
Oma kädenjälkeni:
Kestävän kehityksen 

videoprojekti
Miksi kestävän ammattitaidon kehittäminen on tärkeää juuri nyt?

Videon käsikirjoittaminen
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Tässä webinaarissa

• Kerromme Oma kädenjälkeni –videokilpailusta ja 
opetusmateriaalista

• Puhumme kestävän ammattitaidon ja ammattilaisen 
kädenjäljen merkityksestä

• Annamme vinkkejä videoprojektin käytännön toteutukseen 
– Miten rakentaa käsikirjoitus? 

• Seuraavassa webinaarissa 28.5. aiheena kuvaus ja editointi



Kolmen webinaarin sarja

• Infowebinaari 19.5. klo 9-9.30

• Kestävä kehitys – Vinkkejä videon suunnitteluun ja 
käsikirjoitukseen –webinaari 26.5. klo 9-10

• Vinkkejä videokuvaukseen ja editointiin –webinaari 28.5. klo 9-10

Webinaareista editoidaan vinkit myös opiskelijoiden käyttöön!

Kaikki materiaalit: https://www.kadenjalki.fi/opettamisen-tueksi/

https://www.kadenjalki.fi/opettamisen-tueksi/


Videokilpailulla näkyvyyttä kestävälle
ammattiosaamiselle!

• Opiskelijoiden ääni kuuluville: mitä kestävän
kehityksen tekoja voin toteuttaa omalla alallani?

• Tavoitteena tuoda kestävä osaaminen tapetille

• Kilpailua rahoittaa OPH osana Ammatillisen
koulutuksen viestintä- ja vetovoima tukeminen -
hankkeita. 

• Suojelijana toimii opetusministeri Li Andersson

• Kilpailun järjestää SYKLI yhteistyössä SAKKI ry:n, Skills 
Finlandin ja AMKE ry:n kanssa



Kestävä kehitys -
Miksi sen ymmärtäminen on 
tärkeää ammattiin opiskeleville?

• Tarve siirtyä nopeasti 
yhteiskuntarakenteeseen, joka 
mahdollistaa hiilineutraaliuden ja 
luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisen

• Ammattilaiset ja ammattiosaaminen 
keskeisessä roolissa 
kestävyyssiirtymässä tai 
kestävyysmurroksessa



Vaatimus kestävyydestä muuttaa 
toimintaympäristöä radikaalisti

Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma ja 

Kiertotalouden 
toimintaohjelma

Hallitusohjelma
Hinku-kunnat ja 
Ilmastokunnat

Toimialakohtaiset 
vähähiiliset tiekartat: 

tem.fi/tiekartat

Sijoitukset ohjautuvat 
uudelleen

(Blackrock)

Työntekijät ja 
kansalaiset odottavat 

toimia
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Kestävän kehityksen 
ulottuvuudet

1. Ilman ekologista perustaa ei 
ihmisyhteisöä voi olla olemassa 

2. Ilman ihmisyhteisöä ei taloutta voi 
olla olemassa 

3. Talous on luonnonvaroihin ja 
ihmisen panoksiin perustuva 
prosessi



Agenda 2030 tavoitteet
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Nykyisyydessä ja tulevaisuudessa 
kaikilla aloilla tarvitaan kestävän
kehityksen osaamista

• Työpaikkoja siirtyy alalta toiselle

• Syntyy uusia kestävän kehityksen 
edistämiseen liittyviä ammatteja 
(vihreät työt)

• Kaikissa ammateissa tarvitaan 
ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja 
ilmastovastuullisista toimintamalleista

• Tavoitteena ammattilaisten 
kädenjäljen kasvattaminen



Osana videoprojektia opiskelija pohtii, miten 
omalla alalla voidaan…
• Tarkastella alan ympäristö- ja 

sosiaalisia vaikutuksia

• Toimia resurssiviisaasti, eli 
säästäen energiaa, vettä ja 
materiaaleja

• Luoda uudenlaisia 
toimintamalleja tai ratkaisuja 
kestävän kehityksen 
edistämiseksi

• Viestiä, vaikuttaa tai kasvattaa 

Haluttaessa opiskelun tukena 
voidaan hyödyntää 

Ammattilaisen kädenjäljen 
Johdanto kestävään kehitykseen 
–verkkokurssia, joka avautuu 

4.6.2020



Videoprojektin 3 vaihetta opiskelijan näkökulmasta

1. KESTÄVÄ KEHITYS 
HALTUUN

• Pohdi, mitä kestävä 
kehitys on omalla 
alallasi

• Tutustu 
esimerkkivideoihin

2. VIDEON TOTEUTUS

• Laadi käsikirjoitus

• Kuvaa video

• Editoi video

3. VALMIS VIDEO

• Jaa video opettajallesi

• Osallistu 
videokilpailuun

• Hyödynnä oman 
osaamisesi esittelyssä



Esimerkkivideo: https://youtu.be/FDkWU8zLFsI

https://youtu.be/FDkWU8zLFsI


Käsikirjoituksen teko 
opiskelijan näkökulmasta

Webinaari tiistai 26.5.2020



Videon käsikirjoittaminen vaihe vaiheelta

• Aiheen valinta ja rajaus

• Rakenteen valinta: Valitse videolle rakenne, joka auttaa sinua 
alkuun käsikirjoituksen tekemisessä.

• Materiaalien valinta: Kirjaa ylös kaikki materiaali jota haluat käyttää 
videolla: liikkuvaa kuvaa, valokuvia, animaatioita, piirustuksia yms.

• Käsikirjoituksen ja/tai kuvakäsikirjoituksen kirjoittaminen



Käsikirjoituksen vaiheet – Aiheen rajaus

• Valitse ja rajaa aihe – Hyödynnä halutessasi valmista 
kyselypohjaa, joka ohjaa työskentelyäsi: https://bit.ly/2XsCOy1

• Video voi olla laaja yleisesittely tai pureutua kapeampaan 
aiheeseen:
✓Laaja rajaus: Kestävä kehitys puutarha-alalla

✓Rajatumpi aihe: Ympäristönäkökulmat puutarha-alalla / mansikanviljelyssä

✓Vielä rajatumpi aihe: Kasvinsuojeluvinkit mansikanviljelyssä

https://bit.ly/2XsCOy1


Vaihe 2: Rakenne

UUTISRAKENNE / AIHEVIDEO

1. Mieti kysymys johon video vastaa

2. Tee luettelo kohtauksista

3. Kirjoita puheenvuorot valmiiksi

DRAAMALLINEN RAKENNE

1. Videon työnimi

2. Aloituskuva

3. Videon pääpointti

4. Missä tapahtuu (paikat)

5. Mikä on tavoite (miten tuodaan 
pääpointti esiin)

6. Onko esteitä videon tekemiseen

7. Miten esteet ylitetään

8. Miten päästään tavoitteeseen 
(saavutetaan pääpointti)

9. Lopetuskuva

1. Valitse teemaan sopiva aihe jota 
haluat testata

2. Luo käsikirjoituksen runko, joka voi 
olla vlogimainen taikka 
draamarakenteinen.

TESTAA VIDEOT



Vaihe 2: Rakenne

MY DAY - VLOGIT

1. Luo aikataulu päiväsi tapahtumista

2. Suunnittele miten sisällytät 
teeman päiväsi aikatauluun. Sido 
teema mukaan arkesi toimintaan.

3. Et välttämättä tarvitse 
puheenvuoroja. Vlogien tarkoitus 
on olla suunnittelemattoman 
oloisia. Tärkeintä on ylläpitää 
videon kokonaisrakennetta.

DIY – TEE SE ITSE

1. Mieti mitä teemaan sopivaa 
haluaisit opettaa/ohjeistaa videolla

2. Hanki tarvittavat välineet

3. Kuvaa tarvittava täytemateriaali 
(lähikuvat)

4. Käsikirjoita video ohjeen 
perusteella. 



Vaihe 2: Esimerkit YouTubesta

MY DAY - VLOGIT DIY – TEE SE ITSE AIHEVIDEO TESTAA VIDEOT

youtube.com/watch?v=km-ePZs1HEg
youtube.com/watch?

v=qbQHQq7cx3Y
youtube.com/watch?v=N3ihFzuddUQ youtube.com/watc

h?v=FY1xU-5ri2U

https://www.youtube.com/watch?v=km-ePZs1HEg
https://www.youtube.com/watch?v=qbQHQq7cx3Y
https://www.youtube.com/watch?v=N3ihFzuddUQ
https://www.youtube.com/watch?v=FY1xU-5ri2U


Vaihe 3: Kirjoita käsikirjoitus

• Kun olet rajannut teeman ja valinnut videon rakenteen voit 
aloittaa käsikirjoituksen kirjoittamisen
• Kirjoita käsikirjoitus kohtaus kohtaukselta

• Käsikirjoituksen avuksi voit piirtää kuvakäsikirjoituksen
• Voit hyödyntää kuvakäsikirjoituspohjaa: linkki pohjaan

• Laadi kohtaukselle aloitus, keskikohta sekä lopetus
• Kirjoita kohtauksen puheenvuorot sanasta sanaan



Kuvakäsikirjoitus eli
Storyboard
• Kuvakäsikirjoitus sisältää videolla tarvittavan

sisällön kohtaus kohtaukselta

• Hahmottele kuvasisältö ja kirjoita viereen
tarkennettu kuvaus

• Voit kirjoittaa viereen myös tarkat repliikit
sanasta sanaan

• Hyödynnä kuvakäsikirjoituspohjaa



Käsikirjoitus vaihe vaiheelta

❑ Rajaa aihe

❑ Tutustu erilaisiin rakenteisiin

❑Pohdi materiaaleja, joita voit hyödyntää

❑Valitse rakenne ja luo käsikirjoitus

❑Luo kuvakäsikirjoitus

❑Kirjaa kuvakäsikirjoitukseen materiaalit, joita
hyödynnät

Nyt olet valmis siirtymään kuvaukseen!



Kysymyksiä tai keskustelua



Seuraava webinaari 
torstaina 28.5.2020

• Aiheena vinkit videon kuvaukseen ja editointiin

• Kiitos osallistumisesta tämän päivän webinaariin!


