
 

 

 

 

 

 

 

Kä sikirjä opintopolkujen visuälisointiin 
Kokemuksia Yksilöllisyyttä opintopoluille –hankkeesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä käsikirja on suunnattu niille henkilöille, jotka 

- haluavat visualisoida opintopolkuja 

- haluavat oppia uutta 

- eivät ole ammattivalokuvaajia tai viestinnän ammattilaisia 
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1. Mitkä visualisoinnit ja mitä hyötyä niistä on? 
 

Opintopolkujen visualisoinneilla käsitetään tässä tapauksessa erilaisten ammatillisten opintopolkujen esit-

telyä videoiden, kuvien, pelillisten menetelmien ja graafisten esitysten avulla. Visuaalisen esittelyn avulla 

voidaan esittää alan moninaisuutta. Katsoja pääsee näkemään konkreettisesti, mitä kyseessä olevalla alalla 

opiskelu oikeasti on. 

Hyvin tehtyjä visualisointeja voi hyödyntää monissa eri tilanteissa ja eri kohderyhmille. Potentiaaliset opis-

kelijat, niin peruskoululaiset kuin aikuisetkin voivat tutustua alaan visualisointien avulla. Esityksistä hyötyvät 

myös uraohjausta antavat tahot, kuten peruskoulujen, ammattiopistojen ja lukioiden opinto-ohjaajat ja 

opettajat. Hyvin tehtyjä visualisointeja kannattaa hyödyntää myös markkinoinnissa.      

Kun visualisoinnit suunnitellaan ja kirjoitetaan ylös, ne antavat myös tekijöilleen hyvää kokonaishahmotusta 

omasta osaamisesta ja alasta. Visualisointien tekeminen opettaa viestintään liittyviä taitoja.   

Opintopolkujen visualisointeja on tehty YPO – Yksilöllisyyttä opintopoluille –hankkeessa. Hankkeen verkos-

toon kuuluvat Saimaan ammattiopisto Sampo, Sasky koulutuskuntayhtymä ja Kouvolan seudun ammat-

tiopisto KSAO. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. 

Tässä käsikirjassa kuvatut vinkit ja ohjeet ovat suunnattu erityisesti kuvien ja videoiden tekemiseen opinto-

polkujen visualisoinnin näkökulmasta. Olemme laatineet ohjeistuksen ja keränneet vinkit omista kokemuk-

sistamme hankkeen aikana.  

 

2. Mitä kannattaa olla mietittynä ennen visualisointien tekemistä? 
 

Ennen prosessin aloittamista tulee selvittää, mille alustalle visualisoinnit kannattaa laittaa. YPO-hankkeessa 

visualisoinnit on laitettu Thinglink-alustalle, johon voi yhdistää monenlaista visualisointia, kuten esimerkiksi 

365-kameralla otettuja kuvia. Thinglink on hyvä vaihtoehto, kun halutaan muokata kuvista ja videoista laa-

jempi visuaalinen kokonaisuus. Saimaan ammattiopistossa Thinglink-alusta on rakennettu koulutusaloittain. 

Esimerkiksi lähihoitajan työhön pääset tutustumaan klikkaamalla sosiaali- ja terveysalaa ja sen jälkeen lähi-

hoitaja-painiketta. Tällä mallilla on helppo kuvata alojen kirjo, mutta malli luo haasteita, jos tekijä haluaa 

kuvata eri alojen yhdistelmiä. 
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Thinglink-alustan voi upottaa nettisivuille tai jakaa linkkinä. Sitä on helppo käyttää mobiililaitteilla ja selai-

men kautta. 

Myös sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää visuaalisointien julkaisussa. Esimerkiksi omalle Youtube-kana-

valle on yksinkertaista lisätä videomuodossa olevaa materiaalia. Youtube on useimmille tuttu ja helppo-

käyttöinen sivusto. Lisäksi omia Instagram- ja Facebook-tilejä voi käyttää visualisointien esillepanoon. Myös 

ne ovat yleensä käyttäjille tuttuja ja helposti lähestyttäviä.   

Tärkeää alustan valinnassa on sen käyttäjäystävällisyys ja helppo muokattavuus. Muokattavuuden avulla 

visualisointeja on helppo päivittää ja hallita, mikä helpottaa alustan päivittäjän työtä. Käyttäjäystävällinen 

alusta taas houkuttelee kohderyhmää tutustumaan visualisointeihin, kun itse alustan käyttö ei vaadi suu-

rempaa perehtymistä tai ylimääräisiä toimia.   

Ennen visualisointien tekemistä tulee päättää myös visualisointien tarkoitus. Ovatko visualisoinnit enem-

män markkinoinnillisia vai enemmän informatiivisia ja mille kohderyhmille ne on suunniteltu? Tämä helpot-

taa jatkossa työtä, kun kaikki tekijät ymmärtävät visualisointien tarkoituksen. Näin vältytään sekavalta lop-

putulokselta. Markkinointihenkilöiden kanssa kannattaa sopia, miten visualisoinnit istuvat muuhun markki-

nointiin. 

Etukäteen on myös tärkeä sopia kuka vastaa visualisointien päivittämisestä ja ylläpitämisestä. Näiden kysy-

mysten lisäksi on syytä miettiä, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta visualisoinnista saadaan jatkuva käy-

täntö. Voisiko visualisointeja tehdä esimerkiksi osana opintoja? 

 

 

 

Kuva 1. Koulutusalaesittelyt visualisoinnin keinoin 
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3. Visualisoinnin toimintamalli 
 

Kuviossa on nähtävissä opintopolkujen visualisointiin käytetty toimintamalli. Seuraavissa luvuissa 

tarkastellaan lähemmin mallin eri vaiheita. Ajankäyttö eri vaiheissa on yksilöllistä ja riippuu erittäin paljon 

siitä, mitä ja miten kuvataan.  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Mitä, kuka, missä ja milloin – Vaihe 1  

 
Tässä vaiheessa tutustutaan visualisoitavaan teemaan, esimerkiksi ammattialaan tarkemmin, rajataan visu-

alisoitava aihe ja suunnitellaan toteutus.  

Mitä? 

Visualisointi voidaan toteuttaa esimerkiksi jostakin uudesta osaamisalasta, tutkinnon osasta, valinnaisesta 

tai yksilöllisestä polusta (esim. taitaja-polku, yrittäjyyspolku). Jos osaamisalaa kuvataan tai videoidaan, tär-

keää on saada visualisointiin näkyviin myös oikeaa tekemistä. Muista, että kuvissa ja videoissa kuvattavilla 

tulee olla oikea turvavarustus ja mikäli niissä tehdään oikeaa työtä, myös turvallinen työtapa. Kuvapankki-

kuvissa välillä nousee esiin kuvia, jossa kuvan ammattilaisia näyttelevillä henkilöillä on esimerkiksi väärä 

turvavarustelu.  

Visualisoinnin tavoitteena on mallintaa alaa tuntemattomalle selkeä kuva siitä, mitä opintopolku kyseisellä 

alalla sisältää. Visualisointiin lähtiessä on siis tärkeää, että visualisointia tekevällä työryhmällä on tiedossa 

oman alan tutkinnon perusteet tai kyseessä olevan opinto-polun sisältö. Näin pystytään suunnittelemaan, 

mitä kaikkea halutaan kuvata. 

Vaihe 1.  
Mitä, kuka ja 

milloin 

Vaihe 2.  
Käsikirjoituksen 

tekeminen 

Vaihe 3.  
Kuvaus 

Vaihe 4.  
Materiaalin 

editointi 
Vaihe 5.  
Julkaisu 

Vaihe 6.  
Prosessin ke-
hittäminen 

Kaavio 1. Visualisoinnin toimintamalli 
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Alan muut opettajat, opiskelijat ja esimerkiksi koulutuspäällikkö on tärkeä ottaa mukaan visualisoinnin to-

teutukseen ja hyväksyttää suunnitellut ideat heillä. Samalla voi saada uusia ideoita ja oivalluksia visualisoin-

tiin sekä tuoreita näkemyksiä siitä, mitä halutaan tuoda esille ja painottaa alaa tai opintopolkua visuali-

soidessa.  

Näkyykö visualisoinneissa henkilöitä? Monilla ammattialoilla, kuten tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan am-

mattialoilla haasteena on opiskelijoiden ja työntekijöiden vahva sukupuolittuneisuus. Visualisoinneissa on 

siksi tärkeää tuoda esille molempia sukupuolia, ettei visualisoinnit lisää sukupuolittuneisuutta. Ideaalisti 

kuvissa tai videoissa näkyy myös eri ikäisiä henkilöitä. 

 

Visualisoinnin lopputulos tähtää kohderyhmän mielenkiinnon herättämiseen. Tämä on hyvä pitää mielessä 

kuvausaiheita valittaessa. Mitkä asiat ovat sellaisia, joita aloihin tai opintopolkuihin tutustuva haluaa 

nähdä? Minkälaista tunnelmaa kuvista tai videoista halutaan välittää? Ideoista voi keskustella etukäteen ja 

yhteistyössä työryhmän ja esimerkiksi alan opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Työryhmässä voidaan valita 

ideoista potentiaalisimmat. Lopputulosta suunnitellessa on tärkeä muistaa, että usein yli 3 minuutin pitui-

set videot alkavat olla liian pitkiä, jotta ne jaksaisi katsoa mielenkiinnolla loppuun asti. Kannattaa siis suosia 

lyhyttä ja ytimekästä visualisointia. 

Kuka? 

Toteuttaako visualisoinnin organisaation ulkopuolinen henkilö, esim. ammattivalokuvaaja, oma henkilö-

kunta vai opiskelijat? Suosittelemme opiskelijoiden vahvaa osallistamista.  

Missä ja milloin? 

Missä kuvaus tehdään? Kuvauksia voi muun muassa tehdä: 

- työpaikalla (muista kuvauslupa työpaikalta) 

- muussa oppimisympäristössä 

- ulkona tai sisätiloissa 

Toteutuksen huolellinen suunnittelu on tärkeää. Kuvausta varten on suunniteltava aikataulu, kuvattavat 

aiheet ja kuvaustekniset asiat, kuten tarvittavat laitteet. Aikataulua suunniteltaessa tärkeää ottaa huomion 

kuvattavien aikataulut.  

 

3.2 Käsikirjoituksen tekeminen – Vaihe 2 
 

Kun suunnitelma siitä, mitä, missä ja milloin kuvataan sekä kuka kuvaa on valmis, voidaan aloittaa käsikirjoi-

tuksen valmistelu. Vaihe saattaa olla haastava, mikäli käsikirjoittamisesta ei ole aiempaa kokemusta. Käsi-

kirjoituksen tekemiseen kannattaa suhtautua tarinan kirjoittamisena, jossa kuvataan tarkasti, mitä tapah-

tuu. Ohessa on esimerkki käsikirjoituksesta.  
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Kuva 2. Esimerkki käsikirjoituksesta (Mikko Näivä, 2017) 

 

Mikäli videossa puhutaan, käsikirjoitusta suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon, että mahdolliset vuo-

rosanat on valmisteltu yhdessä esimerkiksi esittävän opiskelijan kanssa. Kun opiskelija pääsee muokkaa-

maan vuorosanoja oman näköiseksi, opiskelijan esiintymisestä ja sitä kautta myös videosta tulee luonte-

vampi. Lisäksi murresanojen käyttö saa videon näyttämään rennolta, kun taas kirjakieli saattaa muuttaa vi-

deon luonteen virallisemmaksi.  

Käsikirjoitusvaiheeseen kuuluu myös vuorosanojen ja käsikirjoituksen läpikäynti opiskelijoiden ja muiden 

visuallisointiin osallistuvien henkilöiden kanssa. Heidän tulee antaa myös suostumuksensa visualisoinnissa 

esiintymiseen ja sen julkaisuun. Suostumus tulee ottaa kirjallisena. 
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3.3 Kuvaus – Vaihe 3 
 

Vaiheessa kolme tapahtuu visualisoinnin konkreettinen toteutus, eli kuvaaminen valituilla menetelmillä ja 

laitteilla suunnitellun käsikirjoituksen mukaan.  

Ennen kuvausta on tärkeää varmistaa, että suunnitellut kuvauspaikat ovat käytettävissä ja kuvaukseen so-

veltuvat. Myös kuvauslaitteiden ja muiden varusteiden soveltuvuus on selvitettävä etukäteen ja varmistet-

tava niiden saatavuus sekä toimivuus.  

Konkreettista toteutusta helpottaa, kun suunnittelu- ja käsikirjoitusvaihe on tehty huolella. Kuvausvai-

heessa voidaan tällöin keskittyä vain materiaalin tallentamiseen, eikä aikaa tarvitse enää käyttää esimer-

kiksi kohtauksien valintaan tai suunnitteluun. Kuvausvaiheessa kannattaa pitää myös ennalta sovituista ai-

katauluista kiinni. 

 

3.4 Materiaalin editointi – Vaihe 4 
 

Vaiheessa neljä tuotetusta raakamateriaalista muokataan julkaisukelpoista materiaalia.  

Materiaalin editointivaiheessa on hyvä pitää mielessä ennalta valittu tarkoitus, eli minkälainen visualisointi 

on alkuperäisen suunnitelman ja käsikirjoituksen mukaan tulossa. 

Videoita editoidessa on hyvä pyrkiä tiivistämään asiat mahdollisimman ytimekkääseen pakettiin. Videoma-

teriaalia kertyy yleensä paljon, mutta visualisointia kasatessa kuvatusta materiaalista valitaan vain oleelli-

nen ja näytettäväksi haluttu edustava osuus.  

Valittavissa on monenlaiseen tarkoitukseen ja eritasoisille käyttäjille soveltuvia editointisovelluksia (esimer-

kiksi iMovie), joita voi hyödyntää omien mieltymysten mukaan. Olemassa olevia ilmaisia ääni- (Bensound) 

ja kuvapankkeja (Pixabay, UnDraw) voi myös käyttää apuna visualisointia editoidessa. Ota huomioon, että 

joskus kuvia ja äänitiedostoja hyödynnettäessä pitää mainita lähde. Kuvien ja äänitiedostojen muokkausoi-

keudet tulee myös huomioida.  

Kun materiaalin editointi alkaa lähestyä lopullista muotoaan, on se hyvä tarkastuttaa käsikirjoituksen teh-

neellä opettajalla ja opiskelijoilla sekä muilla toteutukseen osallistuneilla ja esimerkiksi kyseenomaisen alan 

esimiehellä. Pieniä ja epäoleellisia yksityiskohtia ei kuitenkaan välttämättä kannata lähteä korjaamaan jälki-

käteen. 

 

3.5 Julkaisu – Vaihe 5 
 

Vaiheessa viisi valmiit kuvat tai videot jullkaistaan ennakkoon valitulla alustalla. Sen jälkeen materiaalia jae-

taan muissa kanavissa.  

Kun video on valmis ja näytetty toteutukseen osallistuneille, voidaan se julkaista valitsemalla alustalla, esi-

merkiksi lataamalla video Youtube-kanavalle. Youtubea käyttäessä voidaan hyödyntää sen mahdollisuutta 
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julkaista video ensin piilotettuna, jolloin sen näkee vain henkilöt, joilla on videon osoite. Näin voidaan pyy-

tää viimeiset hyväksynnät valmiille visualisoinnille. Piilotus-asetuksen voi muuttaa julkiseksi, kun lupa julkai-

suun on saatu. Youtube-videon voi ladata Thinglink-alustalle, jossa se pääsee osaksi haluttua kokonaisuutta. 

Ennen julkaisua kannattaa miettiä, millä tavoin videota halutaan mainostaa ja jakaa esimerkiksi sosiaali-

sessa mediassa. Nämä asiat riippuvat aina siitä, mikä visualisoinnin käyttötarkoitus on ja minkä tasoinen 

lopputulos on.  

Säännöllisin väliajoin päivityksistä kannattaa tiedottaa esimerkiksi opinto-ohjaajia, jotta he osaavat hyödyn-

tää uutta materiaalia ohjauksessa. 

 

3.6 Prosessin kehittäminen – Vaihe 6 
 

Kun työ on tehty, on tärkeää reflektoida omaa oppimista ja kehittää prosessia 

entisestään. Kun kerää ja dokumentoi omasta kokemuksestaan hyvät asiat ja 

haasteet, seuraavalla tekijällä on helpompi aloittaa työ.  

 

 

 

 

Vinkki: Liity Tiedon visuali-

sointi –facebook-ryhmään. 

Sieltä saa visualisointiin  

paljon vinkkejä ja esimerk-

kejä. 


