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Tiedon visualisointia
Sanotaan että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. 
Nykypäivänä sanonta pitää enemmän paikkansa kuin 
koskaan aiemmin. Informaation muotoilun perusidea 
on tuottaa ja tukea kirjoitetun sanan sanomaa niin, 
että katsoja ymmärtää kerta katsomalta halutun infor-
maation. Tämän päivän informaatioähkyssä kuvallinen 
kerronta on paljon tehokkaampaa kuin sanallinen, jonka 
vuoksi jokaisella olisi hyvä olla perustietämys tiedon 
visualisoinnista ja infografiikasta.

Koulutuksen tavoitteet
Antaa työkalut ja perustiedot informaation muotoilusta 
sekä käyttömahdollisuuksista nykypäivän informaatio-
ruuhkassa. Avata käsitettä infografiikka ja sen monipuo-
lisia käyttömahdollisuuksia eri työkaluilla toteutettuna.

Koulutus on kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä 
informaation muotoilun teoriaa ja toisena infografiikkaa 
käytännössä. Koulutus soveltuu erityisesti kuvataiteili-
joille, jotka haluavat löytää visuaaliselle osaamiselle 
uusia ansaintamahdollisuuksia. Koulutukseen osallistu-
minen ei kuitenkaan edellytä visuaalisen alan koulutusta.

Mitä on
infografiikka?

Infografiikan
Trendit ja
historia?

Millainen
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Työnkulku
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Miten
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Koulutuksen sisältö lyhyesti

KOULUTUS ON OSALLISTUJILLE ILMAINEN.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aika: 3.10.2017 klo 9-15 ja 4.10.2017 klo 9-15
Paikka: Lapin AMK, Kauppakatu 58, 95400 Tornio

Sitovat ilmoittautumiset 26.9.2017 klo 15:00 
mennessä osoitteeseen arto.huhta@lapinamk.fi

Lisätietoa koulutuksen tarkemmasta sisällöstä, 
ennakkotehtävistä ja aikatauluista toimitetaan 
osallistujille.



Pari sanaa kouluttajalta
” Tiedon määrä kasvaa alati kiihtyvällä vauhdilla, mutta 
kuinka data saadaan muutettua ymmärrykseksi?

Visualisointi on eräs tehokkaimmista työkaluista tiedon 
välittämiseen ja uusien oivallusten synnyttämiseen. 
Tiedon esittäminen visuaalisessa muodossa auttaa 
aineiston rakenteen hahmottamisessa ja kokonaiskuvan 
muodostamisessa. 

Visualisointeja ja infografiikoita hyödynnetään lehdis-
tössä ja sähköisessä mediassa, tieteellisissä julkaisuissa 
ja tietokirjoissa, sosiaalisessa mediassa, yritysviestin-
nässä ja markkinoinnissa ja esimerkiksi osana teknisten 
laitteiden käyttöohjeita. Koulutuksen tavoitteena on 
antaa yleiskuva infografiikkojen ja visualisointien 
erilaisista käyttötavoista ja vakiintuneista esitysta-
voista ja auttaa käsittelemään, analysoimaan ja esittämään 
erityisesti määrällistä tietoa visuaalisin keinoin. Lisäksi 
tutustutaan mm. yleisimpiin infografiikan suunnittelu-
työkaluihin, informaatiomuotoilun työnkulkuun ja näköha-
vaintotutkimuksen uusimpiin tuloksiin. Osallistujat tuot-
tavat kurssin aikana myös infografiikan tai luonnoksen 
sellaiseksi itseään kiinnostavasta aiheesta.”
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Kouluttajana toimii Koponen+Hildén-muotoilutoimiston 
perustaja ja Tieto näkyväksi -kirjan kirjoittaja,  
informaatiomuotoilija Juuso Koponen.


