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KOULUTUKSELLISET VIDEOT   
 
Videot tuovat opetuksen ja koulutuksen maailmaan paljon uusia mahdollisuuksia. Videoiden käyttö lisääntyy 

maailmanlaajuisesti koko ajan monestakin syystä. Ensinnäkin videoiden tuottaminen on yhä helpompaa. 

Myös videoiden jakaminen on helppoa. Videoiden kautta voidaan oppia myös tehokkaasti. Niiden avulla 

voidaan vaikuttaa eri keinoin. 

 
YouTube taitaa olla monelle tutuin videoiden jakopaikka ja oman YouTube -kanavan perustaminen on 

helppoa. YouTube videot ovat erittäin suosittuja mm. nuorison keskuudessa heidän arjessaan. YouTubesta 

käyttäjä etsii usein johonkin ongelmaan vastausta kysymysmuotoisesti: Miten neulon sukan kantapään?  

Miten paikkaan polkupyörän renkaan? How to create great instructional videos? jne. YouTube onkin paikka, 

jossa voimme oppia vaikka mitä. Voimme myös suositella tiettyjä videoita osaksi oppimisprosesseja. 

 

Koulutuksellinen video tarkoittaa sitä, että se on suunniteltu jotakin koulutustarvetta varten, tai jonkin asian 

oppimista varten. Jokin tavoitteena oleva opittava asia sisään rakennetaan videoon. Videot sopivat 
monenlaisten asioiden opettamiseen ja oppimiseen. Niin tiedollisten asioiden kuin taitojen oppimiseen. Näin 

myös silloin kuin joku asialle omistautunut osaaja tekee jostakin asiasta videon näyttääkseen, miten vaikka 

jokin ongelma voidaan ratkaista. Tällöin henkilöllä ei ole välttämättä mitään pedagogista osaamista, vaan 

hän intuitiivisesti osaa selostaa ja näyttää oleellisen asian hyvin. 

 

Lyhyet ohjevideot ovat yhä suoritumpia erilaisissa organisaatioissa. Esimerkiksi videot, joiden avulla voidaan 

perehtyä sähköpostin käyttöön, tietokoneohjelmien käyttöön, tilavarausjärjestelmien käyttöön, skype -
webinaarin järjestämiseen ja vaikka kutsun liittämiseen kalenteriohjelmaan. Organisaatiossa voi olla 

kymmeniä, ellei satoja erilaisia tietojärjestelmiin ja ohjelmiin tai palveluihin liittyviä taitoja, joita videoiden 

kautta voidaan oppia juuri silloin kuin se on henkilölle ajankohtaista. Tällaiset videot ovat usein toteutettu 

näyttöä tallentavina videoina, joissa videoidaan näytöllä se, miten ao. ohjelma tai sovellus toimii vaihe 

vaiheelta. Video voidaan toteuttaa myös stillvideo -sarjana, jolloin jokainen vaihe tallennetaan näyttökuvana 

ja ne viedään videoon oikeassa järjestyksessä. 

 

Koulutukselliset videot voivat olla monen muotoisia.  
Videoita voidaan tarkastella sen mukaan, miten niillä halutaan vaikuttaa. Lähtökohtana voi olla vaikka 

miniluennon pitäminen, jolloin luennoitsijan luento suunnitellaan jo ennakkoon toteutettavaksi videona: mistä 

aiheesta luennoin ja miten sen teen. Voimme tehdä myös video-oppitunnin. Se voi olla sellainen, jossa 

opettaja opettaa ja samalla piirtää fläppitaululle tai valkotaululle selostamaansa asiaa. Tai opettaja esittää 

tietoa eri tavoin visualisoituna ja selostettuna. Tällaisista on hyvänä esimerkkinä Khan Academy, jossa kuka 

tahansa voi opiskella matematiikkaa ja muita oppiaineita. 
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Videolla opettaja voi kuvata opiskelijoilleen tulevan kurssin kokonaisuuden ja eteneminen, siinä opiskelun. 

Videolla voidaan toivottaa tervetulleeksi, esittäytyä, orientoida johonkin teemaan. Videolla voidaan myös 

ohjeistaa oppimistehtävä. Videolla voidaan antaa palautetta ja ohjata ajattelua eteenpäin. Videoilla voidaan 

opastaa taidon oppimiseen.  

 

Minkälainen on sitten hyvä koulutuksellinen video? 
Eräs koulutuksellista videota määrittävä tekijä on pituus. Videon pituus ei saisi ylittää 6 minuuttia. Jos sen 

kesto on pidempi niin tutkimusten mukaan opiskelijoiden kiinnostus tipahtaa juuri tuon 6 minuutin jälkeen. 
Mutta 6 minuuttiin asti kiinnostus pysyy noin 100 prosenttisesti yllä. No mitä tehdä, kun asiaa on enemmän? 

Silloin kannattaa tehdä aiheesta useampia videoita eli pilkkoa sisältöalue pienempiin ja lyhyempiin videoihin. 

Tai videon voi jakaa osiin myös väliotsikoilla ja ohjeistaa katsomaan niitä osio kerrallaan. 

 

Kuinka pitkä on sitten hyvän pituinen video? Ohjevideon pituudeksi riittää monesti 2-3 minuuttia, kun 

kerrotaan ja kuvataan jokin oleellinen jostakin asiasta. Kolmen minuutin video tarkoittaa kirjoitettuna tekstinä 

noin yhden A4:n verran 1,5 rivinvälillä. Minuutissa kuvaa hyvin jonkin ohjelman osan käytön. 
 

Videon suunnittelussa kannattaa huomioida myös opiskelijan kognitiivinen kuormitus videota ja sen näkymiä 

katsellessa ja kuunnellessa. Ajatelkaamme perinteistä diaesitystä, johon opettaja on kirjoittanut jokaisen dian 

täyteen tekstiä. Ja sitten hän luennolla selostaa joko sanasta sanaan dialla olevaa tekstiä, tai sitten dian 

tekstin rinnalla selostaa jotakin muuta aiheesta. Tällainen tilanne on monelle liian kognitiivisesti 

kuormittavaa. Opettaja kenties ajattelee, että tämä ja tämäkin asia on vielä sanottava. Videolla tällainen ei 

toimi. Pitääkin miettiä mitä dialla olevan tekstin sijalla on. Miten visualisoimme datan. Lista eri maista vaihtuu 

kenties kartaksi. Lauseet vaihtuvat otsikoiksi, kuviksi jne. 
 

Videon suunnittelussa voidaan hyödyntää myös välidioja. Voimme aktivoida katsojan kysymyksen tai 

oppimistehtävän avulla kohti tulevaa osiota. Mihin haluamme katsojan fokusoivan videota katsoessaan? Jos 

teemme videon, vaikka jonkin toimiston toiminnasta, niin voimme ohjata katsojaa tarkastelemaan, vaikka 

ihmisten välistä vuorovaikutusta, työpisteitä, ergonomiaa, työskentelyä jne. 

 

Videossa voidaan käyttää myös erilaisia tehosteita. Monissa editointiohjelmissa on mahdollisuus lisätä 

nuolia, ympyröidä asioita, zoomata johonkin kohtaan, tehdä nostoja esimerkiksi sanoilla.  
 

Videoon voi tehdä myös tekstityksen, jolloin katselija voi katsella, kuunnella ja lukea samaan aikaan. Tämä 

tehostaa monen kohdalla oppimista. Visuaalisten elementtien yhdistäminen tekstiin/puheeseen vaikuttaa 

asioiden oppimiseen ja edistää sitä. Tekstitys on myös tärkeää koska kaikki eivät katsele videota ja kuuntele 

samanaikaisesti. Tekstitys tuo videoon tällöin selostuksen, kun se katsellaan ilman ääntä. 
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Videon päätteeksi voi tehdä kiteytyksen videolla käsitellyistä asioista yhteenvedoksi. Tällöin nostetaan 

videon ydinkohdat lopussa esiin. 

 
Miten video sitten suunnitellaan? 
Koulutuksellisen videon suunnittelussa kannattaa miettiä aluksi sitä, mitä sen katselijan on tarkoitus oppia 

videon avulla? Mitä hän voi viedä siitä mukaansa. Toiseksi kannattaa miettiä videon merkitystä katsojalle, 

kokijalle. Mikä siinä on hänelle erityistä ja merkityksellistä. Kolmanneksi kannattaa miettiä, missä 
järjestyksessä asia opetetaan, esitellään. Ja lopuksi tulee miettiä, miten asia opetetaan. Miten videolla 

näytetään ja havainnollistetaan, miten siinä selostetaan ja puhutaan. Eli ei mielellään vain puhuta vaan myös 

näytetään konkreettisesti. 

 

Videon suunnittelu etenee kahta rinnakkaista polkua: ensiksi tehdään kuvakäsikirjoitus vaihe vaiheelta, 

esimerkiksi dia kerrallaan. Mitä videossa näkyy jokaisella näkymällä. Kuvakäsikirjoitus tehdään, on kysymys 

vaikka ’kouluttaja fläppitaululla puhumassa’ -tyyppisestä videosta tai animoidusta voice-over videosta. Voice-
over tarkoittaa, että videoon tehdään äänitys, joka liitetään videoon.  

 

Kun kuvakäsikirjoitus on valmis, niin sen pohjalta kirjoitetaan tekstikäsikirjoitus. Mitä missäkin kohdassa 

videota selostetaan.  Kuinka pitkä selostus on yhdellä näkymällä. Tekstikäsikirjoitus on erittäin tärkeä vaihe 

suunnittelua, koska se määrittää videon pituuden. Tekstikäsikirjoituksen avulla siis hahmotetaan yksittäisen 

näkymän kesto ja tulevan videon kokonaispituus. Tekstikäsikirjotusta voimme tiivistää ja editoida sopivan 

pituiseksi. Tekstikäsikirjoituksen tekeminen voi olla helpompaa, kun kirjoittaessaan kuvittelee kohderyhmän 

eteensä ja kirjoittaa ’kuin puhuisi heille’. Kun kuva- ja äänikäsikirjoitukset ovat valmiina niin video kuvataan, 
äänitetään, animoidaan, siihen lisätään efektejä jne. 

 

Videoiden käyttö kouluissa niin opettajien osaamisen kehittämisessä kuin opiskelijoiden oppimisen 

edistämisessä on melko taloudellinen opetuksen toteutustapa. Lyhyet videot ovat nopea tapa toteuttaa sitä. 

Videoita voidaan käyttää tarpeen mukaan, kun on aika oppia jokin asia. Tai kerrata jokin asia. Tai katsoa 

sama asia monta kertaa, jos siihen on tarvetta. Videot mahdollistavat monesti myös opiskelijan yksilöllisen 

oppimisen oman tarpeen mukaan. 
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