
DIGIVINKIT
Oman osaamisen esittelemiseen



Eri mahdollisuuksia osaamisen kuvaamiseen ja  
esittelyyn

• Opiskelijan kannattaa ensin valita itselleen ”pääpalvelu” tai ”kotipesä” mitä hän käyttää 
ja joka on hänen käytössään myös valmistumisen jälkeen
• esimerkiksi blogi, Instagram, Onenote tai Facebook-sivu

• eri välineillä tehtyjen tuotoksien kerääminen ja / tai linkittäminen yhteen palveluun

• pääpalvelu opettajalle tiedoksi ja kommentoitavaksi

• Tekstiä ja infograafeja: esimerkiksi Facebook, LinkedIn, Google+, canva.com

• Kuvia ja videoita: esimerkiksi Instagram, YouTube, Pinterest, Flickr

• Oppilaitoksen omilla alustoilla tuotettujen materiaalien linkittäminen pääpalveluun

• Olemme jakaneet tämän esityksen kahteen osaan: Tekstimuotoinen osaamisen jakaminen ja 
Visuaalinen osaamisen jakaminen. Tämä jako on hyvin karkea, sillä useimmat palvelut ja 
sovellukset mahdollistavat molemmat.



Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty!
Ennen kuin opiskelija tekee valinnan kannattaa 
pohtia:

• Mitä vaiheita osaamisen kuvaamisen polulla 
on?

• Mitä välineitä / työmenetelmiä on jo 
käytössä?

• Yksin vai ryhmässä?

• Tietyn asian tai osaamisen esittäminen vs. 
yhtenäisen esityksen luominen omasta 
osaamisesta.



Painotus tekstimuotoisessa osaamisen jakamisessa

• Blogit

• Chat-palveluja

• Padlet

• OneNote

• Twitter

• LinkedIn

• Digitaaliset muistiinpanot 



Blogit
• Ilmaisia palveluja (tilanne elokuussa 2018) ovat esimerkiksi WordPress, Blogger, Wix

• Tutustu Matleena Laakson diasarjaan: https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/blogit-
opetuksessa-16428249

https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/blogit-opetuksessa-16428249


Chat-palveluja esimerkiksi yleisiä kysymyksiä ja 
keskustelua varten

• http://www.disposablechat.com
• Chat, joka toimii ilman kirjautumista. Voit halutessasi suojata salasanalla. Yksi ryhmästä luo chatin ja 

jakaa linkin muille. Kun viimeinen chattaaja poistuu, kaikki sisältö tuhoutuu parissa minuutissa.

• Tlk.io
• Voit luoda rajattoman määrän chatteja.  Jos et kirjaudu, jokainen viesti näkyy vain 10 min ajan. Jos 

haluat että viestit jäävät pysyvämmin näkyville, tulee palveluun kirjautua moderaattoriksi Twitterin tai 
Facebookin tunnuksilla. Maksutta voi kerralla olla moderaattorina vain yhdessä chatissa kerrallaan. 
Huom! Sisältöä ei saa sanasanan taakse.

http://www.disposablechat.com/
Tlk.io


Padlet
• Post-it-lappuja digimuodossa, kyselyiden tekeminen ja ideoiden kartoittaminen.

• Käyttäjä voi lisätä tekstiä, kuvaa, videota, linkkejä, kommentoida toisten 
palautuksia 

• Sopii ryhmätöihin tai yksittäisen oppijan työkaluksi 

• Huhtikuusta 2018 alkaen palveluun on voinut maksutta luoda vain kolme uutta 
Padlettia



One Note
• ”Sähköinen muistikirja”, johon voi kerätä eri lähteistä materiaalia (tekstiä, kuvia, linkkejä)

• https://support.office.com/fi-fi/article/Luokan-OneNote-muistikirjan-k%C3%A4yt%C3%B6n-
aloittaminen-vaiheittainen-opas-opettajille-28666b8e-b0ae-48fe-b001-1874f5f6db58

• https://blogit.jao.fi/eoppimiskulttuuri/tag/onenote-classroom/

https://support.office.com/fi-fi/article/Luokan-OneNote-muistikirjan-k%C3%A4yt%C3%B6n-aloittaminen-vaiheittainen-opas-opettajille-28666b8e-b0ae-48fe-b001-1874f5f6db58
https://blogit.jao.fi/eoppimiskulttuuri/tag/onenote-classroom/


Twitter
• Tiedon jakamisen ja hankkimisen sekä keskustelun väline.

• Voit myös seurata tietyn alan kiinnostavia tekijöitä tai yrityksiä.

• https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/twitter-opetuksessa-ja-
verkostoitumisen-vlineen

https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/twitter-opetuksessa-ja-verkostoitumisen-vlineen


LinkedIn

• Profiiliin mahtuu lyhyt kuvaus osaamisesta (työpaikat, harrastukset ja koulutus)

• Verkostoituminen muiden samasta aiheesta kiinnostuneiden sekä potentiaalisten työnantajien kanssa

• Ei vain korkeakoulutettujen foorumi vaan yleistyvä rekrytointikanava alalla kuin alalla!

• Toimii esimerkiksi blogitekstien jakamisvälineenä

• Ks. erillinen LinkedIn-vinkit pdf!



Digitaaliset muistiinpanot

• Esimerkiksi Evernote ja Pocket

• Voit kirjoittaa omia muistiinpanoja, tallentaa mielenkiintoisia artikkeleja, jakaa niitä ja 
ryhmitellä avainsanojen mukaan

• Tutustu esimerkiksi Evernoten käyttöohjeeseen: 
https://help.evernote.com/hc/fi/articles/208314458-Pika-aloitus

https://help.evernote.com/hc/fi/articles/208314458-Pika-aloitus


Painotus visuaalisessa osaamisen jakamisessa
• YouTube

• PowerPoint ja Microsoft Stream

• Sway

• Instagram

• Pinterest

• Kollaasit

• Käsite- ja miellekartat

• ThingLink

• Googlen palveluita

• Pikaviestipalveluja



Osaamisen esittelyä YouTubessa
• Voit luoda oman kanavan tilillesi (Google). Silloin voit ladata videoita, kommentoida tai luoda 

soittolistoja.

• Kanavan voi pitää myös ei-julkisena

• Voit tehdä videon omasta osaamisestasi, ladata sen YouTubeen, kutsua vaikka opettajasi kanavan 
tilaajaksi. Tällöin hän saa tiedon, kun julkaiset kyseisellä kanavalla.  

• https://www.slideshare.net/Weesau/youtube-pikaohje

https://www.slideshare.net/Weesau/youtube-pikaohje


PowerPoint

• Videoiden, kuvien yms. upottaminen 
esitykseen ja esityksen muuttaminen 
videoksi.

• Office Timeline lisäosa (aikajanan 
tekeminen esim. osaamisen 
kehittyminen ajallisesti)

Microsoft Stream
• Videoiden julkaiseminen, katsominen ja kommentointi

• Osa Office 365 palvelua



Sway

• SWAY on esitysten laatimiseen tarkoitettu ohjelma, 
jolla voi helposti ja nopeasti luoda näyttäviä ja 
viimeistellyn näköisiä esityksiä esim. omia tarinoita, 
valokuva-albumeja tai visuaalisia matkaraportteja.

• SWAY:hin saa vuorovaikutteisuutta, kuvia, videoita, 
tekstiä jne. Ohjelma järjestelee sisällöt 
automaattisesti siistiksi esitykseksi. 

• Voit jakaa esityksesi muille. Osa Office 365 
pakettia.

• https://support.office.com/fi-fi/article/swayn-
k%C3%A4yt%C3%B6n-aloittaminen-2076c468-
63f4-4a89-ae5f-424796714a8a

• https://peda.net/joensuu/jm/oio/lukio/esitysgrafii
kka/sway2

• https://www.youtube.com/watch?v=-nUtAwejvaM

https://support.office.com/fi-fi/article/swayn-k%C3%A4yt%C3%B6n-aloittaminen-2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a
https://peda.net/joensuu/jm/oio/lukio/esitysgrafiikka/sway2
https://www.youtube.com/watch?v=-nUtAwejvaM


Instagram 
• Valokuvien ja lyhyiden videoiden jakopalvelu, mahtuu 

myös lyhyehköjä tarinoita osaamisesta, hästägit # 
yleensä käytössä

• Esim. kuvien ja videoiden ottaminen eri työvaiheista ja 
valmiista työstä/tuotteesta. Tietyn osaamisen tai taidon 
kuvaaminen.

• Opiskeluun liittyviä asioita varten kannattaa ehkä 
perustaa oma erillinen tili

• Pikaohje: http://www.kuulu.fi/blogi/instagram-
perusteet/

• Käyttöohjeita: 
https://www.facebook.com/help/instagram/155940534
568753

• Käyttövinkkejä: 
http://somepedaa.blogspot.fi/p/instagram.html

http://www.kuulu.fi/blogi/instagram-perusteet/
https://www.facebook.com/help/instagram/155940534568753
http://somepedaa.blogspot.fi/p/instagram.html


Facebook
Vinkkejä ja ohjeita:

Facebookin ryhmät: 

• https://www.facebook.com/help/167970719931213?helpref=about_content

• https://www.slideshare.net/Weesau/facebook-ryhm-pikaohje

Facebookin sivut: 

• https://www.facebook.com/help/104002523024878?helpref=about_content

• http://tvt.tampereenseutu.fi/ohjeetjaideat/ohjeistukset/some/esimerkki-facebookiin-ryhma-tai-/

Facebook tili: 

• https://www.facebook.com/help/188157731232424?helpref=topq

https://www.facebook.com/help/167970719931213?helpref=about_content
https://www.slideshare.net/Weesau/facebook-ryhm-pikaohje
https://www.facebook.com/help/104002523024878?helpref=about_content
http://tvt.tampereenseutu.fi/ohjeetjaideat/ohjeistukset/some/esimerkki-facebookiin-ryhma-tai-/
https://www.facebook.com/help/188157731232424?helpref=topq


Pinterest

• Kuvamuotoisen ilmaisun jakamiskanava, kirjanmerkkipalvelu, lehtileikkeiden keräilykanava

• Mahdollisuus viesteihin ja toisten seuraamiseen. Opiskelija esimerkiksi voi luoda salaisen taulun 
ja kutsua vain ryhmäläiset ja opettajan / työpaikkaohjaajan seuraamaan sitä.

• Houkuttelee helposti käyttämään kuvia ilman huolen häivää tekijänoikeuksista – eettiset 
kysymykset?



Kollaasit

• Oikeat paperi ja sakset käyttöön 
ja valmis työ valokuvana 
digialustalle.

• Löydät hakusanoilla: PhotoGrid, 
PhotoCollage ja CollageMaker

• Voit tehdä giffejä, vaihtaa 
taustavärejä, lisätä tarroja, 
käyttää erilaisia efektejä.

• Jakaminen esimerkiksi 
Instagramissa tai Pinterestissä



Käsite- ja miellekartat

• Esimerkiksi: mindmeister.com, Prezi, MindMup, Canva.com, Popplet, Freemind, Bubbl.us



ThingLink
• Sisällön upottaminen kuviin 

tai videoihin

• Tutustu esimerkiksi 
Matleena Laakson 
SlideShare-esitykseen: 
https://www.slideshare.net
/MatleenaLaakso/thinglink-
opetuksessa

https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/thinglink-opetuksessa


Googlen palveluita

• Maksuttomat palvelut. 
Opiskelijan käytettävissä 
myös valmistumisen 
jälkeen.

• Tutustu Googlen palveluihin 
esimerkiksi: 
https://www.slideshare.net
/MatleenaLaakso/googlen-
palvelut-opetuksessa-2017/

https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/googlen-palvelut-opetuksessa-2017/


Googlen palveluita - GoogleSites

• Omien nettisivustojen tekeminen



Googlen palveluita - Google + verkkoyhteisöpalvelu
• Piirit: käyttäjät voivat järjestää toisia käyttäjiä ryhmiin sen mukaan kenelle haluavat 

jakaa mitäkin tietoja
• Sivut: omat sivut palvelussa
• Yhteisöt:  voit luoda omia yhteisöjä ja liittyä julkisiin yhteisöihin. Yhteisöt voivat olla 

myös suljettuja, jolloin niiden jäsenyyttä voi pyytää, tai kokonaan salaisia, jolloin 
yhteisön jäseneksi pääsee vain sen ylläpitäjien kutsusta.

• Käyttöohjeita: https://support.google.com/plus/?hl=fi#topic=6320361

https://support.google.com/plus/?hl=fi#topic=6320361


Pikaviestipalveluja

• Snapchat: vain mobiilisovellus, lyhyitä tarinoita. Voit käyttää myös 
kysymys/vastauspalveluna.

• WhatsApp: voit viestiä yhdelle tai ryhmälle, ääni- ja videopuheluita, lisätä 
tekstiä, videoita, dokumentteja 100 Megatavuun asti

• Messenger: Ryhmäkeskustelut, videot, ääni- ja videopuhelut.


