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Metatiedot 

Nimeke: Osaamisen osoittaminen videolla. Video 

Tekijä: Tenno Tiiu; Korento Kati; Pousi Juha; Kiviniemi Kari; Karjalainen Tommi; Karjalainen Asko 

Aihe, asiasanat: ammatillinen opettajankoulutus, osaaminen, tunnistaminen, videokuvaus 

Tiivistelmä: Video on havainnollinen keino osaamisen osoittamiseen muun dokumentaation rinnalla. Videon 

tekeminen ja jälkikäsittely on helppoa nykyteknologian avulla. Pääpaino onkin videon suunnittelulla: miten 

osaaminen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla näkyväksi? Opetusvideo havainnollistaa oman osaamisen 

videoinnin vaiheita. 

Videon kesto: 3:14 

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk 

Aikamääre: Julkaistu 2017-05-12 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201705106365 

Kieli: suomi, englanninkielinen tekstitys 

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön 

julkaisut 

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä 

varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Videon lisenssi – video license: CC BY-NC-ND 
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Video on havainnollinen keino osaamisen osoittamiseen muun dokumentaation rinnalla. Videon 

tekeminen ja jälkikäsittely on helppoa nykyteknologian avulla. Pääpaino onkin videon 

suunnittelulla: miten osaaminen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla näkyväksi?  

  

Käsikirjoitus Tiiu Tenno, Kati Korento, Juha Pousi ja Kari Kiviniemi Ohjaus, kuvaus ja 
leikkaus Tommi Karjalainen Tuottaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok 

Opetusvideo havainnollistaa oman osaamisen videoinnin vaiheita. Videossa Eeva suunnittelee ja toteuttaa 

osaamisen osoittamisen osaamistavoitteiden mukaisesti. Eeva pohtii myös tärkeitä videoteknisiä seikkoja 

osaamisensa näkyväksi tekemisessä. Lopuksi Eeva jälkikäsittelee videomateriaalin ja lähettää valmiin 

videodokumentaation tarkasteltavaksi.  

Lisäohjeita 

Video, in making one’s competence visible, supplements other forms of documentation. Shooting and editing a 

video is relatively easy with modern technology. So the main task in planning to make the video is how to make 

the student's skills and competence visible in best possible way. This educational video "Make Competence 

Visible" highlights the steps in planning and creating a suitable video. Eeva, the student, also considers the 

technical aspects to make the intended impact. Finally Eeva edits the video and sends the final clip to be 

assessed.  
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