
VIDEO-CV -KÄSIKIRJOITUS DIGIVOIMAA-HANKE



MIKÄ ON VIDEO-CV?
Täydentää tavallista CV:tä, mutta ei korvaa sitä

Videoiden hyödyntäminen on yleistymässä työnhaussa

Video-CV on hyvä tapa tuoda persoonallisuutta näkyviin ja erottautua muista 
hakijoista

Videolla voi kompensoida esim. työkokemuksen puutetta ja esitellä 
erikoisosaamistaan. 

Hyvin tehty video on myös osoitus motivaatiosta. 

Voit käyttää video-CV:tä myös oman osaamisen ja itsetuntemuksen 
vahvistamisen työkaluna



ESIMERKKEJÄ
Etsikää Internetistä (esim. Youtube) muutama esimerkki toteutetuista video-CV:stä. 

Pohtikaa mitä ajatuksia videot teissä herättivät?

Mitä huomioita teitte videon toteutuksesta (esim. sisältö ja kuvaus)?

Tutustukaa lisäksi oheiseen sivuun ”TE-toimiston vinkit”, josta löydät lisätietoa video-CV:n 
toteutuksesta

https://toimistot.te-palvelut.fi/-/te-toimiston-vinkit-videot-tyonhaussa?redirect=http://toimistot.te-
palvelut.fi/uusimaa%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_PZSaJM2bHT5r%2526p_p_lifecycle%2
53D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcol
umn-4%2526p_p_col_pos%253D2%2526p_p_col_count%253D4



VIDEO CV:N TEKEMINEN 
Toteutukseen sopii puhelin, kamera tai tablet

Video-CV:n tekeminen kannattaa aloittaa laatimalla käsikirjoitus itsellesi, jossa voit hyödyntää 
aiempien tehtävien materiaalia sekä Digivoimaa-verkkosivuilta löytyvää käsikirjoituspohjaa

Huomioi kuvauspaikka, valaistus, tausta (visuaalisuus, melu)

Kuvaa noin minuutin mittainen video (max 2min.)

Videon ei tarvitse mennä kerralla purkkiin. Olennaista on tehdä toteutus huolella!

Videon voi ladata esim. omaan pilvipalveluun, Youtube tilille (yksityisenä videona, jonka voit 
piilottaa muilta) tai näyttää puhelimelta/tabletilta. 

Huom! Mikäli jaat videon pilvipalvelusta, olethan tarkkana, että jaat ainoastaan haluamasi sisällön

Videon editointi onnistuu esim. puhelimella tai Youtubessa

Pyydä palautetta tai kehitysehdotuksia videosta esimerkiksi opettajalta, ohjaajalta tai muulta 
luotettavalta henkilöltä



KÄSIKIRJOITUS
Työstä 1 -2 minuutin mittainen CV:n käsikirjoitus. Käsikirjoituspohjaan voit… 

1) suunnitella ruudukkoon mitä kuvaa 
Mieti esimerkiksi kuvauspaikka ja rekvisiitta / tausta sekä mahdollinen oman 

osaamisen esittely kuvien avulla

2) suunnitella riveille sisällön tai kirjata ylös tarkemmat repliikit 

Panosta videon aloitukseen

Kohdistaminen. Pohdi minkä työn saantia haluat edistää videolla? Vai haluatko tehdä 
yleisesittely itsestäsi?

Luovuutta saa käyttää!

Harjoittele esiintymistä videolla jo etukäteen ja pyydä tarvittaessa palautetta



ESIMERKKEJÄ SISÄLLÖSTÄ
Voit hyödyntää aiempien tehtävien materiaalia (esimerkiksi oman osaamisen sanoittamista) kun pohdit videon sisältöä. Tutustu 
myös oheiseen linkkiin hissipuheesta eli pitchauksesta, jota voit hyödyntää myös video-CV:n laatimisen yhteydessä

https://duunitori.fi/tyoelama/hissipuhe-tyonhaussa

VINKKEJÄ SISÄLTÖÖN: 

Esittely (nimi, ikä…ym.)

Mitä teet nyt? Mitä kokemusta sinulla on aiheeseen liittyen?

Mitä osaan? 

Millainen olen? (tätä voi tuoda esiin myös esim. liittämällä kuvia)

Vahvuudet, persoonallisuus. Millaista erityisosaamista sinulla on?

Voit puhua myös harrastusten kautta saadusta osaamisesta

Miten sinua on kuvailtu, mistä innostut?

Myyntilause: Mikä sinut erottaa muista. Yritä keksiä! 

Muista olla rehellinen

https://duunitori.fi/tyoelama/hissipuhe-tyonhaussa


OMINAISUUKSIEN KERTOMISEN TUEKSI
Hyödynnä esimerkiksi aiemmista tehtävistä tekemiäsi havaintoja omasta 
osaamisestasi, mutta kertomisen tueksi voit pohtia myös seuraavia kysymyksiä:

Mistä olet saanut positiivista palautetta?

Millaisena muut minut näkevät (kysy esimerkiksi ohjaajilta tai kavereilta)

Mikä saa sinut innostumaan? Mistä saat energiaa?



OMINAISUUKSIEN KERTOMISEN TUEKSI
Mikäli toimitte ryhmässä, tehkää seuraava harjoitus noin kolmen hengen ryhmässä:

Mieti jokin haastava ja merkityksellinen tehtävä tai tilanne omassa elämässäsi. Se voi liittyä 
työhön, opiskeluun, harrastukseen tai vaikkapa järjestötoimintaan. Pohdi mitä silloin tapahtui, 
mitä silloin teit ja miten toimit. Kerro tarina kahdelle kaverillesi, joista toinen kuuntelee ja 
kolmas kirjoittaa ylös ajatuksensa siitä, millaista osaamista tehtävä tai tilanne osoittaa. Tämän
jälkeen keskustelkaa ryhmässä havainnoistanne. Keskustelun jälkeen vaihdetaan osia.

Huom! Voit pohtia myös itsenäisesti tehtävää, ja tarvittaessa pyytää palautetta esimerkiksi
ohjaajaltasi tai opettajaltasi.

Voit käyttää myös apua: https://duunitori.fi/tyyppitesti/

https://duunitori.fi/tyyppitesti/


TEKNINEN TOTEUTUS
Pyritään tekemään peruslaadukas: kuvaus selkeää taustaa vasten, hyvä kuva ja ääni, ei 
tarvitse erikoistehosteita. Sinä olet pääosassa.

Etsi stressitön ympäristö

Selkeä tausta, huomion tulee kiinnittyä esiintyjään

Puhelinlaatu riittää hyvin. Varmista kuitenkin, että ääni erottuu selkeästi

Valaisu: luonnonvalo on paras, vältä vastavaloa, tasainen valaistus

Asettele, rajaa (puolilähikuva) kaveri auttaa!

Yksi otto toimii hyvin, mutta vaatii harjoittelua

Esim. alkua ja loppua kannattaa leikata (tyhjät pätkät pois) 

Halutessasi voit lisätä tekstiä (esim. nimi näkyviin)

Ei mitään turhaa. Filtterit ym. efektit kannattaa jättää pois, mutta voit tehdä pieniä korjauksia 
jos taito riittää.

Kaikki edellä mainitut sovellettavissa. Tee vaikka kaksi versiota! Pyydä palautetta.



ESIINTYMINEN
Harjoittele!

Pyri rentoutumaan, älä hätäile. Kuvaamista voi tehdä useamman kerran

Ryhti, jännitys ja maneerit (kaveri voi auttaa) levottomat kädet voi esim. piilottaa 
selän taakse.

Positiivisuus – hymy tarttuu

Selkeys

Itsevarmuus myös hyväksi, mutta ei aitouden kustannuksella

Ole oma itsesi! Feikkaaminen paljastuu jossain vaiheessa

Pyri olemaan vakuuttava heti alusta alkaen, ensimmäiset 10 sekuntia tärkeitä!

Palkkaisitko itsesi esiintymisen perusteella?



LÄHTEET
INTERNET

https://www.sdo.fi/app/uploads/Video-cv-ohje-Duunittamo-1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=q1xMPpUcZe8

https://www.jyu.fi/studentlife/eportfolio/ohjeet/harjoitukset

KIRJALLISUUS

Kattelus, Ritva ja Jokinen Tomi: Uraopas. Työelämän lyhyt oppimäärä. Gaudeamus, 
Printon Trükikoda, Tallinna 2017. 
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