Videon tekemisen haasteet
Johtamisen opintokokonaisuuden esittelyvideo
Irmeli Lemola, HY Avoin yliopisto

Haastateltavien löytäminen
• Joskus yllättävän vaikeaa ja aikaa vievää
• Kesälomien lähestyminen aiheutti myös haasteita yhteisten
haastatteluaikojen löytymiseen
• Tavoitteena oli löytää 3 haastateltavaa erilaisista organisaatioista:
• Julkinen sektori
• Yksityinen sektori
• Järjestökenttä
à Kysy kymmentä ihmistä, löydät ehkä kolme

Videon sisällöllinen idea
• Johtamisen opintokokonaisuuden kuvausteksti lähtökohtana
• Konkreettisia ajatuksia johtajuudesta haasteltavilta
• Haastattelukysymykset mm.
•
•
•
•
•
•

Mitä on hyvä johtajuus?
Minkälaisia haasteita kohtaat arjessasi?
Mikä sinua innostaa työssäsi?
Miten eettinen johtaminen näkyy työssäsi tai organisaatiossasi
Muutosjohtaminen?
Sukupuolikysymykset?

Muista ainakin nämä!
• Kysymykset kannattaa lähettää etukäteen haastateltavalle
• Haastattelun valmisteluun menee aikaa kuvauspaikalla:
• sopivan kuvauspaikan löytäminen sisä- tai ulkotilassa
• laitteiden sijoittelu, äänten ja kuvan testaus, oikea valaistus

• Harjoitushaastattelu ennen kuvausta: On tärkeää saada haastateltava
rentoutumaan
• Kuvauspaikan valinta on tärkeä: ei ilmastoinnin ääniä, liikaa melua,
ympäristö joka kertoo jotakin olennaista joko organisaatiosta tai sopii
muuten vain kuvattavaksi.
• Henkilötietolaki edellyttää luvan saamista, jos henkilö esiintyy
tunnistettavasti verkossaà Muista tehdä videoiden käytöstä
käyttöoikeussopimus (tekijänoikeus) jokaisen haastateltavan kanssa

Videon kesto ja sijainti
• Kolmesta haastattelusta koostettiin yksi esittelyvideo
• Valinnan vaikeus: mitä kustakin haastattelusta ottaa mukaan ja mitä
jättää pois
• 5 minuutin tavoite ylittyi à lopullisen videon kesto 12 minuuttia
• Alkuperäiset haastattelut osoittautuivat niin hyviksi, että ne
säilytetään ja ne ovat yksittäisinä katseltavissa myöhemmin syksyllä
YouTubessa
• Esittelyvideo sijaitsee tällä hetkellä YouTubessa ja lisätään myös
UniTubeen. Linkitykset tehdään Avoimen yliopiston ja yliopiston
verkkosivuille

Lopullinen videokooste:
Johtaminen työnä - haastatteluja johtajan arjesta
• https://youtu.be/G2Hq0rhaJSk
• Miten johtajat itse näkevät työnsä, johtamisen haasteet, hyvän johtajuuden ja
eettiset kysymykset?
• Haastateltavina:
• Susanna Niinistö-Sivuranta, Helsingin yliopisto, opetustoimen kehitysjohtaja
• Inka Hetemäki, Suomen Unicef, ohjelmajohtaja
• Tarja Tyni, MandatumLife, Johtaja, Yritykset ja Liiketoiminnan kehitys
• Suunnittelu: Irmeli Lemola
• Kuvaus ja editointi: Esko Kuittinen
• Musiikki: "Flutey Funk" (CC-BY) by Kevin MacLeod

Johtamisen opintokokonaisuus HY:ssä ja
Avoimessa yliopistossa
• Johtamisen opintokokonaisuuden esittelyvideo on alku
kokonaisuuden esittelylle, johon myöhemmin linkitetään useampia
videoita
• Johtamisen perusteet –jakso järjestetään koko vuoden kestävänä
MOOC-kurssina, joka alkaa syyskuussa 2017
• Opintoja voi suorittaa 15, 25 ja 35 op:n laajuisena (Avoimessa 15 op:n
laajuisena)
• Social- & kommunal högskolan vastaa opintojen koordinoinnista

