI, konsultti. Jarmo Riipinen on työssään yhdistänyt jo vuosia digitaalisia sisältöjä erilais-
ten portaali- ja eCommerce- sovellusten kautta tietoliikenneratkaisuihin. Hän oli suomalaisten musiikkituottji-
en ja ÄKT:n kanssa tekemässä palvelukehitysjohtajana Elisa Oyj:ssä yhdessä Nokian kanssa www.emma.fm 
populaarimusiikin palvelun, jolla voitettiin Europrix pääpalkinto Lissabonissa 2001. Hänen ideoimansa ja osin 
toteuttamansa on WSOY:n OPIT-oppimisympäristö, joka on Suomessa markkinajohtaja alallaan peruskou-
luissa ja kuntien koulutoimissa. Hänellä on lukuisia vastaavia hankkeita takanaan, kuten Arabianrannan 
kauppakeskuspalvelut mobiiliympäristössä, teledemokratia-pilotointi internetverkoissa yhdessä Eduskunnan 
kanssa jo 1998 ja mm. ensimmäinen virtuaalikirkkopilotti Suomessa tapahtui hänen ja piispa Mikko Heikan 
ideoimana Tuomiokirkossa. Hän on toiminut pitkiä aikoja Elisan julkishallinnon myynnistä vastaavan osaston 
osastopäällikönä, puhelinjärjestelmäsektorin myyntipäällikkönä jne. Hänellä on mittava ura myös Sonerassa 
palvelukehitys- ja myynnin johtotehtävissä. Tällä hetkellä Jarmo Riipinen toimii konsulttina, joka kehittää mm. 
laajakaista- ja digiTV-sovelluksia taloyhtiöille ja yrityksille.      
 
Väntänen, Kyösti, äänisuunnittelija, Eldorado Sound Productios Oy. Kyösti Väntänen on toiminut ääni-
suunnittelijana vuodesta 1995 sekä musiikki- ja elokuvaäänittäjänä vuosina 1986-1991. Kyösti Väntänen on 
vastannut äänisuunnittelusta lukuisissa suomalaisissa elokuva- ja tv-tuotannoissa. Viimeisimpiin elokuvatöi-
hin kuuluvat esimerkiksi Levottomat 3 ja tv- sarja Rikospoliisi Maria Kallio sekä Kaunis mies-sarjojen ääni-
suunnittelu. Jussi-patsaan hän sai vuonna 2000 elokuvan Bad Luck Love äänisuunnittelusta. 
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LIITE 1 
 
Kehitysvammaliitto ry.  
Viljatie 4 A, 00700 Helsinki 
Puh. (09) 348090 
E-mail etunimi.sukunimi@famr.fi 
Leena Matikka ja Marianna Ohtonen 
 
Rullattava kuvakertomus –hankkeen lisäselvitykset 
       
 
Projektin toteuttamistapa ja ajankohta  
 
Projektin toteuttamispaikkakunta on Helsinki ja Papunetin internet-sivujen kautta koko maa. Projektiaika on 
1.7.2004-30.4.2005. Projekti voidaan toteuttaa, jos opetusministeriö myöntää haetun rahoituksen. Projekti 
voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa. Haettava rahoitus koskee ensimmäistä vaihetta. 
 
Projektia koordinoi Kehitysvammaliitto ry, jonka yhdyshenkilönä toimii projektipäällikkö Marianna Ohtonen. 
Hän vastaa myös ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta. Tutkimusjohtaja Leena Matikka vastaa hankkeen 
toisessa vaiheessa tehtävästä tutkimustyöstä. Kehitysvammaliitto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Tero 
Jartin, Kyösti Väntäsen, Sanna Maskulinin ja Jarmo Riipisen tiimin kanssa. Yhteistyöstä laaditaan konsortio-
sopimus, jossa täsmennetään yhteistyökumppaneiden vastuut ja oikeudet. Hankkeeseen rekrytoidaan myös 
muita työntekijöitä.  
 
Projekti toteutetaan kahdessa vaiheessa. Projektin aikana suunnitellaan ja kehitetään vuorovaikutteinen 
nettipohjainen sovellus, joka toimii työkaluna sisällöntuottajille erilaisten rullattavien kuvakertomusten toteut-
tamisessa.  
 
 
Tiivistelmä projektin vaiheista ja tarvittavista resursseista 

 
1. Vaihe  

 
Tehtävä:  
Määritellään kohderyhmä ja projektin tekninen toteutus. 
Suunnitellaan ja rullattavan kertomuksen sisältö ja tehdään kertomuksen käsikirjoitus.  
Luodaan käsikirjoituksen mukainen kuvallinen materiaali sekä äänimateriaali. 
Kehitetään kuvakertomuksen käsikirjoitukseen liitettävien kuvallisten ja  äänellisten element-
tien (äänet ja musiikki) tekninen toteutus ja tehdään sovellukset flash-ohjelmalla. 
Testataan sovelluksen toimivuutta pienellä kohderyhmällä. 
Toteutetaan internet-pohjainen esitysmuoto www.papunet.net -sivustoon. 
Suunnitellaan markkinointi. 
Toteutetaan lopullisen version levitys Papunet-sivuston kautta ja siitä tiedottaminen ja mark-
kinointi 
 
Resurssit: projektisuunnittelija, ohjaaja, käsikirjoittaja, IT-suunnittelija (ohjelmoija), kuvittaja ja 
äänituottaja. 
 
2. Vaihe 
 
Toisessa vaiheessa toteutetaan arviointi ja rullattavan kuvakertomuksen jatkokehittely. Toiselle vai-
heelle haetaan myöhemmin erillistä rahoitusta. 

 
 
Projektin kohderyhmät 
 
Kehitysvammaiset ja muut ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa erityistä tukea tarvitsevat ihmiset. Maa-
hanmuuttajat ja suomen kieltä opiskelevat. 
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Projektin pääasialliset tuotokset 
 
Projektissa luodaan uusi tekninen sovellus eli työkalu sisällöltään erilaisten rullattavien kuvakertomusten 
rakentamiselle sekä yksi rullattava kuvakertomus Papunet-sivustoon. Projektin toteutusraportti. 
 
 
Kustannusarvio 
 
Hankkeelle anotaan 25 000 € rahoitusta. Pääosa kustannuksista (18 000 €) kohdistuu vuodelle 2004 ja loput 
(7000 €) vuodelle 2005. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu tutkimus, hallinnointi, laitteisto ja ohjelmisto-
kuluista sekä markkinointi- ja tiedotuskuluista.  
 
Kustannuserittely: 
 
Palkat ja palkkiot sivukuluineen € 
Projektisuunnittelija  4500 
Ohjaaja 4500 
Käsikirjoittaja    3500 
IT-suunnittelija (ohjelmoija)    3500 
Kuvittaja     3000 
Äänituottaja (äänisuunnittelu ja musiikki sis. Teostomaksut 
sekä jälkikäsittely)   

4500 

Muut menot  
Matkat    500 
Muut kulut    1000 
Yhteensä 25000 
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RULLATTAVAN KUVAKERTOMUKSEN SISÄLTÖSUUNNITELMA 
 
 
Rullattavan kuvakertomuksen pohjana on juonellinen, kronologisesti etenevä kertomus, joka etenee kuva 
kuvalta samaan tapaan kuin elokuvassa tai sarjakuvassa. Kuvat voivat olla valokuvia tai piirroksia. 
 
Koska rullattava kuvakertomus on uudenlainen sisältöformaatti, myös käsikirjoitusformaatin kehittäminen on 
osa formaatin kehittämisprojektia. 
 
Käsikirjoittamisessa voidaan hyödyntää elokuvakäsikirjoittamisen muotoa lisäten siihen rullattavassa käsikir-
joituksessa olevia pelillisiä elementtejä, esimerkiksi arvoituksia, sisäkkäisiä tarinoita, ääniefektejä jne. (tar-
kempi selvitys alla. Ks. myös hakemuksen liite Rullattava kuvakertomus esittely).  
 
Synopsiksen pohjalta laaditaan kohtauksittain etenevä kirjallinen käsikirjoitus. Kirjallisen käsikirjoituksen 
pohjalta laaditaan kuvakäsikirjoitus samaan tapaan kuin elokuvakäsikirjoituksessa. 
 
Kertomuksen äänielementit voivat vaihdella kertojan äänestä erilaisiin taustaääniin, dialogiin, musiikkikappa-
leisiin jne. Haluttaessa kertomusta voidaan seurata myös mykkänä, esimerkiksi ilman dialogia tai kertojan 
ääntä.  
 
 
SYNOPSIS ELI RULLATTAVAN KUVAKERTOMUKSEN JUONITIIVISTELMÄ 
 
Käsikirjoituksen pohjana käytetään suomalaisia kansansatuja Ketun kalavarkaus sekä Karhu kalastaa avan-
nosta. Satu antaa kansanuskon selityksen sille, miksi karhulla ei ole häntää. (Suomalaiset kansansadut, 
toim. Pirkko-Liisa Rausmaa, SKS 1996). Kuvitus toteutetaan piirtämällä. 
 
Miksi karhulla ei ole häntää? 
 
Isäntä on käynyt kalassa jäällä. Kalasaalis on mittava, ja mies kuljettaa sitä tyytyväisenä hevoskärreillään 
kohti kotia.  
 
Kettu näkee piilostaan, miten mies kulkee kalasaaliinsa kanssa kohti kotia. Kettu tekeytyy kuolleeksi ja aset-
tuu makaamaan maantielle. Mies huomaa kuolleeksi luulemansa ketun ja ilahtuu, että saa mittavan saaliin 
lisäksi hyvän ketunnahan. 
 
Mies nostaa ketun kärreille saaliinsa viereen ja jatkaa matkaansa. Miehen huomaamatta kettu syö muuta-
man kalan ja heittää loput kalat maantielle hypäten itse perässä. Mies jatkaa matkaansa huomaamatta mi-
tään. 
 
Karhu haistaa kalojen hajun ja tulee metsästä ketun luokse. Karhulla on komea häntä, paljon tuuheampi ja 
komeampi kuin ketulla. Karhu onkin siitä kovin ylpeä, onhan se komeampi kuin ketulla. Se pilaa hieman ke-
tun hyvää tuulta.  
 
Karhu kysyy, mistä kettu on saanut kaloja. Kettu kehuu kalastaneensa ne itse hännällään. Hän neuvoo kar-
hua miten kalaa hännällä ongitaan: jäähän tehdään avanto, ja häntä työnnetään veteen. Sitten vain odote-
taan, että kala nappaa.  
 
Hyväuskoinen karhu noudattaa ketun neuvoa ja istuu jäällä odottaen kalan nappaavan. Illan mittaan pakka-
nen kiristyy ja avanto jäätyy. Kun petokala sitten näykkäsee karhun häntää, tämä hyppää säikähtäen ylös. 
Karhu pakenee metsään, mutta häntä jää avantoon.  
 
 
PELILLISET ELEMENTIT 
 
Halutessa rullattavaan kuvakertomukseen voidaan myös liittää erilaisia pelillisiä elementtejä, kuten arvoituk-
sia, tehtäviä, sisäkkäisiä tarinoita tai musiikkikappaleita.  
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Mahdollisuudet lisätä pelillisiä elementtejä ovat loputtomat. Kohderyhmän tarpeet, rajoitteet sekä julkaisijan 
tavoitteet määrittävät, millaisia elementtejä kertomukseen halutaan liittää. Pelilliset elementit voivat olla viih-
dyttäviä, opettavia tai molempia. 
 
Kertomus toimii luonnollisesti kaikilla eri tasoilla: vaikka kertomuksessa olisi pelillisiä elementtejä, se toimii 
myös itsenäisenä taideteoksena samaan tapaan kuin elokuva tai kuvakirja.  
 
Esimerkkisatumme toimii esimerkiksi viihdyttävänä ja hauskana tarinana lapsille, johon voi liittää äänellisiä 
elementtejä samaan tapaan kuin äänikirjaan. Samaa satua voisi myös, pelillisillä elementeillä syventäen, 
käyttää vaikkapa maahanmuuttajien perehdyttämisessä suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen. 
 
 
Pelilliset elementit kertomuksessa Miksi karhulla ei ole häntää? 
 
Esimerkki 1 
 
Kertomuksessa yhtenä kuvana on metsämaisema, jossa kettu elelee. Kuvassa on erilaisia kasveja ja eläi-
miä, joten pelilliset elementit voidaan liittää esimerkiksi niihin. 
 
Klikkaamalla hiirellä puun oksalla istuvaa lintua, voidaan esimerkiksi kuulla sen laulua. Mikäli kertomuksessa 
esiintyy myöhemmin muitakin lintuja, voidaan kertomuksen lopussa myös kysyä esimerkiksi kuinka monta 
lintua tarinassa esiintyy tai mitä lintulajeja kertomuksessa esiintyy.  
 
Lintua klikkaamalla voidaan myös saada esiin vaikkapa Von Wrightin veljesten lintutauluja.  
 
Linnulle voidaan myös rakentaa oma "sisäistarinansa". Esimerkiksi lapsille suunnatussa tarinassa lintua 
klikkaamalla voidaan saada esiin erilaisia vaihtoehtoja linnun ääntelyksi, sen ravinnoksi jne. Valitsemalla 
oikean vaihtoehdon pääsee tässä "sisäkkäistarinassa" eteenpäin. Päämääränä voisi olla esimerkiksi saada 
linnun pesintä onnistumaan.  
 
Esimerkki 2 
 
Yhdessä kuvassa karhu istuu avannossa häntä vedessä odottaen kalan nappaavan. Tässä kuvassa voidaan 
keskittyä esimerkiksi talviseen maisemaan tai vedenalaiseen elämään. 
 
Klikkaamalla jään alla uiskentelevaa haukea voidaan saada esimerkiksi saada tietää, että hauki voi elää jopa 
50-vuotiaaksi asti. Tiedollisten elementtien lisäksi haukeen voidaan liittää myös kulttuurihistoriallista tietoa: 
voidaan esimerkiksi kuulla Aaro Hellaakosken runo, jossa Hauki nousee kuuseen laulamaan tai Ultra Bran 
kappale Hauki.  
 
Klikkaamalla jäätä voidaan saada esiin äänielementti: kuulla esimerkiksi miltä kuulostaa, kun jäät lähtevät.  
 
Klikkaamalla lunta voidaan saada esiin lumikide ja kuulla, että suomen kielessä on kymmeniä sanoja lumel-
le. 
 
Esimerkki 3 
 
Klikkaamalla kettua voidaan saada esiin moninkertainen suurennos ketun tuuheasta karvapeitteestä. Karva-
peitteen joukossa voimme nähdä kirppuja. Klikkaamalla kirppua voimme saada esiin esimerkiksi Flash-
ohjelmalla toteutetun sisäkkäisen tarinan, joka kertoo kansansadun keinoin, miten kettu pääsee eroon kir-
puista:  
 
Kettu ottaa tukun sammalta suuhun ja peruuttaa häntä edellä vähä vähältä metsälampeen. Kirput siirtyvät 
yhä lähemmäs ketun kuonoa välttääkseen hukkumisen. Pian ketusta näkyy vain kuono. Kun sekin alkaa 
painua veden alle, kirput hyppäävät sammaleen päälle. Kettu sukeltaa, ja kirput jäävät vedessä kelluvaan 
sammaltukkoon.  
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Kausi Vuoden alusta Ed.vuoden alusta
2005-11 30.11.2005 30.11.2004

495 Papu - Rullattava kuvakertomus
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

3004   Projektituotot (Oma tuotto) 22 000,00 22 000,00
Kulut
Henkilöstökulut

6000   Palkat -13 704,12
6100   Sosiaaliturvamaksu -406,48
6101   TEL/TaEL -2 521,23
6102   Palkansaajien TEL-pidätys 298,13
6103   Tapat/tyött/ryhmähenkivakuutus -445,40

Henkilöstökulut -16 779,10
Muut kulut

6332   Kokous-/neuv.kulut (½ Selecta) -336,23 -336,23
6523   Käyttötarvikkeet -66,60 -66,60
6821   Postikulut -335,00 -335,00
6822   Internet-kulut -204,90 -204,90
6823   Puhelinkulut -154,57 -154,57
6860   Vieraat palvelut -4 001,60
6867   Muut kulut -122,00

Muut kulut -1 097,30 -5 220,90
Kulut yht. -1 097,30 -22 000,00
Tuotto-/kulujäämä -1 097,30 22 000,00

VARAINHANKINTA

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

SATUNNAISET ERÄT

YLEISAVUSTUKSET

TILIKAUDEN TULOS -1 097,30 22 000,00

TILINPÄÄTÖSSIIRROT

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1 097,30 22 000,00
495 Papu - Rullattava kuvakertomus -1 097,30 22 000,00
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Miten karhu menetti häntänsä – selkokielinen tarina 
 
Tämä tarina kertoo siitä, miten kettu huijasi karhua ja 
miksi karhulla on töpöhäntä. 
 
 
Keväinen sunnuntaiaamu valkeni Salokorven metsässä. 
Kettu, karhu ja kaikki metsän eläimet heräsivät 
innostuneina. Tänä päivänä metsässä pidettiin eläinten 
häntäkilpailut. 
 
Kettu huomasi, että karhu oli jo matkalla kohti 
kilpailupaikkaa. Karhu tallusti pitkin lammen rantaa. 
Se aikoi kiertää kirkkomäen, jolle ihmiset sunnuntaisin 
kokoontuivat keskustelemaan ja vaihtamaan kuulumisia. 
 
Ihmiset häiritsivät karhua, vaikka se oli metsän kuningas. 
Ja olihan sillä pelkoon syynsä: kaiken aikaa se sai pelätä 
metsästäjiä, jotka tavoittelivat sen muhkeaa turkkia. 
Sen sijaan karhua eivät häirinneet linnut, jotka lentelivät 
talojen kattojen yllä. Karhua eivät häirinneet myöskään 
lehmät, jotka söivät ruohoa niityllä. Perhosetkaan eivät 
häirinneet karhua. Mutta kovaan ääneen puhuvat ihmiset 
pelottivat karhua. Siksi se kiersi kirkkomäen kaukaa. 
 
Kettua eivät ihmiset pelottaneet. Se luotti nopeuteensa. 
Rohkeasti se juosta vilisti kirkkopihan poikki kohti 
kilpailupaikkaa. 
 
Pastori Juselius oli juuri lähdössä kirkolta kotiin. Hän oli 
pukeutunut karhuturkkiin, vaikka kevätpäivästä oli 
tulossa lämmin. Turkki oli niin komea, ettei hän 
malttanut riisua sitä. Hikisenä hän nousi kärryihin 
ja pyysi renkiään Aapelia ajamaan kotia kohti. 
 
Samaan aikaan metsän eläimet kokoontuivat 
häntäkilpailuun. Tuskin olivat eläimet edes saapuneet 
paikalle, kun karhu jo julisti itsensä voittajaksi. 
Kieltämättä oli karhulla pitkä ja komea häntä! Se oli 
paljon komeampi kuin ketulla, joka viime vuonna oli 
voittanut häntäkilpailun. Talvella oli kuitenkin ketun 
häntään pesiytynyt täitä. Täiden vuoksi ketun häntä oli 
nyt surkean laiha. 
 
Pastori Juselius ja Renki-Aapeli ajelivat hevoskärryillä 
kotiinpäin. Pastorin tuli turkissaan yhä kuumempi ja 
tukalampi olla. Lopulta hän pyysi, että Aapeli ajaisi hänet 
järven rantaan vilvoittelemaan.  
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Kettukin oli tullut saman järven rantaan. Se halusi päästä 
täistä eroon veteen sukeltamalla. Kettu ei huomannut 
pastoria ja Renki-Aapelia, vaan sukelsi suoraa päätä 
järveen. Täit jäivät veden varaan, ja kettu nousi 
tyytyväisenä takaisin rannalle. 
 
Rannassa Aapeli kaivoi heti ongen esille ja alkoi kaloja 
narraamaan. Hänellä kävi heti hyvä kalaonni. Aapeli onki 
järvestä valtavia kalanvonkaleita yhden toisensa perään.  
Pastori puolestaan riisui turkkinsa ja muut vaatteensa, ja 
kahlasi järveen. Pastori-parka ei huomannut lainkaan, 
kuinka täit uivat rantaan ja kaivautuivat hänen upeaan 
karhunturkkiinsa. 
 
Silloin vasta kettu huomasi pastorin ja Renki-Aapelin. 
Mutta ei kettua syyttä kutsuta ovelaksi eläimeksi! 
Se nappasi Aapelilta ison kalanvonkaleen ja luikki 
tiehensä. Aapeli huusi raivoissaan ketun perään, mutta 
siitäkös kettu välitti! 
 
Kettu alkoi syödä kalasaalistaan. Mutta samassa se 
törmäsi karhuun. Karhun teki kovasti mieli ketun kalaa, 
ja se keksi väittää, että kala kuului hänelle. Olihan karhu 
voittanut metsän eläinten häntäkilpailun! Niinpä karhu 
alkoi repiä kalaa itselleen.  
 
Kettu tiesi, ettei se ollut yhtä voimakas kuin karhu. Mutta 
oveluudessa kettu oli karhua etevämpi. Se keksikin heti 
juonen, jonka avulla voisi pitää kalansa. 
- Kuulehan karhu, kettu sanoi, jos annat minun pitää 
kalani, voin neuvoa sinulle, miten kaloja ongitaan. Sitten 
voit onkia tällaisia vonkaleita vaikka joka päivä! 
 
Karhu ei ymmärtänyt, että kettu narrasi sitä. Ilahtuneena 
se suostui ketun pyyntöön. 
 
Pastori Juselius oli noussut järvestä ja pukenut turkin 
ylleen. Turkki kuhisi täitä, mutta pastori ei huomannut 
sitä ajoissa. Pian alkoi pastoria kutittaa ja syyhyttää joka 
puolelta. Pastori raapi itseään epätoivoisesti, mutta kutina 
senkun yltyi. Niin siirtyivät täit turkista pastori-parkaan. 
 
Sillä aikaa kettu ja karhu saapuivat järven rantaan. Kettu 
neuvoi karhua, miten kaloja ongitaan hännällä: 
- Kalat ovat tyhmiä olentoja, kettu väitti karhulle. Kun 
pistät koko häntäsi veteen, kalat luulevat häntääsi 
lihavaksi karvamadoksi. Siihen ne tarraavat kiinni, ja 
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silloin kun tempaiset häntäsi ylös vedestä, niin saat kaloja 
mielin määrin! 
 
Karhu uskoi kettua. Kettu näytti karhulle, kuinka sen tuli 
asettua kahden rantakiven väliin ja laskea häntänsä 
veteen. Karhu teki, kuten kettu neuvoi. Se laski komean 
häntänsä veteen. Kohta siihen tarraisi kala kiinni, uskoi 
karhu. 
 
Mutta kettua nauratti karhun hyväuskoinen hölmöys! 
Kuka nyt uskoisi, että kaloja voi onkia hännällä! Kettu 
kutsui metsän muutkin eläimet paikalle katsomaan 
karhun onkimista. Se halusi, että metsän muutkin eläimet 
näkisivät, miten hölmö karhu oli. Karhu ei huomannut, 
että kettu pilkkasi sitä. 
 
Aika kului, mutta kala ei vain tarttunut karhun häntään. 
Kesä muuttui vähitellen syksyksi, ilmat viilenivät, puiden 
lehdet alkoivat kellastua. Karhu odotti sitkeästi. 
 
Kettu sen sijaan piti hauskaa. Se ajatteli, että karhun 
narraaminen älyttömään häntäkalastustouhuun oli sen 
kaikkien aikojen paras pila. 
 
Syksy muuttui vähitellen talveksi, ja järven peitti jää. 
Karhu odotti yhä vain kalaa, vaikka se oli jo aivan 
heikkona nälästä. 
 
Eräänä päivänä kettu huomasi pastori Juseliuksen ja 
Aapelin, jotka hiihtivät järven jäälle. Aapelilla oli kivääri 
selässään. Nyt kettu pelästyi, että karhu on jäätynyt 
hännästään kiinni jäähän ja jää metsämiesten saaliiksi. 
Ketulle tuli huono omatunto. 
 
Pastorin karhuturkin olivat täit pilanneet. Niinpä miehet 
olivat lähteneet metsälle karhua kaatamaan. Kun Aapeli 
huomasi karhun järven toisella puolella, hän tarttui 
kivääriinsä ja lähti hiihtämään järvenjään yli karhua 
kohti. 
 
Silloin kettu toimi viisaasti. Se huusi järvessä uivalle 
hauelle, että toisella rannalla vedessä kellui pullea 
karvamato. Hauki lähti heti karvamatoa syömään.  
 
Niinpä karhua kohti kiiruhtivat sekä Renki-Aapeli jään 
ylitse että valtava hauki jään alla. Karhun onneksi hauki 
oli nopeampi kuin Aapeli. Hauki iski hampaansa kiinni 
karhun häntään. Karhu säikähti ja riuhtaisi häntänsä irti 
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jäästä. Hauki tuli hännän mukana vedestä ylös jäälle. 
Karhu kiskoi haukea irti hännästään, mutta silloinpa 
hauki puraisi terävillä hampaillaan karhun hännän poikki! 
 
Samassa karhu huomasi Aapelin, joka juoksi 
kivääreineen sitä kohti. Nyt tuli karhulle kiire! Se  
tempaisi hauen mukaansa ja juoksi metsään turvaan.  
 
Aapeli ehti kohdalle liian myöhään. Karhu oli jo ehtinyt 
livistää. Jäällä ei ollut kuin karhun häntä, jonka Aapeli 
vei pastorille. Kumpikaan ei voinut käsittää, mitä oli 
tapahtunut. 
- Saahan pastori tästä vaikka häntähatun, ehdotti Aapeli. 
 
Karhu istui metsässä. Se oli kalastusretkensä päätöksestä 
järkyttynyt. Se ymmärsi, että se oli pyydystänyt valtavan 
hauen. Mutta samalla se oli menettänyt komean häntänsä. 
 
Karhu ylpeili muille metsän eläimille hauellaan. Ketun 
oli pakko mennä välillä piiloon nauramaan, kun se 
kuunteli karhun ylpeilyä. Eläimet sen sijaan kuuntelivat 
ihaillen, kuinka karhu esitteli hännäntynkäänsä ja kertoi 
valtavasta hauesta. 
 
Mutta nyt oli karhun jo aika käydä talviunille. Se käpertyi 
pesäänsä hännäntynkineen. Kettu kävi talven mittaan 
silloin tällöin katsomassa, että karhulla oli pesässään 
kaikki hyvin. 
 
 
Tästä lähtien on karhulla aina ollut lyhyt töpöhäntä. 
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Miten karhu menetti häntänsä – yleiskielinen tarina 
 
Heleänä kaartui sinipoutainen taivas Salokorven erämaa-alueen ylle tuona huhtikuisena 
sunnuntaina, jolloin eläinten oli määrä pitää vuosittainen "Metsän hienoin häntä"  
-kilpailu.  
 
Kettu ihmetteli, miksi karhu, metsän kuningas, taivalsi jo aamuvarhaisella kohti 
kisapaikkaa, vaikka itse kilpailun alkuun oli vielä hyvästi aikaa. Karhulla oli kuitenkin 
hyvä syy. Se halusi kiertää kaukaa kirkkomäen, joka näin helteisenä kevätpyhänä oli 
täynnä levotonta kuhinaa ja vilskettä. Eivät karhua häirinneet yläilmoissa kutsuhuutojaan 
töräyttelevät muuttolinnut tai kirkontornin ympärillä pesänrakennuspuuhissa rähisevät 
naakat. Eivät karhua häirinneet myöskään kevätlaitumella lehmien perään mylvivät 
härät. Eivätkä varsinkaan poikasiaan ruokkivat pikkulinnut, saati kauniit perhoset. 
Karhua häiritsivät ihmiset, jotka ennen ja jälkeen kirkkomenojen vaihtoivat kovaan 
ääneen kuulumisiaan, hoitivat asioitaan, ostivat ja möivät, söivät, jättivät hyvästejä ja 
esittivät vierailukutsuja. Ja koko ajan kaiken yllä oli hevosajoneuvojen jyrinä ja kolina. 
Kettua ei moinen meteli haitannut, vaan rohkeasti se oikaisi kirkkopihan poikki kohti 
häntäkilpailun pitopaikkaa.   
 
Vaikka pastori Juseliuksella oli kuuma, prameili ja keekoili hän kesäisestä kelistä 
huolimatta hikipäisenä uudessa karhuturkissaan. Pastori käyttäytyi niin mahtipontisesti, 
että Kanahalmeen Rosita luuli häntä keisariksi ja kiirehti katse maahan luotuna 
lahjoittamaan hänelle ylitalvisen omenan. Juselius oli kovin yllättynyt, mutta otti omenan 
kohteliaasti kiittäen matkaevääkseen.  
 
Erämaan suojissa eläinten osanotto "Metsän hienoin häntä" -kilpailuun oli innokasta ja 
lukuisaa. Tärkeät pituusvertailut ja kauneusarvioinnit olivat tuskin käynnistyneet, kun 
kärsimätön karhu jo julisti itsensä ylivoimaiseksi voittajaksi. Tämä johtui siitä, että 
ketun, edellisen vuoden voittajan häntään oli pesiytynyt syyhyttäviä täitä. Ja yrittäessään 
poistaa niitä, oli kettu näykkinyt komean häntänsä surkeaksi luudaksi. Eikä kehdannut 
tarjota sitä edes arvioitavaksi.  
 
Pastori Juseliuksella oli niin kuuma ja heikko olo, että hän pelkäsi kuolevansa. Hän antoi 
Rositan lahjoittaman omenan rengilleen Aapelille, ja pyysi, että tämä ajaisi hänet 
vilvoittelemaan järvenrannalle. 
 
Kettu oli päättänyt palauttaa asemansa metsän häntäkuninkaana. Hän oli niin keskittynyt 
hankkiutumaan eroon päivän kilpailun pilanneista täistään, ettei hän huomannut pastori 
Juseliuksen ja Renki-Aapelin saapumista rannalle. 
 
Kettu hyppäsi hyiseen järveen, jolloin täit jäivät veden varaan, ja sukelsi nopeasti 
takaisin rannalle. 
 
Aapelilla kävi hyvä kalaonni. Hän käytti syöttinä omenasta löytämäänsä lihavaa matoa ja 
kiskoi järvestä varteenotettavia vonkaleita.    
 
Pastori Juseliusta paleli, eikä hän huomannut kuinka täit hänen selkänsä takana 
rantautuivat muhkeaan karhuturkkiin.  
 
Kettu havahtui. Hän huomasi Aapelin saaliin. Odotti ovelana oikeaa hetkeä. Nappasi 
isoimman kalan. Ja pinkaisi pakoon. 
 
"Metsän hienoin häntä" -kilpailun voittaja, karhu, kuljeskeli tyytyväisenä korvessa, kun 
hänen kuonoonsa kulkeutui tuoreen kalan, himoherkkunsa, houkutteleva tuoksu. Karhu 
tavoitti pian tuoksun lähteen. Mutta kun kettu kieltäytyi jakamasta kala-ateriansa, keksi 
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karhu väittää kalaa palkintokalaksi, joka kuului itse asiassa hänelle, ja veti kalaa 
itselleen.  Kettu ponnisteli kaikin voimin vastaan, mutta ymmärsi pian, että kalanvedossa 
hän ei pärjäisi väkivahvalle karhulle, hänen olisi keksittävä muita konsteja, jos mielisi 
pitää saaliin. 
 
Kettu päätti käyttää karhun löyhäpäisyyttä hyväkseen ja samalla näpäyttää karhua 
tämän öykkärimäisestä käytöksestä. 
  
Kettu valehteli karhulle olevansa mestarikalastajamestari, ja pyydystäneensä kalan itse. 
Hän ehdotti, että jos hän saisi pitää kalan, niin palkkioksi siitä kettu neuvoisi karhulle 
keinot ja konstit, miten vedeneläviä narrataan ateriaksi. Yhden kalan sijasta karhu saisi 
kaloja kasapäin. Kalannälkäinen karhu suostui oitis ehdotukseen.  
 
Täit olivat kotiutuneet pastori Juseliuksen karhuturkkiin. Ja nyt Pastori Juseliusta kutitti. 
Hän venkoili ja tempoili rattailla niin äkkinäisesti, että Syrjämäen jyrkänteen kohdalla 
Renki-Aapelia alkoi pelottaa. Hän katsoi viisaammaksi matkustaa jalan, ettei tulisi 
pukatuksi syvään rotkoon. 
 
Järven rannalla kettu huijasi karhua. Karhu ryhtyi kalastamaan ketun ohjeen mukaisesti 
käyttäen omaa häntäänsä kuin onkea ikään. Kun karhu ei tietenkään saanut saalista, 
kyllästyi hän pian onkimiseen, ja julisti yllättäen ketun kalan kuuluvan sittenkin itselleen.  
 
Kettu mietti ongelmaa, vilkaisi nopeasti olkansa yli ja kuiskasi karhulle muka 
salaisuuden, miten vedessä lilluvat hännät muistuttavat isoja lihavia karvamatoja. Siksi 
mestarikalastajamestarit kuten hän, kalastavat yleensä järeämmällä kokohäntätyylillä. Ja 
jos hän sai omalla surkealla luutahännällään näin mahtavan vonkaleen, karhu varmaan 
ymmärsi, miten iso pyrstöniekka iskisi karhun pitkään ja tuuheaan voittajahäntään.  
 
Kettua huvitti karhun hyväuskoinen hölmöys, ja hän halusi esitellä onnistuneen jekkunsa 
metsän muille eläimille. Karhulle hän valehteli, että eläimet ihailivat karhua, metsän 
häntäkuningasta, ja varmasti halusivat nähdä, kun tämä kalasti 
mestarikalastajamestareiden tapaan. Karhu piti asiaa itsestään selvänä. 
 
Kun eläimet saapuivat, kettu ilakoi karhun kustannuksella. Hän ylikehui karhun 
kalastajantaitoja ja nimitti tämän juhlallisesti syöttimestareiden suurmestarisyötiksi.  
Karhu ei ymmärtänyt ketun tekevän pilaa itsestä, vaan oli tittelistä hyvin otettu ja ylpeä.  
 
Aika kului, ja karhu odotti sitkeästi saalista. Syystuuli syrjäytti kesän, ja kun 
erämaakorpi muuttui kellertäväksi, suuntasivat muuttolinnut matkansa jälleen etelään. 
 
Mennyt kesä oli ketun mielestä ollut kaikkien aikojen hauskin. Kettu oli onnistunut 
juksaamaan tyhmänpollean karhun älyttömään häntäkalastustouhuun, ja nyt hän nauroi 
katketakseen uittaessaan karhun lähelle puuklapeja, joiden tiesi karhun nälän 
sumentamissa silmissä näyttävän vähintäänkin herkulliselta kalaparvelta.  
 
Karhu uskoi kalaonnensa vihdoin kääntyneen eikä jännitykseltään huomannut edes 
talven tuloa. 
 
Kun jäälle ilmestyi Renki-Aapeli pyssy selässä perässään samanaikaisesti sekä paleleva 
että hikoileva pastori Juselius, pelkäsi kettu pahinta. Ketulla oli huono omatunto, sillä 
tarkoituksensa ei suinkaan ollut, että karhu jäätyisi hännästään kiinni alati paksunevaan 
jäähän, vaaroille alttiiksi, avaraan maisemaan metsämiesten ja haaskansyöjien uhriksi.  
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Pastori Juselius oli täitä häätäessään raapinut ennen niin tuuhean karhuturkkinsa 
surkeaksi rotskiksi ja pöyhkeän turkishattunsa naurettavaksi nahkapadaksi. Ja oli nyt 
lähtenyt karhunkaatoon saadakseen tarveaineet uuteen turkkiin.  
 
Kettu toimi viisaasti. Hän juoksi joensuulle, työnsi päänsä sulaan ja kertoi hirmuiselle 
hauelle nähneensä pullean karvamadon odottavan nappaajaansa kahden suuren kiven 
välissä. 
 
Kun Renki-Aapeli varmistui, että jäällä oleva möykky oli karhu, tempaisi hän kiväärin 
olaltaan ja lähti pinkomaan karhua kohti. 
 
Karhun onneksi hirmuinen hauki oli nopeampi. Hauki iski väkevät leukansa karhun 
häntään. Karhu ponnahti säikähdyksestä ilmaan ja riuhtaisi samalla itsensä jäästä irti. 
Karhun kiskoessa jäällä sätkivää haukea irti hännästään, puraisi tämä terävillä 
hampaillaan karhun hännän poikki. 
 
Pastori Juseliuksen saapuessa avannolle oli karhu jo ehtinyt hävitä hauen kanssa. Ja 
Aapeli venytteli ihmeissään karhun katkennutta häntää. Aapeli ja pastori eivätkä 
saattaneet käsittää mitä oli tapahtunut. Aapeli änkytti että käyhän häntä ainakin 
kaulahuiviksi vai haluaisiko pastori kenties tehdä patalakistaan komean häntähatun. 
 
Karhu oli kalastusretkensä päätöksestä hyvin järkyttynyt. Vasta Syrjämäen laella hän 
tajusi pyydystäneensä valtavan hauen, mutta samalla menettäneensä komean hännän.  
 
Ketun oli pakko mennä välillä piiloon nauramaan, kun karhu ylpeili metsän eläimille 
kalastustaidollaan. Eläimet kuuntelivat pelonsekaisen kunnioituksen vallassa, kun karhu 
esitti heille hännäntynkäänsä ja venytti käpäliään selvittäessään hirmuisen hauen kokoa. 
 
Kun kettu oli paikalla, esiintyi hän asiantuntijatodistajana sekä luotettavana 
silminnäkijänä tälle tarinalle, joka kertoi, miten karhu menetti häntänsä. 
 
Pian karhun oli aika vetäytyä talviunille.  
 
Ohikulkeissaan kettu kävi varmistamassa, että karhulla oli kaikki hyvin, ja metsän 
häntäkuninkaana jatkoi matkaansa hyvän yön kautta kohti valoisaa päivää. 
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kimmo.kyyhkynen@famr.fi 

 
Rullattavan kuvakertomuksen tekninen suunnitelma 

1. Johdanto 

Tässä dokumentissa määritellään rullattavan kuvakertomuksen pilottiversion tekniset ominaisuudet sekä sen teknisen 
toteutuksen runko. Luvussa kaksi määritellään dokumentissa käytetyt termit. Luvussa kolme määritellään teknisen 
toteutuksen puitteet ja sen käyttöympäristö. Luvussa neljä esitellään toteutettavan järjestelmän osat 
yksityiskohtaisemmin. 

2. Termit ja määritelmät 

• Macromedia Flash 
Esitysmuoto, jolla voidaan toteuttaa multimediasovelluksia ja monipuolisia käyttöliittymiä. Sovellukset voidaan 
sisällyttää www-sivulle, jolloin ne toimivat suoraan www-selaimessa ilmaisen lisäosan avulla. 
http://www.macromedia.com/software/flash/ 

• PHP 
Dynaamisten www-sivujen ja –sovellusten tuottamiseen tarkoitettu ohjelmointikieli. 
http://www.php.net/ 

• Asiakassovellus 
Rullattavan kuvakertomuksen käyttäjille näkyvä sovellus, joka mahdollistaa rullattavan kuvakertomuksen 
katsomisen, siinä liikkumisen ja sen sisältämien toiminnallisuuksien aktivoimisen. 

• Sisällöntuotantosovellus 
Rullattavan kuvakertomuksen sisällöntuottajille näkyvä sovellus, jolla koostetaan rullattavia kuvakertomuksia 
kuva- ja äänimateriaalista. 

• XML 
XML (Extensible Markup Language) on metakieli, jolla määritellään rakenteellisia merkkauskieliä. Yksi tällainen 
kieli on esimerkiksi www-sivuissa käytetty HTML. XML:n vahvuuksia ovat sen ihmisluettavuus sekä 
yksinkertaisuus, jonka johdosta sitä voidaan käyttää minkä tahansa tiedon rakenteiseen esittämiseen. 
http://www.w3.org/XML/ 

3. Sovellusympäristön ja järjestelmän määrittely 

3.1. Ympäristö 

Rullattavan kuvakertomuksen pilottiversio toteutetaan www-pohjaisena sovelluksena, jota pystytään käyttämään millä 
tahansa ilmaisen Flash-lisäosan (vähintään versio 6) sisältävällä normaalilla www-selaimella. Pilottiversio sijoitetaan 
Papunet-projektin www-palvelimelle, joka löytyy osoitteen www.papunet.net takaa. 

Varsinainen käyttäjälle näkyvä osa (asiakassovellus) toteutetaan Macromedia Flash-tekniikalla, jolloin sen käyttäminen 
ei aseta käyttöympäristölle muita vaatimuksia kuin Flash-soittimen, joko selaimen lisäosana tai erillisenä ohjelmana. 
Asiakassovellus ei vaadi toimiakseen internet-yhteyttä, vaan se toimii tarvittaessa myös suoraan käyttäjän omalta 
kovalevyltä, mikäli kertomuksen kuva- ja äänimateriaalikin on siellä. 

Rullattavien kuvakertomusten tuottamiseen ja muokkaamiseen tarkoitettu sovellus (sisällöntuotantosovellus) toteutetaan 
www-sovelluksena, jota ajetaan pilottiversiossa Papunet-projektin www-palvelimella. Sisällöntuotantosovelluksen 
toiminnallisuus toteutetaan palvelimella ajettavana PHP-kielisenä ohjelmana, jonka käyttöliittymänä toimii www-
selaimessa toimiva Flash-sovellus. Sisällöntuotantosovelluksella voidaan koostaa rullattavia kuvakertomuksia 
visuaalisesti ja tallentaa ne asiakassovelluksen ymmärtämään tiedostomuotoon. Sisällöntuotantosovellus vaatii 
toimiakseen alustakseen www-palvelimen, johon on asennettu PHP-tulkin versio 4.3.0 tai uudempi. 
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3.2. Järjestelmä 

Toteutettava järjestelmä koostuu kahdesta 
osasta; käyttäjille tarkoitetusta 
asiakassovelluksesta sekä sisällöntuottajille 
tarkoitetusta sisällöntuotantosovelluksesta. 
Lisäksi määritellään rullattavalle 
kuvakertomukselle XML-muotoinen 
esitysmuoto, jonka avulla asiakassovellus 
ja sisällöntuotantosovellus puhuvat samaa 
kieltä. 

Sisällöntuotantosovelluksella voidaan 
graafisesti sijoittaa elementtejä rullattavaan 
kuvakertomukseen, lisätä siihen uutta 
sisältöä sekä siirtää käytettävät kuva- ja 
äänitiedostot palvelimelle. 
Sisällöntuotantosovelluksella tuotettu 
kuvakertomus tallennetaan palvelimella 
XML-muotoiseen tiedostoon, jossa 
kuvakertomuksen sisältö ja sen esitykseen 
tarvittavat kuva- ja äänitiedostot 
määritellään. 

Asiakassovellus lukee määritellyn 
muotoisen XML-tiedoston, lataa siinä 
määritellyt kuvalliset- ja äänielementit sekä 
koostaa näiden perusteella käyttäjälle 
näytettävän rullattavan kuvakertomuksen. 
Asiakassovelluksen käyttöliittymä mahdollistaa rullattavan kuvakertomuksen etenemisen kontrolloimisen ja 
kertomuksen sisältämien interaktiivisten elementtien aktivoimisen. 

 

4. Järjestelmän osien tarkempi kuvaus 

4.1. Rullattava kuvakertomus 

Koska sekä asiakas- että sisällöntuotantosovellus on tarkoitettu rullattavan kuvakertomuksen esittämiseen, on syytä 
määritellä ensin rullattavan kuvakertomuksen sisältämät elementit yleisellä tasolla. 

Rullattava kuvakertomus perustuu johonkin tarinaan, joka on esitetty yhtenäisenä horisontaalisena kuvasarjana 
sarjakuvan tapaan. Formaatin toimimisen kannalta on parempi, jos kuvasarjan kuvat yhdistyvät toisiinsa saumattomasti. 
Käyttäjä näkee kuvasarjasta kerrallaan yhden näyttöruudulle mahtuvan osan. Kuvasarja liikkuu perustapauksessa 
portaattomasti vierien oikealta vasemmalle. Käyttäjä voi pysäyttää kuvasarjan automaattisen etenemisen halutessaan 
milloin tahansa ja siirtyä kertomuksessa mihin tahansa haluamaansa kohtaan. 

Tarinan perustana olevan kuvasarjan lisäksi tarinan kerrontaa on tehostettu äänillä ja tekstityksellä. Ääni voi olla joko 
jatkuvaa taustaääntä, esim. musiikkia, tai yksittäisiä äänitehosteita, jotka kuuluvat tarinan saavuttaessa tietyn vaiheen. 
Niin ikään tekstitys on sidottu tarinan etenemiseen niin, että tietyssä tarinan kohdassa näytetään tietty teksti, aivan kuten 
esim. television tekstityksissä. Teksti voidaan esittää luonnollisesti myös puhuttuna, jolloin se vastaa 
toiminnallisuudeltaan ääniefektejä. Käyttäjä voi halutessaan kytkeä tekstityksen ja äänet pois. Pilottitarinassa tekstitystä 
ei käytetä, joten sovelluksen pilottiversiosta puuttuu sen tekninen toteutus. 

Perus-tarinankerronnan lisäksi kertomukseen voidaan upottaa interaktiivisia elementtejä, jotka voivat periaatteessa olla 
mitä tahansa tietokoneella esitettävää multimediasisältöä, esim. tekstiä, ääntä, kuvaa, videokuvaa tai pelejä. 
Pilottiprojektissa käytetään kuitenkin vain ääniä, tekstiä ja liikkumatonta kuvaa. Käyttäjä voi aktivoida interaktiiviset 
elementit kuvaan määritellyistä hotspoteista, jolloin perustarinan eteneminen pysähtyy elementin tarkastelun ajaksi. 

Tarinan loputtua rullattavassa kuvakertomuksessa voi olla käyttäjää aktivoivaa materiaalia, esim. tarinaan liittyviä 
kysymyksiä, joihin käyttäjä voi löytää vastaukset itse kertomuksesta. Pilottitarinaan näitä ei toteuteta. 
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4.2. Asiakassovellus 

Asiakassovellus voidaan mieltää eräänlaiseksi soittimeksi, joka toistaa XML-tiedostossa kuvattuja rullattavia 
kuvakertomuksia. Rullattava kuvakertomushan on läheistä sukua esim. elokuvalle; sekin voidaan pysäyttää tai sitä 
voidaan kelata eteen- ja taaksepäin. 

4.2.1. Käyttöliittymä 

Asiakassovellus toteutetaan selaimen koko 
dokumenttialueen kokoisena Flash-sovelluksena, jonka alareunassa sijaitsevat rullattavan kuvakertomuksen kontrollit. 
Sovelluksen tulee mahtua 800x600-resoluutioiselle näytölle, jolloin sovelluksen teholliseksi oletuskooksi tulee 790x570 
pikseliä. Kontrolleille tästä varataan 50 pikseliä sovelluksen alareunasta, jolloin varsinaisen sisällön kooksi jää 790x520 
pikseliä. Tosin käyttöliittymän lopullisesta ulkoasusta riippuen kontrolliosan korkeus ei välttämättä ole koko ruudun 
leveydeltä täyttä 50 pikseliä (ks. Kuva 3), jolloin sisältö saa hieman lisätilaa. 

Rullattavan kuvakertomuksen kontrollointi pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisena; kertomuksen toiston 
pysäyttäminen ja sen jatkaminen suoritetaan samalla painikkeella, jonka tila vaihtuu toiston tilan mukaan. 
Yksinkertaistettuna; kun kertomusta toistetaan, painikkeesta saadaan pysäytettyä se ja vastaavasti, kun toisto on 
pysäytettynä, painikkeesta saadaan jatkettua toistoa. Tämän painikkeen lisäksi kontrolleihin kuuluu vertikaalinen 
vierityspalkki, jonka avulla tarinassa voidaan siirtyä haluttuun kohtaan, sekä painike, josta saadaan asetusvalikko 
(tekstitys / äänet) esille. 

Ääniefektit aloitetaan toiston saavuttaessa ääniefektille 
määritellyn kohdan kertomuksessa ja ne panoroidaan kuvan 
edetessä oikeasta äänikanavasta vasempaan stereovaikutelman 
aikaansaamiseksi. 

Osoitettaessa hiiren osoittimella kertomuksesta jotakin 
aktivoitavaa kohdetta, kertomus siirtyy automaatisesti 
pysäytystilaan ja hiiren kursorin vieressä näkyy aktivoitavaa 
kohdetta kuvaava symboli. Kertomuksen toiston saa 
pysäytettyä myös klikkaamalla hiirellä missä tahansa sisältö-
alueella; näin käyttäjän ei tarvitse siirtää osoitinta aina erikseen 
alareunan kontrollipalkin päälle. Niinikään toiston saa 
käynnistettyä pysäytystilasta klikkaamalla sisältöaluetta 
muualta kuin aktivoitavien elementtien päältä. 

Vierityspalkilla voi siirtyä mihin tahansa tarinan kohtaan joko 
siirtämällä vierityspalkkia suoraan tai palkin päissä sijaitsevilla 
painikkeilla. 

Pysäytystilassa ja vierityspalkkia käytettäessä kaikki äänet ja 
tekstitys ovat kytkettyinä pois käytöstä. 
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4.2.2. Toiminta  

Latauduttuaan asiakassovellus lataa sille osoitetun, rullattavan 
kuvakertomuksen sisältävän XML-tiedoston, lukee sen ja koostaa 
rullattavan kuvakertomuksen rungon ilman kuvia ja ääniä. Tämän jälkeen 
asiakassovellus alkaa lataamaan tarvittavia kuva- ja äänitiedostoja 
kronologisessa järjestyksessä ja mittaa samalla käyttäjän latausnopeutta. 
XML-tiedostossa voidaan määritellä, ladataanko koko kertomuksen 
esittämiseen tarvittava sisältö ennen toiston aloittamista vai voidaanko toisto 
aloittaa niin, että lataus on kesken, mutta riittävän pitkällä ehtiäkseen 
valmistua ennen toiston päättymistä. Käytettäessä asiakasohjelmaa käyttäjän 
kovalevyltä tai nopean internet-yhteyden yli tällä ei juurikaan ole 
merkitystä, mutta hitaammilla internet-yhteyksillä kuva- ja äänimateriaalin 
lataaminen saattaa kestää useita minuutteja, jolloin toiston aloittaminen heti 
sen ollessa mahdollista on huomattavasti käyttäjäystävällisempää. 
Pilottitarina ladataan kokonaisuudessaan ennen toiston aloittamista. 

Kontrollit näytetään käyttäjälle vasta kun toisto alkaa. 

4.3. Sisällöntuotantosovellus 

Sisällöntuotantosovellus on yksinkertainen editori, jolla pystytään luomaan 
rullattavia kuvakertomuksia. Sen avulla sisällöntuottaja voi siirtää 
palvelimelle tarvittavaa kuva- ja äänimateriaalia ja sijoittamaan näitä 
paikalleen. Sisällöntuotantosovellus osaa rakentaa rullattavan 
kuvakertomuksen annetun XML-tiedoston pohjalta aivan kuten 
asiakassovelluskin, mutta siinä kertomus esitetään eri tavalla. 

Sisällöntuotantosovelluksessa taustakuvan päälle voidaan ”piirtää” aktiivisia 
kohtia, hotspotteja, ja määritellä niille teksti-, kuva- ja äänisisältöä, joita 
käyttäjä voi asiakassovelluksessa vastaavasti tutkia klikkaamalla kyseistä 
hotspottia. 

Periaatteessa koko kertomuksen voi tehdä yhden pitkän taustakuvan päälle, 
mutta tiedostojen latausaikojen kannalta on huomattavasti järkevämpää 
jakaa taustakuva sopiviin pienempiin osiin. 

Lisäksi sisällöntuotantosovelluksella voidaan määritellä koko yksittäistä kuvakertomusta koskevia asetuksia, kuten sen 
rullausnopeuden ja lataustavan. Pilottivaiheessa tätä toiminnallisuutta ei toteuteta. 
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Ladataan XML-
tiedosto

Koostetaan 
kuvakertomuksen 
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äänitiedostojen 
lataus

Näytetään 
kontrollit
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tiedostoja on ladattu tarpeeksi

Aloitetaan toisto kun 
kaikki tiedostot on ladattu

Aloitetaan toisto
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4.3.1. Käyttöliittymä 

Sisällöntuotantosovelluksen käyttöliittymä on pelkistetty. Se sisältää painikkeet aktiivisten alueiden piirtämiseen ja 
poistamiseen sekä rullattavan kuvakertomuksen tallentamiseen. Aktiivista aluetta klikkaamalla pääsee muokkaamaan 
sen sisältöä. Flash-sovelluksen lisäksi sisällöntuotantosovellukseen kuuluu yksinkertainen www-lomake, jonka avulla 
kuva- ja äänimateriaalia voi siirtää palvelimelle.  

4.3.2. Toiminta 

Sisällöntuotantosovellus lataa, aivan kuten asiakassovelluskin, XML-tiedoston ja koostaa sen perusteella rullattavan 
kuvakertomuksen rungon. Kuva- ja äänitiedostoja ei taustakuvatasoa lukuunottamatta ladata muulloin kuin niitä 
tarvittaessa. Sisällöntuottaja muokkaa kertomusta haluamallaan tavalla, jolloin runkoon lisätään vastaavasti tarvittavia 
elementtejä. Tallennettaessa rungon perusteella koostetaan uusi XML-muotoinen esitys kuvakertomuksesta ja 
tallennetaan se palvelimelle. 

4.4. Kuvaustiedoston rakenne 

Rullattavan kuvakertomuksen XML-kuvaustiedoston XML Schema-määrittely: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:element name="rolling"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="version" /> 
        <xs:element ref="name" /> 
        <xs:element ref="width" /> 
        <xs:element ref="speed" /> 
        <xs:element ref="loader" /> 
        <xs:element ref="data" /> 
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      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="loader"> 
    <xs:complexType mixed="true" /> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="name"> 
    <xs:complexType mixed="true" /> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="speed"> 
    <xs:complexType mixed="true" /> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="version"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="image" /> 
        <xs:element ref="sound" /> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="width"> 
    <xs:complexType mixed="true" /> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="coord"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="x" type="xs:NMTOKEN" use="required" /> 
      <xs:attribute name="y" type="xs:NMTOKEN" use="required" /> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="data"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="image" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element ref="sound" /> 
        <xs:element ref="hotspot" maxOccurs="unbounded" /> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="hotspot"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:choice> 
        <xs:element ref="coord" /> 
        <xs:element ref="image" /> 
        <xs:element ref="sound" /> 
        <xs:element ref="text" /> 
        <xs:element ref="url" /> 
      </xs:choice> 
      <xs:attribute name="cursor" use="optional"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
            <xs:enumeration value="1" /> 
            <xs:enumeration value="2" /> 
            <xs:enumeration value="3" /> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="image"> 
    <xs:complexType mixed="true"> 
      <xs:attribute name="order" type="xs:NMTOKEN" use="optional" /> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="sound"> 
    <xs:complexType mixed="true"> 
      <xs:choice> 
        <xs:element ref="url" /> 
      </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="text"> 
    <xs:complexType mixed="true" /> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="url"> 
    <xs:complexType mixed="true" /> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 
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Rullattava kuvakertomus 
Käytettävyystestaus ryhmäläpikäyntinä 
 
Tausta 
Rullattava kuvakertomus –projektin tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien ihmisten 
mahdollisuuksia käyttää kuvallisen kerronnan keinoa harrastuksissaan ja muussa omaehtoisessa 
itsensä kehittämisessä. Projektissa on kehitetty tietotekninen sovellus, joka toimii sisällöntuottajille 
työkaluna erilaisten rullattavien kuvakertomusten rakentamiseen internetiin ja yksi rullattava 
kuvakertomus pilottitarina.  
 
Pilottitarinan suunnittelussa ja toteuttamisessa on keskeistä 1. tarinan toiminnallinen käytettävyys 
ja 2. tarinan sisällöllinen kiinnostavuus. Pilottitarinan toiminnallisuutta ja sisällön soveltuvuutta 
kohderyhmälle testataan ryhmäläpikäyntinä.  
 
Kansainvälinen ISO standardi 9241-11 (1998) määrittelee käytettävyyden ominaisuutena, joka 
kertoo miten hyvin määrätty käyttäjäryhmä pystyy käyttämään tuotetta tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
miellyttävästi määrätyssä käyttöympäristössä. ISO standardin määritelmässä huomioidaan käyttäjä 
ja käyttöympäristö, johon kuuluvat tehtävät, välineet, fyysinen ja sosiaalinen ympäristö. ISO 
standardissa tehokkuudella tarkoitetaan käytettyjen resurssien määrää suhteessa tavoitteiden 
saavuttamiseen. Tuloksellisuudella tarkoitetaan sitä, miten tarkasti ja oikein käyttäjä saavuttaa 
tietyt tavoitteet. Miellyttävyys kuvaa käyttäjän tyytyväisyyttä ja asennetta tuotetta kohtaan.  
    
Jacob Nielsenin (1993) mukaan tuotteen hyvä käytettävyys muodostuu opittavuudesta, 
virheettömyydestä, muistettavuudesta, tehokkuudesta ja miellyttävyydestä. Opittavuudella 
tarkoitetaan sitä, miten nopeasti käyttäjä pystyy käyttämään tuotetta ja saavuttamaan asetetut 
tavoitteet. Virheettömyys kuvaa tuotteen käytössä tapahtuvien virheiden määrää. Muistettavuudella 
tarkoitetaan sitä, miten hyvin käyttäjä käyttää tuotetta uudestaan. Tehokkuudella tarkoitetaan sitä, 
miten käyttäjä pystyy käyttämään tuotetta mahdollisimman hyvin hyväkseen sen kerran opittuaan. 
Miellyttävyydellä mitataan käyttäjän tyytyväisyyttä tuotetta kohtaan.  
 
Käytettävyystestauksen tavoite  
Ryhmäläpikäynnin avulla selvitetään, kuinka loppukäyttäjät käyttävät rullattavaa kuvakertomuksen 
pilottitarinaa todellisessa käyttöympäristössä. Ryhmäläpikäynninkin päätavoitteena on tarinan 
teknisen ja sisällön toimivuuden selvittäminen. Tavoitteena on myös selvittää millaisia toiveita ja 
odotuksia käyttäjillä on.  
 
Ryhmäläpikäynti toteutetaan vapaana läpikäyntinä. Mikäli vapaa läpikäynti ei onnistu, siirrytään 
ohjattuun läpikäyntiin.  
 
Käyttäjät  
Käyttäjäryhmässä on Kehitysvammaliitossa työskenteleviä tuetun työn työntekijöitä. Kaikki 
käyttäjät ovat kehitysvammaisia aikuisia. Käyttäjien tietokoneen käytön taidot vaihtelevat. Kukaan 
käyttäjistä ei käytä tietokonetta työssään. Testiin pyydetään kirjallinen lupa.  
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Menetelmä 
Käytettävyystestiin osallistuu 5 testikäyttäjää, projektin johtaja (Marianna Ohtonen), 
projektisuunnittelija (Tanja Räsänen)  ja it-suunnittelija (Kimmo Kyyhkynen). Käytettävyystutkimus 
suoritetaan Kehitysvammaliitossa. Testitilanne videoidaan. Testitilanteelle on varattu 2h aikaa.  
 
Käytettävyystesti koostuu alkuhaastattelusta, varsinaisesta testistä ja loppuhaastattelusta. 
Alkuhaastattelu tehdään testihenkilöille ennen varsinaista testipäivää. Varsinaisessa 
testitilanteessa osallistujille kerrotaan lyhyt kuvaus testitilanteesta, tavoitteesta ja tehtävistä. 
Ohjeistuksessa käytetään selkokieltä. Ohjeistus luetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Mikäli 
vapaa läpikäynti ei onnistu, siirrytään ohjattuun läpikäyntiin ja selkokielellä tehtyihin tehtäviin, jotka 
luetaan käyttäjille. Loppuhaastattelu tehdään ryhmässä välittömästi ryhmäläpikäynnin jälkeen. 
Haastattelutilanteet videoidaan. 
 
 
 
Toimintaohjeet ja testitehtävät: Lomake 1 
 
Tutkimuslupa: Lomake 2 
 
Alkuhaastattelu: Lomake 3 
 
Loppuhaastattelu: Lomake 4 
 
Mittarit: Lomake 5 
 
 
 
Lähteet: 
 
ISO (1998). ISO 9241-11: Guidance on Usability, International Standards Organization. 
  
Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press, USA. 
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Lomake 1 
 
Toimintaohjeet ja testitehtävät 
 
Katsomme ja kuuntelemme kertomuksen Karhusta, joka menettää häntänsä. Kertomus katsotaan 
tietokoneen avulla. Tietokonetta käytetään hiirellä ja tarvitsemme tietokoneen käyttöön teidän 
apua. Tulisiko joku teistä käyttämään tietokonetta? Näytämme miten kertomus toimii. Kertomuksen 
voi keskeyttää, sen voi kuunnella ja katsoa uudestaan tai siinä voi siirtyä eteenpäin. Jotta kaikki 
näkevät ja kuulevat kertomuksen, näette sen valkokankaalta.  
 
Kuuntelemme ja katsomme kertomuksen yhdessä. Voitte keskustella kertomuksen aikana. 
Kertomuksen voi pysäyttää, jos haluatte keskustella siitä. Meille olisi tärkeää kuulla mitä mieltä 
olette kertomuksesta ja siitä miten se toimii. Saatte keskeyttää kertomuksen katselun, jos haluatte.  
Kun olette katsoneet koko kertomuksen keskustelemme yhdessä siitä.  
 
Seuraavat ohjatun läpikäynnin tehtävät käydään läpi mikäli niitä ei tehdä vapaan läpikäynnin 
aikana. 
 
Tehtävät: 
1. Pysäyttäkää kertomus. 
2. Jatkakaa kertomusta. 
3. Liikuttakaa kertomusta eteenpäin. 
4. Liikuttakaa kertomusta taaksepäin. 
5. Etsikää kuvasta hiirellä sellaisia kohtia, joissa näkyy punainen tai keltainen puhekupla. 
6. Avatkaa puhekupla klikkaamalla hiirellä. 
7. Sulkekaa avautunut ikkuna. 
8. Kuunnelkaa ääni uudestaan. 
9. Lukekaa ääneen puhekuplassa oleva teksti. 
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Lomake 2 
 
Papunet-sivujen Rullattavan kuvakertomuksen käytettävyystestaus 
 
 
Papunet on internet-sivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä. Sivuston tavoitteena on selkeä 
ja esteetön tiedonvälitys. Papunet-sivuille on kehitetty Rullattava kuvakertomus, jonka toimivuutta 
arvioidaan käytettävyystestauksella. 
Käytettävyystesti videoidaan, ja siihen kuuluu alkuhaastattelu, testitehtävät ja loppuhaastattelu.  
 
 

SOPIMUS PAPUNETIN SIVUJEN KÄYTETTÄVYYSTESTAUKSESTA 
 

Nimi: ________________________________________________ 
 
Annan luvan Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalveluyksikölle videoida käytettävyystestauksen 
ja käyttää aineistoa tutkimuksissa. 
 
 
Tutkimusaineisto käsitellään luottamuksellisesti. Käytettävyystestauksessa taltioidut videot ja 
kirjallinen materiaali säilytetään Papunetissa ja niitä tullaan käyttämään tämän sopimuksen 
mukaisesti. 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi, joista toinen jää testiin osallistujalle ja toinen Kehitysvammaliiton 
Papunet-verkkopalveluyksikölle. 
 
 
_________________________________________ ___________________________________ 
paikka ja aika   paikka ja aika 
 
 
_________________________________________ ____________________________________ 
Osallistujan allekirjoitus   Papunet / Kehitysvammaliitto ry 
 
 
_________________________________________ ____________________________________ 
nimen selvennys   nimen selvennys 
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Lomake 3 
 
Papunet-sivujen Rullattavan kuvakertomuksen alkuhaastattelu 

 
Lomakkeen täyttöpäivä: 
 
Lomakkeen täyttäjä: 
 
 
Taustatiedot 
 

1. Nimi 
 
2. Syntymäaika 

 
3. Koulutausta 
- Peruskoulu  1 
- Eritysammattikoulu  2 
- Muu, mikä?  3 
 
 
4. Lukutaito  
- Lukee yleiskieltä  1 
- Lukee selkokieltä  2 
- Lukee yksittäisiä sanoja 3 
- Ei osaa lukea  4 

 
5. Näkökyky 
- Normaali  1 
- Käyttää silmälaseja  2 
- muuta, mitä  3 

 
 
Tietokoneen käyttötiedot 
 

6. Käytätkö tietokonetta? 
- Kyllä    1 
- En   2 
 
Jos vastaus oli kyllä, siirrytään kysymykseen 8, jos ei, kysytään kysymys 7 
 
7. Jos vastasit en, niin käyttäisitkö jos sinulla olisi siihen mahdollisuus? 
- Kyllä   1  
- En   2 
 

8. Miten käytät tietokonetta? 
- Hiirellä  1 
- Näppäimistöllä  2 
- Painikkeilla  3 
- Muuten, miten?  4 
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9. Kuinka usein käytät tietokonetta? 
- Useita kertoja päivässä 1 
- Kerran päivässä  2 
- Viikoittain  3 
- Kuukausittain  4 
- Harvemmin  5 

 
10. Kuinka kauan olet käyttänyt tietokonetta? 
- Alle puoli vuotta  1   
- Noin vuoden  2 
- Kaksi vuotta  3 
- Kolme vuotta  4 
- En osaa sanoa  5 

 
11. Missä käytät tietokonetta? 
- Kotona  1 
- Työpaikalla  2 
- Harrastuksissa  3 
- Jossain muualla, missä? 4 

 
12. Mitä teet tietokoneella? 
- Pelaan  1 
- Piirrän  2 
- Kirjoitan  3 
- Kuuntelen musiikkia 4 
- Katselen valokuvia  5 
- Katselen elokuvia  6 
- Käytän sähköpostia 7 
- Käytän internetiä  8 
- Muuta, mitä?  9 
 
 

13. Oletko käyttänyt Papunetia? 
- Kyllä   1 
- En    2 



                                                   Liite 11 
 
 

Lomake 4 
 
Papunet-sivujen Rullattavan kuvakertomuksen loppuhaastattelu 

 
 

Lomakkeen täyttöpäivä: 
 
Lomakkeen täyttäjä: 
 
Taustatiedot 
 

1. Nimi 
 
2. Syntymäaika 
 
3. Oliko kertomus sinulle tuttu? 
- Kyllä   1 
- Ei    2 
- En osaa sanoa  3 

 
4. Mikä oli parasta? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
5. Mikä oli huonointa? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
6. Mitä jäi mieleen? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
7. Millaisia uusia Rullattavia kuvakertomuksia haluaisit kuunnella ? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Arviointiasteikko:  
Arvioi asteikolla 0-3, 0=en osaa sanoa, 1=hyvä/hyvin, 
2=keskinkertainen/keskinkertaisesti, 3=huono/huonosti 
 
Numerolaput 0,1,2,3 ja numeroita vastaavat ilmekortit kaikille osallistujille. Ennen 
haastattelua käydään läpi asteikko konkreettisilla esimerkillä. 
Esimerkki 1: Mitä mieltä olet Kauniit ja rohkeat –ohjelmasta? 
Esimerkki 2: Mitä mieltä olet Jari Sillanpäästä? 
Esimerkki 3: Mitä sinusta tuntuu kun olet sairaana? 
Tarkenna esimerkkilauseet lisäkysymyksin. Jos 1, mikä siinä on hyvää. Jos 2, miksi 
keskinkertainen, jos 3, mikä siinä on huonoa?  
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8. Jaksoitko katsoa kertomuksen loppuun? Tarkenna 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
9. Mitä mieltä olet kertomuksen pituudesta/kestosta? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
10. Haluaisitko käyttää tai katsoa kuvakertomusta uudelleen? Tarkenna 
- Kyllä   1 
- En   2 
- En osaa sanoa  3 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
11. Mitä mieltä olet kuvan värityksestä? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
12. Mitä mieltä olet kertomuksessa olleista valokuvista? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

13. Mitä mieltä olet kertojan äänestä? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
14. Mitä mieltä olet kertomuksen eläinten äänistä? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
15. Mitä mieltä olet kuvakertomuksen käyttämisestä? (kysytään, jos joku testikäyttäjistä käyttää 

konetta) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Lomake 5 
 
Mittarit 
 
1. Mitä mieltä käyttäjät olivat kertomuksesta? 
- Kiinnostavuus, muistettavuus (loppuhaastattelun kysymykset 1-5) 
- Miellyttävyys (loppuhaastattelun kysymykset 2-4, 6-13) ja  
- Motivaatio (loppuhaastattelun kysymykset 6,7,8). 
 
2.Tarinan läpikäymiseen käytetty aika  
- Tuloksellisuus 
 
3. Virheiden määrä käytettäessä toiminnallisia tehtäviä: eteenpäin, taaksepäin liikkuminen, 
pysäytys, toimintaikkunoiden avaaminen, sulkeminen  
-  Tehokkuus 
- Opittavuus 
- Muistettavuus 
 
4. Kuinka usein käyttäjät tarvitsivat apua toiminnallisissa tehtävissä. Määrä. 
- Tehokkuus 
- Opittavuus 
- Muistettavuus 
 
5. Miten virheisiin reagoitiin? (jatkaa itse, jatkaa kehotettaessa, tarvitsee ohjaajaan apua 
jatkaakseen, ei jatka itse, lopettaa) 
- Opittavuus 
- Tehokkuus 
 
6. Kuinka monta toimintaikkunaa löytyi? 
- Opittavuus 
 
 


