
Opintopolkujen visualisoinnin toimintamalli



Visualisoinnit, mitä tarkoitetaan ja mitä 

hyötyä?

• Opintopolkujen esittely videoiden, kuvien, pelillisten menetelmien 
ja graafisten esitysten avulla
– Opintopolkua voidaan kuvata alan näkökulmasta tai opiskelijan 

näkökulmasta

• Kenelle hyödyllisiä?
– Potentiaalisille opiskelijoille (peruskoululaisille, alan vaihtajille, aikuisille)

– Peruskoulujen opinto-ohjaajille ja opettajille

– Ammattiopiston opettajille ja opinto-ohjaajille

– Markkinoinnille

• Missä tilanteissa?
– Ennen yhteisvalintaa alojen läpikäyminen

– Alan vaihdon yhteydessä

– Yksilöllistä polkua suunnitellessa



Mitkä pitää olla mietittynä ennen prosessia?

• Mille alustalle visualisoinnit laitetaan? Esim.
– Omat nettisivut

– Thinglink (maksullinen)

Kevyemmät vaihtoehdot:

– Oma Youtube-kanava

– Oma Instagram

– Oma Facebook-sivu

• Muista
– Alustan on tärkeää olla helposti muokattavissa ja helppokäyttöinen

– Markkinoinnin kanssa on tärkeää olla sovittuna, miten palvelee 
kokonaisuutta

– Miten resursoidaan? Voiko tehdä osaksi opintoja/ opetusta?

– Miten mahdollistetaan jatkuvuus? Kuka päivittää?
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Vaihe 1: Mitä, kuka ja milloin? 
Mitä kuvataan, ketä kuvataan ja milloin kuvataan? 
• Ajankäyttö n. 1-3 h (eniten aikaa kuluu aiheen rajaamiseen ja 

selkeyttämiseen)

• Tavoite: Alaa/ aloja/ osa-aluetta tuntematta saisi jonkinlaisen 
kuvan, mitä polku sisältää

• Pitää tuntea oman alan tutkinnon perusteet/ polun sisältö
– Pitää löytää, mitä voisi kuvata

• Esim. jokin uusi osaamisala, tutkinnon osa, valinnainen tai 
yksilöllinen polku (esim. taitaja-polku, yrittäjyyspolku)

• Tärkeää kuvata oikeaa työtä 

• Muista turvallisuus ja varustus

• Idean kannattaa hyväksyttää esim. muulla opettajatiimillä, 
opiskelijoilla tai koulutuspäälliköllä

Mitä halutaan painottaa?

Avoin keskustelu, uusia oivalluksia

https://www.youtube.com/watch?v=NJrP-3wwwu8


• Suunnittelu

– Milloin kuvataan? Mitä kuvataan? Miten kuvataan?

• Muistetaan kohderyhmä ja kuvataan asioita mielenkiintoa herättävällä 

tavalla

• Onko käytössä ammattivalokuvaajaa, vai hyödynnetäänkö omia laitteita 

ja opiskelijoita

• Mikä on sopiva ajankohta? Sää ja aikatauluasiat esim. yrityksen kanssa

– Kuvattavien opiskelijoiden ja/tai opettajien valinta

• Molempien sukupuolten sekä eri ikäisten henkilöiden näkyminen

– Muista, että videot eivät kannata olla yli 3 min kestoltaan



Opiskelijoiden yksilöllisten polkujen visualisointien suunnittelussa voi 

hyödyntää esimerkiksi alla olevaa lomaketta



Vaihe 2: Käsikirjoituksen tekeminen

• Käsikirjoituksen tekeminen, eli suunnitelman 

muokkaaminen tarinaksi

– Jos ei ole kokemusta, tämä saattaa olla haastavin vaihe

– Jos opiskelija puhuu videolla, vuorosanat tulisi laatia yhdessä 

opiskelijan kanssa  opiskelijan näköinen video

– Voi tehdä myös haastattelumallilla

• Opiskelijoiden valmennus

– Ohjeistus, luvat ja käsikirjoitus valmiina ja läpikäytynä



Esimerkki käsikirjoituksesta 

https://www.youtube.com/watch?v=M0vFdJnozQs&feature=youtu.be


Vaihe 3: Kuvaus

• Ajankäyttö n. 1-5 h

• Konkreettinen toteutus

– Paikkojen tarkistus (ennen kuvaamista) voiko kuvata?

– Kuvauslaitteet ja varusteet tilanteen mukaan

– Ajatustyö tehty valmiiksi käsikirjoituksessa

– Suunnitelman noudattaminen mahdollisimman pitkälle



Vaihe 4: Materiaalin editointi

• Ajankäyttö n. 1-5 h

– Jos materiaalia 1 h, josta 1-2 min video  ajankäyttö n. 3 h

– Jos materiaalia 2-3 h, josta 1-2 min video  ajankäyttö n. 6 h

• Kuvamateriaalin editointi

– Päämäärän muistaminen

– Muista tiivistäminen! 

– Pieniä virheitä jää helposti

– Editoinnissa voi hyödyntää erilaisia sovelluksia (esim. iMovie) ja 
ääni/kuvapankkeja 

– Tässä vaiheessa on hyvä tarkastuttaa video käsikirjoituksen 
tehneellä opettajalla/ opiskelijoilla, muilla opettajilla ja/tai 
koulutuspäälliköille



Vaihe 5: Julkaisu

• Ajankäyttö n. 1h

• Ladataan esim. Youtube-kanavalle 

– Ensin piilotetulla linkillä

– Vaihdetaan julkiseksi, kun on hyväksytetty

• Kuka on vastuussa julkaisusta?

• Julkaisu ja levittäminen esim. somessa riippuen 

käyttötarkoituksesta



Vaihe : Prosessin kehittäminen

• Hyvä tilanne reflektoida omaa oppimista ja sitä, mitä olisi 

tehnyt toisin

• Vinkit muille tekijöille, kehittämisehdotukset



Haasteet

• Miten mahdollisuus yksilöllisiin polkuihin ylipäätänsä 

esitellään mahdollisimman hyvin?

• Muiden oppimisympäristöjen kuvaaminen

– Kynnys kysyä lupia työpaikoilta. Reformin myötä 

työelämäpainotteisuuden näkyminen visualisoinneissa.


