
Lisää 
visuaalisuutta 

viestijän työkalupakkiin 

@amkivi 
pointtiperille.com 
Facebookissa: Tiedon visualisointi  



Miksi kertoa visuaalisesti?
• Lisää ymmärrystä 

• Auttaa muistamaan 

• On helpompi jakaa oma idea muille 

• Sen avulla voi tehdä oivalluksia aineistosta tai ilmiöistä 

• Pitää yleisön kiinnostuksen
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- Miikka Blomster. Digitaalisen markkinoinnin lehtori Oulun AMK:sta Slideshare-esityksessään

Visuaalinen 

viestintä:
”Kuvallista viestintää, jota  
organisaatio käyttää visuaalisessa 
markkinoinnissaan,  
suhdetoiminnassaan 
ja muussa viestinnässään”.



Ennen kuin  

kirjoitit,  

piirsit 



Matkani  
visuaaliseksi 
viestijäksi



Ensimmäinen  
infograafini 2015







Maailma tarvitsee ratkaisuja



Puhuvatko he edes samasta asiasta?



Visuaalisuus auttaa 



Älä vain koristele  

@amkivi 





Ei silmäiltävissä 

Vaikea ymmärtää 

Tylsä



Tehdään tästä 100-
sivuisesta pdf-mössöstä 
vetävä infograafi someen 
niin saadaan lukijoita.

”
”
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Tuttua,  

asiakaslähtöistä  

viestinnän  

suunnittelua

Suunnittele ensin kokonaisuus



”Tuota kohtaa 
ei ymmärrä.  
Mikähän 
selkeyttäisi?”

Me viestijät olemme  

hyviä tällaisessa!

@amkivi 



Kerran tehtyjä 
hyviä kuvia voi 
hyödyntää 
monessa.

@amkivi 



Esimerkkejä ja työkaluja  

@amkivi 



Ensimmäiset tekeleet, aika hurjia



”Mitä vähemmän värejä, sitä vähemmän design-
ongelmia ratkottavana”

Työkalu: Illustrator



Työkalu: Power Point 
Tekijä: Riikka Airaksinen/THL

Uskoisitko, että nämä on tehty Power Pointilla?





Lähtökohtina  
idea ja selkeys 

Graafisen ohjeen mukaiset  
fontit ja värit 

Oikea logon käyttö 

”Meidän näköistä”

Suuntaa-antava infograafiohjeemme



Blogissani  
neuvoja 
tekijöille



Yli 80 työkalua 
Facebookissa 
”Tiedon visualisointi”



Kuvan teho

@amkivi 



Faktat

• Suomessa on 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista 
• Suomalaisen miehen keskipituus on 177 cm, paino 87 kiloa ja BMI 27,7 
• Suomalaisen naisen keskipituus on 163 cm, paino 73 kiloa, BMI 27,5 
• Lähteenä on THL:n tuore FinTerveys-tutkimus



Tältä se näyttää 

Twitterissä tekstinä 







Viisi vinkkiä  
visuaalisempaan viestintään  

@amkivi 



Idea ensin 



Ei irrallinen  
eikä koriste vaan 
osa viestinnän 
kokonaisuutta



Tee valintoja 



Ole 
fiksu 
tilaaja  



Kokeile, mokaile  

pidä hauskaa 



Pieni visualisointiharjoitus  

@amkivi 



Aiheet

Kriisiviestinnän yleisimmät virheet

Viestijänä vuonna 1990 / 2010 / 2030

Kuvaa Twitterin, Facebookin ja  
Linkedinin eroja 

Mitä äitini luulee että teen  
- Mitä oikeasti teen



#visualisointiharjoitus 
#JATviestintäpäivät 

#viestintä

Viestijänä vuonna 
1990 / 2010 / 2030 

Kriisiviestinnän 
yleisimmät virheet 

Kuvaa Twitterin, 
Facebookin ja 
Linkedinin eroja 

Mitä äitini luulee että 
teen - Mitä oikeasti 
teen

Valitse
Välineet: kynä, paperi 

Tyyli ja toteutus 
vapaa, suttailkaa ja 
kokeilkaa 
vaihtoehtoja. 

Mukana saa olla 
tekstiä. 

Piirrokseen mukaan 
aiheen nimi.

Piirrä
Jaa Twitterissä 
hashtageilla: 

#visualisointiharjoitus 
#JATviestintäpäivät 
#viestintä 

Piirroksen voi jakaa 
myös JATin Twitteristä  
- pyydä järjestäjiä 
kuvaamaan  
ja jakamaan 
tuotoksenne 

Twiittaa



Enää kymmenen diaa!  
!

@amkivi 



Käytä kuvan   

taikavoimaa! 



Tee  
puhe 
näkyväksi



Tee  
ajatus 
näkyväksi



Tee  
liike 
näkyväksi



Tee  
haju 
näkyväksi



Nimeä 
asiat



Laita  
asiat  
leijumaan



Suurenna 
tai 
pienennä 



Pura 
osiin 



Kiitos!  

@amkivi 
pointtiperille.com 
Facebookissa: Tiedon visualisointi  


