
(Instagram) videot lääketieteen 
opetuksessa ja koulutuksessa





tarkastellaan oppimistyylejä ennen kuin  

sukelletaan videoiden maailmaan  



Baby boomers 1945-1960 a.k.a suuret ikäluokat

työkeskeinen sukupolvi, arvostaa vaurautta ja onnistumisia 

uralla

aloitti työelämänsä ilman tietokonetta ja muistaa väritelevision 

yleistymisen

viihtyy television äärellä, 80% lukee painettuja sanomalehtiä 

ja yli puolet aikakauslehtiä. Somessa heidät löytää parhaiten 

Facebookista.

baby boomerien suosikkibrändejä kotimaisuus, laatu ja 

luotettavuus, valtaosa tekee ostoksensa fyysisessä kaupassa, 

vaikka hakeekin tietoa netistä

Sukupolvi X 1961-1980

kilpailuhenkisyys ja kiinnostus itsensä kehittämiseen ovat X-

sukupolvelle tyypillisiä piirteitä

shoppailee pitkälti kivijalassa, mutta pitää myös verkkokaupan 

helppoudesta ja inspiroituu digikanavissa

X-sukupolven ja milleniaalien väliin jää yksi tunnetuimmista 

mikrosukupolvista; xenniaalit, jotka tunnistavat itsestään 

kummallekin sukupolvelle tyypillisiä piirteitä. Xenniaalit ovat 

eläneet analogisen lapsuuden ja digitaalisen aikuisuuden.

Milleniaalit 1981-1997 a.k.a. Y-sukupolvi

Digimaailma tutuksi jo varhain: milleniaali muistaa 

lapsuudestaan rätisevän modeemin ja jättikokoiset kännykät 

luovivat somessa kuin kotonaan ja testaavat ensimmäisten 

joukossa innovaatioita

suhtautuu edeltäjiään avoimemmin erilaisuuteen ja arvostaa 

vapautta & joustavuutta. on multitaskauksen mestari ihastunut 

podcasteihin suosivat yrityksiä, jotka jakavat heidän kanssaan 

saman arvomaailman.

Sukupolvi Z 1998-2010  a.k.a Social creators, swaippaussukupolvi, zetat

on ensimmäinen täysin diginatiivi sukupolvi, ovat kasvaneet 

tekniikan ympäröimänä, eivätkä eivät tunne maailmaa ennen 

älypuhelimia ja nettiä

eivät halua tulla määritellyksi perinteisiin muotteihin,

diversiteetti keskeinen arvo, tärkeää päästä toteuttamaan 

itseään

luottaa enemmän vertaisiinsa kuin markkinoijaan. valtaosa on 

ostanut jotain somevaikuttajan suosituksesta, ja jopa 92 % 

suosii ystävien käyttämiä brändejä. Jos tuote ei ole saatavilla 

netissä, sitä ei ole olemassa.
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Vastuuvapauslauseke: 

On huomattava, että kaikki yksilöt eivät sovi määritelmään, 

mutta sosiaali antropologit ovat havainneet, että eri 

sukupolvilla on yleensä erilainen näkemys perusarvoista ja 

asenteista ja heillä on erilaiset näkemykset elämästä ja 

opetus- ja oppimistyyleistä



boomerit

• nauttivat vuorovaikutuksesta ja "puheajasta" 

• suosivat kollegiaalisuuden henkeä

• vrt.  Studia generalia



X

• kärsimättömiä, päästä pisteestä A pisteeseen B ja 

siirtyä eteenpäin mahdollisimman pian

• itseoppiminen 



millenniaalit
intuitiiviset visuaaliset kommunikoijat - reagoivat 

kuviin, grafiikkaan ja lyhyisiin videosegmentteihin 

tutkivia, kokemuksellisia, käytännön oppijoita, jotka 

oppivat paremmin itse tutkimalla kuin lukemalla tai 

kuuntelemalla

ei pitkiä luentoja tai paksuja kirjoja → lyhyempiä 

settejä ja enemmän materiaalia, joka voidaan jakaa 

älylaitteille 

eivät pidä pahana tekstiviestin lähettämistä 

luennon aikana tai diagnoosin etsimistä netistä 

bed-side

perustelut miksi juuri tämä on tärkeää



Z

erittäin visuaalisia oppijoita, viettävät paljon aikaa kuvien ja videoiden katseluun 

lähettämiseen ja  niihin reagoimiseen digitaalisten laitteidensa kautta →

tiedonhankintaa  milloin tahansa →ei tietoa "yhtenä blokkina" kuten kirjoissa, 

vaan pikemminkin tietoja, jota voidaan etsiä ja käyttää tosielämässä

opettajat keskeisessä asemassa, kun he auttavat opiskelijoita navigoimaan 

digitaalisissa resursseissa

kommunikointi kuvien, meemien ja emojien kautta →opetus-materiaalien 

suunnittelussa tulisi olla kaavioita, grafiikkaa, animaatioita, videoita, huumoria jne. 

erityyppisiä medioita oppimistavoitteet ja sisältö mukautettava tosielämän 

skenaarioihin

luentomateriaalit ja sähköiset muistiinpanot verkkoalustalla, jotta opiskelijat voivat 

käyttää niitä tarpeensa mukaan → mahdollisuus keskeyttää, käydä uudelleen 

läpi henkilökohtaisten tyylien ja tarpeiden mukaan; lisää myös tunnetta 

hallinnasta, jota Gen Z arvostaa 

multitaskaajia → paras tapa on jakaa materiaali ja toimittaa selkeästi 

kohdennettuina paketteina interaktiivisilla esitystekniikoilla ja työkaluilla, 

kahoot



Todellakaan opiskele 

vapaa-ajalla… 

yksi tärkeä juttu vielä



Miksi aloitin tekemään videoita?



Miten teen videoita?

Opetusfilosofiani Mikä on oikeasti tärkeää Visuaalisuus

Opettaja EI OLE 
oman 

opetuksensa tähti



Miten teen videoita?

Omilla päivystyssäästöillä 

hankittu kamera

PowerPointWordin 
videoeditori 



Katsotuin video



Eniten didaktista kehua saanut 



Tärkeä ja omasta mielestä hauska



Propsit



Filtterit



This is how we do it…. 



Ei pidä luottaa pelkästään yhteen…. 



Pidetäänkö???


