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Opiskelijat ja tutkijat elävät ja 
toimivat visualisoituneessa ja 
medioituneessa tieto-
ympäristössä

Miten me tietoammattilaiset 
otamme tämän huomioon? 

ImagOA-hanke 2018 
kaikkien korkeakoulujen 
hyödynnettäväksi

Teos: Rirkrit Tiravanija, untitled 2013 (on ne peut 
pas simuler la liberte) (2013). Kuva: Marika 
Sarvilahti



Visuaalinen informaatio opiskelussa 
Mallinnokset, infografiikat ja havainnekuvat selkeyttävät ja painottavat 
tietoa opetusmateriaaleissa ja opetuksessa
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Opetusmateriaalit yliopistoissa

46% opetusmateriaaleista ovat kuvia (UNIFI, 
ARENE, KOPIOSTO 2016)

Muu julkaisu Tutkimusraportti Yksittäiset kuvat Tieteellinen artikkeli Tietokirja
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Arvio nykytilasta: taideyliopistojen 
tekijänoikeuspalvelu

• Opetusmateriaaleista puuttuu kolmansien tahojen tekijä- ja 
lähdetietoja

• Creative Commons-lisensoituja eli avoimesti lisensoituja materiaaleja 
ei osata hyödyntää opetuksessa

• Opettajat eivät osaa avata omia materiaalejaan avoimilla lisensseillä, 
jota avoimen tieteen käytännöt vaatisivat

• Jos nämä taidot lisääntyisivät, vähenisi tarve käyttää materiaalia 
Kopioston digiluvalla (Rehbinder 2016).
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Kuva-aineistot: 
Digitaalinen 
kulttuuriperintö 

Tarkoittaa korkealaatuisesti 
ja vakiintuneita standardeja 
noudattaen digitaaliseen 
muotoon muutettua, eli 
digitaalisiksi kuviksi tai 
koneluettavaksi tekstiksi 
muunnettua kulttuuriperintöä. 

Kuva: Johannes Vermeer (1660). The Milkmaid. 
http://europeana.eu/portal/record/90402/SK_A_2344.
html
Public Domain -
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

http://europeana.eu/portal/record/90402/SK_A_2344.html




Kuva-aineistot: 
Infografiikka

Selittävä esitys, joka kuvaa 
usein numerotietoja, kuten 
tilastoja, mutta myös muita 
abstrakteja asioita kuten 
rakenteita, prosesseja ja 
tapahtumakulkuja tai 
toimintaperiaatteita. 

Kuva: Jack Hagley (2013). The World as 100 People. 
https://visual.ly/community/infographic/geography/wor
ld-100-people

https://visual.ly/community/infographic/geography/world-100-people


Kuva-aineistot: 
Visualisointi

Erilaisia piirteitä datasta tai 
fakta-aineistosta havainnoiva 
esitys, joka voi olla myös 
vuorovaikutteisesti toteutettu.

Kuva: Nevit Dilmen (2015). Visualisation of 
Cerebrospinal fluid in ventricles and surrounding 
areas. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerebrospin
al_fluid_Csf.gif CC-BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerebrospinal_fluid_Csf.gif


Kuva-aineistot: Kuvitus

Kuvaavat fiktiivisiä 
mielikuvia, tilanteita tai 
tunnetiloja, tai todellisen 
elämän tapahtumia ja uutisia

#woman #meadow #grass
#park # oudoors

Lisenssi: CC0

Kuva: https://pixabay.com/en/woman-hairstyle-lying-
meadow-grass-918603/ CC0

https://pixabay.com/en/woman-hairstyle-lying-meadow-grass-918603/


Kuva-aineistot: 
tieto-kuvitus

Mallinnukset, jotka eivät pyri 
jäljittelemään näköhavaintoa, 
vaan esittämään enemmän 
tai pelkistetymmin tietoa kuin 
mitä ihminen havaitsee 
oppimisen tehostamiseksi

Kuva: Beta-cyclodextrin molecule. Photograph. 
Britannica ImageQuest, Encyclopædia Britannica, 31 
Aug 2017.
http://quest.eb.com/search/132_1495974/1/132_1495
974/cite

http://quest.eb.com/search/132_1495974/1/132_1495974/cite


Kuva-aineistot: 
kartta

Mittauksiin perustuva 
pienoiskuva 
maantieteellisestä alueesta 
maastossa, merellä tai 
vaikkapa tähtitaivaalla

Kuva: MML Karttapaikka. Risulahti, Luumäen kunta. 
13.11.201. 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/



Mistä etsiä kuva-aineistoja?

• Digitaalinen kulttuuriperintö: yhdistelmätietokannat (esim. Europeana, 
Finna, DPLA) ja organisaatioiden omat verkkopalvelut

• Lisensoidut kuvatietokannat (esim. ARTstor)

• Erityiset kuvahakukoneet (esim. Google Advanced Image Search)

• Kuvanjakopalvelut (CC-lisensoidut kuvat): Flickr CC-Search, 
Wikimedia Commons

• Kuva-aineistoja koottu yhteen Aalto-yliopiston oppaaseen: 
http://libguides.aalto.fi/vrc
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Kuva: Hattwig. K. et al. (2013). Visual 
Literacy Array based on ACRL’s Visual 
Literacy Standards The Johns Hopkins 
University Press. 



Visuaalinen lukutaito

“[s]tudents need assistance using visual information and developing 
digital literacies for their academic exercises. This includes identifying 
reliable image sources, judging the quality of images and associated 
descriptive data, accurate identification of historical content, and 
understanding intellectual property and how to cite images in their 
writing and assignments.”

Visual Resources Association (VRA) http://vraweb.org/

http://vraweb.org/
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ImagOA-hanke
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• Ohjeistus kuvien käytöstä 
opetusmateriaaleissa, 
opinnäytteissä, tieteellisissä 
artikkeleissa ja julkaisuissa 
avoimen tieteen periaatteita 
noudattaen 

• Materiaali kaikkien YO- ja 
AMK-kirjastojen 
hyödynnettävissä Libguides-
oppaissa, opetuksessa ja 
ohjauksessa

• ImagOA webinaari SYNissä
29.11. klo 9.30-11



ImagOA esitellään 29.11. SYN-webinaarissa

Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa -hanke 
järjestää webinaarin ImagOA-oppaasta ja kuvien tekijänoikeuksista yliopistokirjastojen 
asiantuntijoille ja kouluttajille 29.11.2017 klo 9:30-11:00. 

• Tekijänoikeus, CC BY 4.0 -lisenssi, ImagOA -hankkeen ja oppaan esittely / Maria 
Rehbinder, Tekijänoikeusasiamies, Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu

• Viittauskäytännöt ja avoimesti lisensoidut kuva-aineistot / Marika Sarvilahti, 
Tietoasiantuntija, Aalto-yliopiston oppimiskeskus

• ImagOA ja julkaiseminen - kuvien käyttäminen julkaisuissa / Jenni Mikkonen, 
Julkaisuasiantuntija, Taideyliopisto

• Kuvat sosiaalisessa mediassa / Mari Pesola, Projektityöntekijä, Unifi ry
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