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TIIVISTELMÄ 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia videoiden tuottamista ja tehdä pieni vi-
deosarja, joita pystytään hyödyntämään B2B-markkinoinnissa. Videoita on 
tarkoitus käyttää osana B2B-mainontaa sosiaalisessa mediassa. Videoi-
den tavoitteena oli olla hyvin lyhyitä, mutta niillä olisi viihdearvoa. 

Teoriaosuudessa käsitellään yleistä asiaa videokuvauksesta ja sitä, mitä 
kaikkea videokuvaus vaatii. Teoriaosuus käsittelee myös videokuvauksen 
eri työvälineitä ja vaiheita. Videokuvauksen lisäksi teoriaosuudessa on pa-
neuduttu markkinointiin ja erityisesti B2B-markkinointikeinoihin.  

Opinnäytetyön case-osuus toteutettiin Näkemystehdas MBE:lle. Se koos-
tui videosarjasta, joka muodostui neljästä lyhyestä videosta. Videot sisälsi-
vät kuvattua materiaalia sekä lyhyen loppuanimaation. Videoista pyrittiin 
tekemään hyvin samantyylisiä ja huumoripainotteisia. Jokainen video 
suunniteltiin ja toteutettiin alusta loppuun. Videosarjan tavoitteena oli 
saada uusia B2B-asiakkaita ja herättää asiakkaiden ostopäätös haluk-
kuutta. 

Asiasanat: B2B-markkinointi, video, videokuvaus, sosiaalinen media, ani-
maatio 
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ABSTRACT 

The objective of this Bachelor’s Thesis was to study video producing and 
make a little video series which can be used in B2B marketing in social 
media. The videos were to be short but still have entertainment value. 

The theoretical part was focused on video shooting and what is required in 
video shooting. The theoretical part also deals with the tools and steps of 
video shooting. In addition to video shooting, the theoretical part has fo-
cused on marketing and specially B2B marketing tools. 

The case part was implemented for Näkemystehdas MBE. It consisted of a 
video series which had four short videos. The videos included shooting 
material and a short final animation. The videos were made in the same 
humoristic style. All the videos were planned and made from start to finish. 
The aim of the video series was to get new B2B customers and to awake 
the willingness of the customers to buy. 
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1 JOHDANTO 

Videot ovat kasvattaneet suosiotaan valtavasti osana markkinointia. Sano-

taan, että kuva kertoo enemmäin kuin tuhat sanaa. Entäpä jos kyseessä 

on liikkuva kuva? Videoiden mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. 

Tekniikan yleistyessä, kehittyessä ja halventuessa myös videoiden tuotta-

minen on kasvanut, yleistynyt sekä helpottunut. Videoita pystyy kuka ta-

hansa tuottamaan, missä tahansa. Rajoitteena toimivat ainoastaan ideat ja 

oma taitotaso. 

Videoiden hyödyntäminen markkinoinnissa on osa nykypäivää. Iso osa yri-

tyksistä käyttää videoita jollain tapaa markkinoinnissaan. Haasteena onkin 

löytää keino, jolla erottua ”videoviidakosta”. Hyvällä videolla yritys pystyy 

vahvasti myös erottautumaan kilpailijoistansa. 

Räjähdysmäinen kasvu videoiden osalta eri sosiaalisissa medioissa on 

ajanut ihmiset tilanteeseen, jossa heillä ei ole yksinkertaisesti aikaa katsoa 

läheskään kaikkia videoita. Voidaan kuvitella vaikkapa kuinka kauan itseltä 

menisi aikaa, jos katsoisi jokaisen videon, joka tulee Facebook-seinällä 

vastaan. Valtava videoiden määrä on muokannut videoista hyvin lyhyitä ja 

nopeatempoisia. Lisäksi hyvän videon on herätettävä katsojan mielen-

kiinto heti. 

Tässä opinnäytetyössä keskityään videoiden käyttämiseen osana B2B-

markkinointia. Oleellisena osana työssä käydään läpi B2B- ja B2C-markki-

noinnin eroja sekä eri markkinointityylejä. Pääpaino kuitenkin työssä on vi-

deoiden tuottaminen. Teoriaosuudessa käydään läpi eri videotyylejä, vi-

deotekniikoita, videontekovaiheita ja eri videontekovälineitä. 

Case-osuudessa tuotetaan Näkemystehdas MBE:lle neljäosaisen vi-

deosarjan tukemaan B2B-markkinointia. Videot ovat kestoltaan aika lyhyitä 

ja niiden on tarkoitus olla rentoja ja huumoripainotteisia. Videot tukevat 

tyyliltään tosiaan, ja loppuanimaatiolla niistä on tehty yhdenmukaisia. Näin 

videot pystytään helposti yhdistämään omaksi videosarjaksi. Kaikki videot 
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ovat itse ideoituja, käsikirjoitettuja, suunniteltuja, kuvattuja ja editoituja. Vi-

deot on tehty myös hyvin tukemaan MBE:n omaa arvomaailmaa ja ajatte-

lutapaa.  

Case-osuudessa myös perehdytään hieman näyttelemiseen, sekä yhden 

miehen kuvausmaailmaan. Minkälaisia haasteita vastaan tulee kun joutuu 

itse sekä kuvaamaan että näyttelemään kaiken?  
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2 B2B- JA B2C-MARKKINOINTI 

2.1 Markkinointi-käsite 

Markkinoinnin tehtävänä on saada myyntitulosta ja parantaa yrityksen kan-

nattavuutta sekä erottautua kilpailijoista. Yritys tunnistaa markkinoinnin 

avulla nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ja näiden ostokäyttäytymistä, 

tarpeita sekä haluja. Asiakkaissa markkinoinnilla herätetään ostohaluk-

kuutta ja kehitetään heidän tarpeiden mukaan uusia tuotteita. Lisäksi 

markkinoinnilla ylläpidetään vanhoja kanta-asiakassuhteita. (Suomi.fi 

2017.) 

Markkinoinnilla on yleensä tavoite, johon yritys markkinoinnilla pyrkii. 

Markkinointi vaatii myös markkinointistrategian, jolla markkinointia lähde-

tään tekemään. Markkinointi jaetaan yleensä kahteen osaan, kuluttaja- ja 

yritysmarkkinointiin. Yritys voi harjoittaa molempia tai vain toista. Silloin 

kun samaa tuotetta tai palvelua tarjoaa useampi tarjoaja, pitää kilpailijoista 

erottua jollain tavalla. Markkinointi on yksi tapa. Myös jos tuotetaan uusi 

tuote tai palvelu, saattaa markkinointi olla tapa tuoda se muiden tietoisuu-

teen. 

2.2 B2B-markkinointi 

B2B-markkinoinnilla tarkoitetaan yritysmarkkinointia. Termi B2B tulee eng-

lannin kielen sanoista ”business to business”. Tällä tarkoitetaan tuotteiden 

tai palveluiden markkinointia yritysten ostopäättäjille. Yritysmarkkinointi on 

pitkäjänteistä markkinointia. Markkinoinnilla pyritään isompiin kokonai-

suuksiin ja asiakkaat usein miettivätkin pidempään ostopäätöstä. 

B2C-markkinointi on suunnattu kuluttajille. Termi B2C tulee englannin kie-

len sanoista ”business to consumer”. Tuotteita tai palveluita myydään yk-

sittäisille ihmisille, eikä muille yrityksille. 
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Yritysmarkkinat ovat kuluttajamarkkinointia suurempia. Tämä johtuu siitä, 

että kaikki yritykset eivät valmista tuotettaan alusta loppuun, vaan esimer-

kiksi joitakin osia saatetaan ostaa useammalta valmistajalta. Näin ollen yri-

tysmarkkinoinnissa voi olla useampi osto- ja myyntiketju yritysten kesken, 

ennen kuin tuote päätyy kuluttajalle. 

Harvan yrityksen ostopäätöksistä vastaa vain yksi henkilö, vaan usein 

taustalla on useampi henkilö. Kun taustalla vaikuttaa useampi henkilö, se 

tarkoittaa, että B2B-markkinointi onkin tiimityöskentelyä. Myyjän pitää 

saada vakuutettua useampi henkilö myyntiprosessissa. 

2.3 B2C-markkinointi 

Kuluttajamarkkinat ovat paljon yksinkertaisempia kuin yritysmarkkinat. 

Myyjä myy palveluitaan tai tuotteita yhdelle tai useammalle kuluttajalle. Ku-

luttajan ostoprosessi on usein lyhyempi ja ostopäätökset saatetaan tehdä 

hyvinkin impulsiivisesti. 

Vaikka yritysmarkkinointi on suurempi kuin kuluttajamarkkinointi, niin ilman 

kuluttajamarkkinointia ei olisi yritysmarkkinointia. Yritysmarkkinointiketju 

päättyy usein kuluttajamarkkinointii, kun valmis tuote tai palvelu myydään 

kuluttajalle. 
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3 MARKKINOINTITRENDIT 

3.1 Markkinoinnin historiaa 

Markkinoinnilla ja mainonnalla on pitkä historia. Sen uskotaan varsinaisesti 

alkaneen teollisen vallankumouksen aikaan, jolloin massatuotanto tuli 

mahdolliseksi. Ennen sitä ei juuri markkinointia ollut, sillä yleensä kysyntä 

ylitti tarjonnan, jolloin tuotteet saatiin myytyä ilman mainontaa. (Gurumark-

kinointi 2015.) 

Markkinointi elää kehityksen mukana. Se on vahvasti sidoksissa yrityksiin. 

Ilman yrityksiä ja niiden tuotteita tai palveluita, ei myöskään olisi markki-

nointia. Yritykset siis vaikuttavat markkinoinnin kehitykseen, mutta loppu-

jen lopuksi maailman kehittyminen ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen 

määrittävät markkinoinnin.  

3.1.1 Modernin markkinoinnin alkuvaiheet 

Moderni markkinointi on saanut alkunsa 1700-luvulla. 1880-luvulla Britan-

niassa ja Yhdysvalloissa syntyivät ensimmäiset mainostoimistot. Silloin 

lehtien mainoksien ulkoasu alkoi muuttua monipuolisemmaksi. Taiteilijoita 

alettiin käyttämään mainosten ulkoasun tekemisessä. (Heinonen 1999.)  

1900-luvulla mainonta jatkoi kasvuaan ja teollisten tuotteiden mainonta li-

sääntyi valtavasti. Yhdysvalloissa käytettiin arviolta 1900-luvulla mainon-

taan 256 miljoonaa dollaria. Alle kymmenessä vuodessa 1909-luvulla 

määrä oli jo 540 miljoonaa dollaria. 1929 mainontaan käytetty raha oli jo 

lähes 3000 miljoonaa dollaria. (Heinonen 1999.)  

Suomen mainonnan piirteet ovat tulleet pitkälti Yhdysvalloista. Monet 

1920-luvun Suomen mainonnan uranuurtajat ovat joko opiskelleet tai asu-

neet Yhdysvalloissa. Tästä esimerkkeinä toimivat henkilöt Wäinö Kauno 

Latvala, Paul Thorwall, Eugen Ulfves ja Artturi Raula. Suomen ensimmäi-

siä mainostoimistoja oli Yhdysvaltalaisen toimiston haarakonttori Erwin, 

Wasey & Co Oy joka teki Ford-automerkin mainontaa. (Heinonen 1999.) 
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3.1.2 Digitaalisen markkinoinnin synty 

Digitaalisesta markkinoinnista käytetään myös termiä digimarkkinointi. 

Digimarkkinointi käsittää kaikken interaktiivisen markkinoinnin, mukaan 

lukien sosiaalisen median. Tämä on nykyään niin vahva osa markkinointia, 

että valtaosa markkinoinnista on enemmän tai vähemmän digimarkki-

nointia. 

Digitaalinen markkinointi syntyi tietokoneiden ja internetin myötä. Suo-

messa tämä käytännössä tapahtui 1980-luvulla, kun tietokoneiden määrä 

nousi satoihin tuhansiin (Asikainen 2011). Tietokoneet avasivat uuden 

markkinointitavan digimarkkinoinnin.  

Teknologian kehitys on osa digitaalisen markinoinnin kehtystä. Teknolo-

gian kehitys on markkinoinnissa sekä uhka että mahdollisuus. Parempi ja 

helpompi teknologia luo uusia tapoja markkinoida, mutta samalla se myös 

lisää kilpailua. Pitää keksiä uusia tapoja, kuinka erottua esimerkiksi sosi-

aalisen median valtavirrasta. 

3.2 2018 markkinointitrendit 

Markkinointi muuttuu vuosittain ja niin myös trendit sen mukana. Syynä 

muutoksiin on pitkälti teknologian ja sosiaalisen median kehitys sekä ylei-

sesti muuttuvat trendit. Ihmiset pukeutuvat, leikkaavat hiuksensa ja kuun-

televat erilaista musiikkia kuin vaikkapa 90-luvulla, eli ihmisten mieltymyk-

set ja tottumukset muuttuvat, jolloin myös markkinoinnin on muututtava.  

Muuttuvat markkinat vaativat myös yrityksiä uudistumaan. Harva yritys jat-

kaa ikuisesti kasvuaan, jos se ei pyri muokkaamaan toimintaansa markki-

noiden mukaisiksi. Huomioitava seikka markkinoinnin nopeasta kehityk-

sestä on, että jopa 76 % mainostajista uskoo markkinoinnin muuttuneen 

enemmän viimeisen kahden vuoden aikana kuin edellisen 50 vuoden ai-

kana (Adobe Systems 2017b). Ei siis ole ihme, jos tuntuu, että on haasta-
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vaa pysyä markkinoinnin mukana. Markkinoijista ainoastaan alle puolet ko-

kevat olevansa hyviä digitaalisessa markkinoinnissa (Adobe Systems 

2017b). 

Tulevaisuuden trendejä on todella hankala ennustaa tällä hetkellä, koska 

markkinointi muuttuu nopeammin kuin moneen vuoteen aikaisemmin. Alle 

on listattu trendejä, jotka ovat edellisinä vuosina nostaneet suosiotaan tai 

ovat nousussa kuluvana vuonna. Voidaan siis olettaa, että ne tulevat aina-

kin osittain toteutumaan myös loppuvuonna 2018. 

Mainostajien liitto povaa aitouden trendiä, eli videoista välittyy aitoa tunnel-

maa eikä siloteltuja malleja. Liitto kuitenkin muistuttaa, että aitous tarkoit-

taa ihmisille eri asioita ja erilaisuuden takia mainontaa kannattaa entistä 

enemmän kohdentaa tietyille ryhmille. (Lemminki 2018.) 

Visuaalisen sisällön valta kasvaa ja varsinkin videot lisääntyvät. Vuonna 

2017 Sosiaalisessa mediassa jaettiin visuaalista sisältöä jopa 40 % muuta 

sisältöä todennäköisemmin (Mawhinney 2017).  

Entisajan tehokkaasti toiminut push-mainonta, jossa tyrkytetään asiak-

kaalle jotain tiettyä palvelua tai tuotetta, on menettänyt tehoaan. Vastaa-

vasti laadukas sisältömarkkinointi ja lisäarvon tuottaminen ovat nousseet 

tehokaiksi markkinoinnin ja myynnin taktiikaksi. (Digimoguli 2017.) 

3.2.1 Video trendinä 

Videoiden tekemisessä kannattaa tällä hetkellä ottaa huomioon mobiili-   

alustat. Videoiden katselu puhelimilla ja tableteilla on lisääntyy valtavasti. 

Vuonna 2016 51 % videoista katsottiin mobiililaitteilla, kasvua edellis-

vuoteen oli 15 % ja sitä edelliseen vuoteen 2014 kasvua oli jopa 204 % 

(Ooyala 2016). Selkeä trendi on myös videoiden lyhyt pituus. 0-5 minuuttia 

kestävät videot muodostavat 55 % älypuhelimilla katsotuista videoista 

(Ooyla 2016). 
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Palataanko video tuotannossa jälleen 1900-luvun alkuun, kun tuotettiin 

mykkäelokuvia? Kaikista Facebookista katsotuista videoista 85 % katso-

taan ilman ääniä (Patel 2016). Ei varmaan palata täysin mykkään aika-

kauteen, mutta videoiden tekemisessä on otettava huomioon myös 

äänettömyys. Videosta on tehtävä sellainen, että se ei tarvitse ääniä tai si-

ihen on lisättävä tekstitykset avuksi. 

3.2.2 Inbound-markkinointi 

Inbound-markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia ulkoa sisäänpäin. 

Tämän vastakohta on outbound-markkinointi, jossa asioiden markkinointi 

tapahtuu ulospäin. Markkinoinnissa inbound on pitkäkestoisempaa kuin 

outbound. Inbound-markkinoinnin tavoitteena on saada potenttiaalinen 

asiakas itse tulemaan yrityksen verkkosivulle. (Juslén 2015.) Inboundissa 

siis pyritään siihen, että asiakas itse kiinnostuisi yrityksestä. Tämä vaatii 

myös jatkuvaa sisällöntuotantoa jo kiinnostuneille asiakkaille. 

Hyvän sisällöntuotannon kanssa Inbound-markkinointi on hyvin toimiva 

yhdistelmä. Tarkoituksena on luoda potentiaaliselle asikkaalle laadukasta 

sisältöä, kouluttaa, viihdyttää, inspiroida ja vakuuttaa (Digimoguli 2017). Ei 

siis välttämättä tarvitse edes markkinoida varsinaisesti mitään. Pyritään 

vain vahvistamaan yrityksen brändiä. 

3.3 Sosiaalinen media 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluk-

sia, jossa eri käyttäjät kommunikoivat keskenään ja tuottavat itse sisältöä. 

Sosiaaliselle medialle ei ole kuitenkaan tarkkaa määritelmää, vaikka se 

onkin vakiintunut ja sitä käytetään paljon. (Hintikka 2008.) Sosiaalinen me-

dia on myös taipunut puhekielelle lyhyempään muotoon some, joka ym-

märretään jopa nykyään paremmin. 

Sosiaalisen median tunnuspiirteinä voidaan pitää helppokäyttöisyyttä, no-

peaa omaksumista, maksuttomuutta ja mahdollista kollektiivista tuotantoa 
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(Hintikka 2008). Tosin tuo maksuttomuus ei aina pidä paikkaansa, varsin-

kaan yrityksiin. Sosiaalisen median alustat esimerkiksi Facebook ja In-

stagram ovat tuoneet yrityksille mahdollisuuden mainostaa palvelujaan tai 

tuotteitaan maksullisesti muille käyttäjille. 

Markkinointialustana sosiaalinen media on ollut pidempään jo kovassa 

nousussa. Yhä useampi yritys panostaa vahvasti sosiaaliseen mediaan ja 

pyrkii kasvattamaan tällä omaa tulostaan tai brändiä. 

3.3.1 Youtube 

Youtube on vidoiden suoratoistoon tarkoitettu alusta. Videoiden suosiosta 

Suomessa kertoo se, että tutkimustoimiston IROResearchin tutkimuksen 

mukaan Youtube on Suomen eniten käytetty sosiaalisen median palvelu. 

Sitä käyttää noin kolme neljästä suomalaisesta. (Keskisuomalainen 2015.) 

Youtubessa on paljon eri mahdollisuuksia. Sitä käytetään esimerkiksi ha-

kukoneena, opetustyökaluna, musiikin suoratoistopalveluna sekä video-

blogien ylläpitämiseen. Uutena ominaisuutena YouTube on alkanut ylläpi-

tämään omaa televisiokanvaa ja elokuvavuokrauspalvelua. Youtube tuot-

taa omia ohjelmia ja vuokraa käyttäjille elokuvia Youtuben kautta. 

3.3.2 Facebook 

Facebookista on tullut ajan myötä selvästi vanhemman väestön kanava. 

Nuorilla se on Whatsappin ja Youtuben jälkeen kolmanneksi suosituin ka-

nava (Weissenfelt 2016).  

Facebookin käyttäminen on muuttunut todella paljon. Vajaa kymmenen 

vuotta sitten sen sisältövirta oli hyvin tekstipainotteista, mutta tänä päivänä 

Facebook-seinä on täyttynyt kuvista ja videoista. Facebookin käyttö on 

myös laskenut huippuvuosistaan, mutta silti sillä 1,4 miljardia käyttäjää 

päivittäin (Hellevi 2018). Tuon kokoinen käyttäjämäärä tekeekin Faceboo-

kista erittäin otollisen alustan tavoittaa suuria määriä ihmisiä. 
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3.3.3 Instagram 

Instagram-palvelussa käyttäjä voi lisätä kuvia ja videoita. Palvelu tarjoaa 

nopeaa ja helppoa mahdollisuutta muokata sisältöä. Instagramissa pystyy 

esimerkiksi käyttää eri suodattimia, rajata tai muokata valaistusta kuvissa. 

Myös videoiden hidastaminen tai nopeuttaminen onnistuu helposti ja 

vaivattomasti. Toisaalta videoihin tai kuviin ei pystytä kuitenkaan 

tekemään mitään suuria tai haastavia muokkauksia. Siksi onkin mahdol-

lista muokata kuvia tai videoita jollain muulla työkaluohjelmalla ja listätä ne 

vasta tämän jälkeen Instagram-palveluun. 

Sosiaalisen median markkinoinnissa Instagamin valttikortti on Instagram 

Stories, jota käyttää yli 300 miljoonaa käyttäjää päivittäin (Instagram 

2017). Käyttäjä voi lisätä kuvan tai videon muille näkyväksi yhdeksi 

vuorokaudeksi eli 24 tunniksi. Idea on lähtenyt liikkeelle Snapchat-

sovelluksesta.  

3.3.4 LinkedIn 

LinkedIn saavutti vuonna 2017 miljoonan suomalaisen käyttäjän rajan. 

Sen käyttö on suosituinta 35-54-vuotiaiden keskuudessa, peräti 40 % 

prosenttia sen käyttäjistä kuuluu tähän ikäryhmään. (Laine 2017.) LinkedIn 

on Harvinainen sosiaalisen median palvelu siltä osalta, jossa käyttäjien 

ikäjakauma painottuu selvästi vanhempiin ihmisiin. 

LinkedIn on omalla tavallaan myös mullistanut työnhakua. Kaikki työnt-

arjoajat eivät välttämättä vaadi CV:tä, vaan tarvittavat työkokemukset voi-

daan myös saada LinkedInistä.  

3.3.5 Snapchat 

Snapchattiin ei pysty lisäämään mitään pitkäaikaista sisältöä. Palvelussa 

voi lähettää muille käyttäjille kuvia tai videoita, jotka häipyvät katselun jäl-

keen. Voit myös lisätä sisältöä Oma tarinani tai meidän tarinaosioon, jol-

loin sisältö on muiden nähtävillä 24 tuntia.  
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Snapchat on erityisesti 13-18 vuotiaiden suosiossa, mutta tämän iän jä-

lkeen sen käyttäjämäärät laskevat tasaisesti (Weissenfelt 2016). Tästä 

johtuen Snapchat-palvelussa vastaan tulevat mainokset on selkeästi nuo-

rille suunnattua. 

3.3.6 Twitter 

“Twitter näyttää jääneen ikuiseksi ‘lupaukseksi’.” 

Näin Weissenfelt kuvaili Twitterin suosiota tukimuksessansa. Sen käyt-

täjämäärät ovat pysyneet hyvin tasaisina vuonna 2013-2016 ja se on 

vasta yhdeksänneksi suosituin sosiaalisen median palvelu Suomessa. 

(Weissenfelt 2016.) Vaikka Twitter on “vasta” yhdeksänneksi suosituin 

palvelu, niin sillä on silti paljon käyttäjiä, eikä sitä pidä unohtaa markki-

nointistrategiaa miettiessä. 

Twitter-palvelua on paljon käytetty televisio-ohjelmissa näyttämällä käyt-

täjien Twitter-viestejä ruudussa. Näin ihmiset pystyvät osallistumaan reali-

ajassa keskuteluun vaikkapa osana suoraa lähetystä. 
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4 VIDEOTYYLIT 

4.1 Tyylierot 

On aika iso ero, tuotetaanko video elokuvaksi teatterin valkokankaalle vai 

lähetetäänkö video Snapchatissa kaverille ja kymmenen sekunnin jälkeen 

se häviää. Ei ole olemassa yhtä videomuottia. Videoihin voidaan käyttää 

paljon aikaa ja rahaa, tai sitten ne toteutetaan nopeasti livenä. Tapoja on 

monia ja riippuu hyvin paljon mitä videolla haetaan ja miten se tuotetaan. 

Vaikka videot kategorisoisi karkeasti, niin usein videotyylit ovat sekoituksia 

eri kategorioista. Toisaalta videon suunnittelussa on hyvä miettiä, mihin 

kategoriaan sen tyyliä lähdetään tekemään. 

4.2 Livevideot 

Kun katsotaan suorana Suomen jääkiekkopeliä televisiosta tai soitetaan 

ystävälle Skypessä videopuhelu, niin silloin katsotaan livevideota. Livevi-

deo on videokuvaa, jossa kaikki tapahtuu suorana. Suoratoistona 

tuotettuja livevideoita voidaan myös lähettää striiminä eli lähetetään reaali-

ajassa vaikkapa jokin urheilutapahtuma internetin välityksellä katsojalle. 

Livevideo on harvoin käsinkirjoitettua ja yleensä kaikki tapahtumat ovat 

spontaaneja. Tosin nykypäivänä jopa livevidoita pystytään käsittelemään 

reaaliajassa, esimerkiksi lisäämään animaatioita tai kuvakulmia vaihta-

maan sujuvasti. 

4.3 Oma tarina -videot 

Oma tarina -videot ovat videoita, jotka pysyvät ihmisten katsottavina 24 

tuntia ja katoavat sen jälkeen. Oma tarina -videot ovat nykyaikana hyvin 

suosittuja tapoja sosiaalisessa mediassa. Videot lähtivät liikkeelle Snap-

chatista ja ovat levinneet sieltä Instagramiin sekä Facebookiin.  
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Oma tarina -videot ovat idealtaan saman tyylisiä kuin livevideot, mutta 

erona on suoratoisto. Oma tarina-videot ovat muille näkyvissä vain tietyn 

aikaa, mutta ne voivat olla tarkkaan käsikirjoitettuja, editoituja ja otoksia 

voidaan ottaa useampi. 

4.4 Kotivideot 

Kotivideoihin voidaan laskea kameralla tai puhelimella kuvatut videot vaik-

kapa lomamatkasta tai lapsen kehityksestä. Videoilla voi olla hyvin yksin-

kertainen aihe. Sillä saatetaan kuvata pelkkiä arkisia asioita, joita 

näytetään muille tai vain itselle katseltavaksi.  

Kotivideoiden ongelma on yleensä, että ne eivät usein herätä suurta kiin-

nostusta, eikä niitä jaksa katsoa useaa kertaa. Toisaalta taas ajan ku-

luessa niistä voi tullakkin mielenkiintoisia muisteluvideoita. Yleensä videot 

onkin lähinnä tehty pienelle yleisölle. 

4.5 Vlogit 

Blogin pitämistä videomuodossa kutsutaan usein termillä Vlogi. Tähän ka-

tegoriaan kuuluvat muun muassa tubettajat eli Youtubeen säännöllisesti 

sisältöä tuottavat henkilöt, sekä Instagramiin ja Facebookiin vidoita 

lisäävät henkilöt tai yritykset. 

Suosittuihin blogi-vidoihin käytetään paljon aikaa, ja ne ovat tarkkaan 

suunniteltuja sekä hyvin toteutettuja. Toisaalta videot voivat olla myös 

tehty omaksi ja muiden iloksi ilman ammattimaisia tekniikoita. 

Tubettajien määrä on noussut paljon viime vuosina. Suosituimmat 

tubettajat pääsevät jopa miljoonatuloihin. Youtuben suosituin käyttäjä 

PewDiePie eli ruotsalainen Felix Kjellberg tienasi vuonna 2016 yli 15 

miljoonaa dollaria (Berg 2016). Kjellbergin YouTube-kanavalla on yli 58 

miljoonaa seuraajaa (2017). 
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4.6 Animaatiovideot 

Animaatiovideoissa käytetään animointitekniikkaa eli luodaan piirtäen tai 

mallintaen sisältöä videoon. Video voi olla osittain tai kokonaan animoitu. 

Monissa videoissa kuitenkin käytetään animointia osana videota, jolloin 

kohtauksiin saadaan esimerkiksi lisättyä piirroshahmoja. 

Kokonaan animoitujen videoiden hyvä puoli on että niiden tekemiseen ei 

tarvita näyttelijöitä tai kameroita. Periaatteessa kaikki voidaan luoda 

pelkästään tietokoneella, mutta varsinkin haastavimmissa 3D-animaati-

oissa käytetään usein kuitenkin oikeita ihmisiä mukailemaan animaatio-

hahmon liikkeitä ja eleitä. 

4.7 Dokumenttivideot 

Madventures-ohjelma on tunnettu dokumenttivideoistaan. Videoiden 

tapahtuvat ovat aitoa, suunnittelemattoman näköistä, hieman rosoista ma-

teriaalia. Se on hyvin kiinnostavaa ja viestittää rehellisempää viestiä 

katsojalle. (Leimu 2017.) 

Dokumenttivideot kertovat aitoa tarinaa videon muodossa. Dokumenteissa 

tärkeintä on saada sanoma ilmi, eikä videoiden yksityiskohdat ole oleel-

lisia. 

4.8 Televisio- ja elokuvatuotanto 

Televisio- ja elokuvatuotannot ovat ison budjetin ja koko luokan projekteja. 

Projektit ovat tarkkaan käsikirjoitettuja, ohjattuja, kuvattuja ja editoituja vi-

deoita. Projektit voivat kestää jopa vuosia, ennen kuin ne valmistuvat. 

Televisio- ja elokuvatuotantovideoissa on kiinnitetty paljon huomioita yksi-

tyiskohtiin. Niissä käytetään alan parhaita tekniikkoja ja välineitä. Ne onkin 

suunniteltu suurelle yleisölle näytettäväksi isoilla näytöillä. 
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4.9 Mainosvideot 

Mainosvideoita on eri tyylisiä. Mainosvideo voi olla esimerkiksi lyhyt 

elokuva, tarinankerronta, animaatio, tuoteselostus, opas- tai vaikkapa 

asiantuntijavideo. Videoita voidaan tuottaa sekä pienille, että isoille 

ruuduille. Voi olla pienen ja ison budjetin mainoksia, mutta niillä on aina 

tarkoitus tuoda jotain asiaa tai asioita esille. Se voi olla vaikka tuote tai 

palvelu. Sillä voidaan myös vahvistaa yrityksen brändiä. 

Trendit mainonnassa ja sitä myötä mainosvidoissa muuttuvat jatkuvasti. 

Myös tekniikan kehittyminen on muokannut mainosvideoita. Tyypillinen 

piirre mainosvideolle on kuitenkin lyhyys, jotta mielenkiinto säilyy. Lisäksi 

varsinkin sosiaaliseen mediaan tehtyjen mainosvideoiden pitää toimia il-

man ääntä. 
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5 VIDEOTUOTANTO 

5.1 Videotekniikkaa 

Nykyään puhelimella kuvattuihin videoihin pystyy lisäämään reaaliaikaisia 

suodattimia. Puhelimella pystyy esimerkiksi lisäämään snapchatissa itsel-

leen koiran tai pupun korvat, ilman että joutuu käsittelemään kuvaa jälkikä-

teen. 10 vuotta sitten tämä olisi kuullostanut hullulta ja mahdottomalta ide-

alta. 

Kaikessa videokuvauksessa on käytössä sama koostamistekniikka eli 

kuva niin sanotusti piirretään. Koostamistekniikka pätee niin tallennus- 

kuin näyttövaiheeseen. Piirtäminen tarkoittaa, että kuva muodostetaan 

juova kerrallaan pyhkäisemällä esimerkiksi vasemmalta oikealle. (Ang 

2005, 20.) 

Videotuotanto kehittyy todella nopeasti tekniikan myötä. Nykyään ei välttä-

mättä tarvita isoja ja kalliita kameroita tuottamaan laadukasta sisältöä. Esi-

merkiksi uusin GoPro Hero 6 -kamera on todella pieni, mutta sillä pystyy 

kuvaamaan 4K UHD-kuvaa jopa 60 fps nopeudella ja hintakin on alle 600e 

(Rajala Pro Shop 2017). Videokameroiden ja tietokoneiden yleistyminen, 

sekä tietenkin internet ovat olleet syynä digikuvauksen räjähdysmaiseen 

kasvuun (Ang 2005,12). 

5.2 Videotuotantovaiheet 

Videotuotanto on prosessi ja siihen saattaa kulua hyvin paljon aikaa. Tä-

män takia jokainen vaihe kannattaa suunnitella ja rytmittää tarkasti. Pro-

sessin pituus riippuu hyvin paljon videon käyttötarkoituksesta ja pituu-

desta.  

Vidoiden tekeminen lähtee ideasta, ajatuksesta tai tarpeesta. Kun idea vi-

deolle on valmis, tarvitaan käsikirjoitus. Tämän jälkeen vasta päästään ku-

vaamaan ja äänittämään materiaalia. Lopuksi kaikki tämä viimeistellään 

editoimalla video valmiiksi kokonaisuudeksi. 
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Kuka tahansa osaa taltioida liikkuvaa kuvaa, mutta elokuvan teko on 

enemmän kuin napin painallus. Erilaisia elementtejä yhdistelmällä saa-

daan lopputulokseksi suunniteltu kokonaisuus. Tätä kutsutaan elokuvaksi. 

(Leponiemi 2010, 3.) 

Digitaalinen kuvatuotanto on tehnyt mahdolliseksi myös yksin tuottamisen. 

Yksi ihminen pystyy taltiomaan televisiolaatuista kuvaa ja ääntä, sekä leik-

kaamaan otoksensa ja tekemään editoinnin. (Ang 2005, 8.) 

5.2.1 Käsikirjoitus 

Käsikirjoitus voi olla hyvin raakaversio tai sen yksityiskohtiin voidaan käyt-

tää todella paljon aikaa. Hyvä olisi kuitenkin tulla ilmi ainakin videon kulku, 

kuvakulmat, kuvakoot, kuvattavat kohteet, äänet, efektit ja repliikit. Mitä 

tarkempi käsikirjoitus, sitä tarkemmin myös kirjoittaja saa suunnittele-

mansa näköistä videota. 

Käsikirjoitus voi koostua useammasta vaiheesta: synopsiksesta, teksti-

käsikirjoituksesta ja kuvakäsikirjoituksesta. Synopsis tehdään ennen varsi-

naista käsikirjoitusta ja se sisältää tärkeimmät tapahtumat aikajär-

jestyksessä. (Apogee 2017.) Synopsis on siis hyvin pelkistetty versio, josta 

tulee selville videon idea. Synopsiksen perusteella hahmotellaan teksti-

käsikirjoitus. Kun tekstikäsikirjoitus on valmiina, voidaan halutessa tehdä 

kuvakäsikirjoitus. Se on hyvin vapaamuotoinen teos, jossa eri otokset on 

piirretty ja sen tehtävä on ikään kuin toimia muistilistana, jotta kaikki suun-

niteltu tulee kuvatuksi (Apogee 2017). 

Käsikirjoitus saattaa muuttua kuvauksien aikana. Voi olla esimerkiksi, että 

joku kuvakulma tai joku kuvaus ei vain onnistu ja se pitää toteuttaa eri ta-

valla. Käsikirjoitus on rakennesuunnitelma, eikä ole mikään julkaistava 

tuote (Leponiemi 2010, 54). Vaikka käsikirjoituksesta poikettaisiin, työ ei 

ole mennyt hukkaan, sillä tehty ajatustyö kokonaisen tarinan 

muodostamiseksi helpottaa kuitenkin kuvakulmien löytämistä varsinai-

sessa kuvaustilanteessa (Leponiemi 2010, 98). 
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5.2.2 Kuvaaminen 

Kuvaaminen ei ole vain yhtäjaksoista taltioimista, vaan tarkoitus on pilkkoa 

haluttu kuvamateriaali osiin ja kuvata se pätkissä. Tärkeä on pitää huoli, 

että olennainen asia välittyy. (Laine 2016.) Ihminen alkaa vaistomaisesti 

etsiä video-otoksien sarjasta yhtenäisiä piirteitä, etenemistä ja tarinaa. 

Mielenkiinto pysyy yllä, kun katsoja voi seurata tapahtumien kulkua. (Lepo-

niemi 2010, 84.) 

Kuvattaessa tulee tuottaa mahdollisimman järkevästi erilaista materiaalia. 

Mitä enemmän sekä laadukkaampia kameroita ja apuvälineitä on 

käytettävissä, kuten kameranvakaaja tai drone, sitä monipuolisempaa 

kuvaa on mahdollista saada aikaiseksi. Hyvällä kuvaussuunnittelulla voi-

daan säästää aikaa editoinnissa. 

Kuvauksessa pitää ottaa huomioon monia asioita. Esimerkiksi sää, 

vuorokauden aika, valo, kuvattava kohde tai paikka voivat vaikuttaa 

kuvauksiin. Lisäksi joudutaan huomioimaan editointivaiheessa lisättäviä 

asioita, esimerkiksi tekstin sijoittelu kuvattuun materiaaliin. 

Kuvaamisessa on tärkeää myös ottaa huomioon kuvakulmat. Voit tehdä 

sisällöstä näyttävämpää sijoittamalla kameran paikkaan, johon katsoja ei 

normaalisti pääsisi. Kamera nimittäin mahtuu pienempään tilaan, vaikkapa 

kaapin sisään. Näin saat kuvakulman kaapin sisältä, kun joku avaa kaapin 

oven ja ottaa sieltä keksipaketin. (Laine 2016.) 

Videotuotannossa käytetään yleensä kahdeksaa eri kuvakoon mittasarjaa: 

• yleiskuva (YK) 

• laaja kokokuva (LKK) 

• kokokuva (KK) 

• laaja puolikuva (LPK) 

• puolikuva (PK) 

• puolilähikuva (PLK) 

• lähikuva (LK) 
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• erikoislähikuva (ELK). 

Mittasarjalla pystytään kontrolloimaan siirtymiä. Nyrkkisääntönä pidetään, 

että kuvakoko pitäisi vaihtua kerralla vähintään kaksi kuvakokoa. Tällä 

vältetään rajut siirtymiset isosta kuvakoosta pieneen kuvakokoon tai liian 

pienet siirymät kokojen välillä. (Apogee 2017.) Kuviossa yksi on havainno-

itu eri kuvakokoja. 

 

KUVA 1. Kuvakoot (Apogee2017) 

 

Mikäli kuvaajalla on käytössään erilaisia apuvälineitä kuvaamisessa, 

saattaa se helpottaa haastavien kuvauksien toteuttamista nopeammalla 

aikataululla. Taitava kuvaaja tosin pystyy taitavasti käyttämään 

hyödykseen myös muita keinoja tarvittavien välineiden puuttuessa. 

Kuvauksessa on myös otettava huomioon kameranliike. Kuvataanko jotain 

asiaa paikallaan vai halutaanko kuvata liikkeessä. Jos kuvataan 
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paikallaan, kuvan sisällä tapahtuva liike korostuu ja paikalla olevaa kuvaa 

on myös helpompi leikata seuraavaan otokseen (Leponiemi 2010, 116). 

Toisaalta pelkästään paikalla olevan kuva voi olla hyvinkin tylsän näköistä 

ja pienellä kameran liikkeellä voidaan elävöittää kuvaa enemmän. Leik-

kaustyötä helpottaakseen, kannattaa liikkeen kumpaankin päähän jättää 

pari sekuntia paikallaan olevaa kuvaa (Leponiemi 2010, 117). Toinen 

tärkeä asia on suunnitella valmiiksi kameran liike eli mistä liike aloitetaan 

ja mihin se lopetataan (Leponiemi, 2010, 117). 

Leponiemi kokosi kirjaansa lyhyet kuvausohjeet. Kamera on pidettävä 

vakaana. Mitä vähemmän informaatiota kuvasta tai äänestä välittyy sitä 

lyhyempi myös otos. Tämä toimii myös pain vastoin, mitä enemmän tapah-

tumaa sitä pidempi otos. Kameranliikkeen on oltava perusteltua ja 

harkittua. Kameranliikkeellä voidaan esitellä tilaa tai seurata kohdetta, 

mutta kameranliike on oltava aina samaan suuntaan. Kameran zoomaus 

ei myöskään ole suositeltavaa, jos halutaan vaihtaa rajausta liikutetaan 

kameraa. Käsivarakuvauksessa käytetään zoomin laajakulma-asentoa. 

Henkilön kasvot kannattaa rajata tiiviiksi eli turha väljyys pois pään päältä. 

Lisäksi henkilöä kuvatessa valaistus on tärkeätä, jotta kasvot eivät jää liian 

tummiksi. Mieti myös tarkkaan mitä kuvaat. Mitä enenmmän materiaalia, 

sitä isompi on työ editointivaiheessa. (Leponiemi 2010, 119.) 

5.2.3 Äänittäminen 

“Mikrofoni vastaa äänelle samaa, mitä objektiivi kuvalle. Usein sanotaan, 

että ääni on puolet elokuvasta.” (Leponiemi 2010, 140.) Äänittämiseen 

tarvitset usein erillisen mikrofonin tai äänitallentimen. Hyvällä 

äänenlaadulla et usein pysty tekemään vidosta parempaa, mutta huonolla 

äänen laadulla onnistut pilaamaan hyvän videon. Siksi äänittäminen on 

melkein yhtä tärkeä kuin kuvaaminen. 

Äänittämisessä joudut ottamaan huomioon sen mitä mikrofonia käytät, 

miten asettelet mikrofonin, että se on tarpeeksi lähellä esimerkiksi 

haastateltavaa ihmistä. Joudut myös ottamaan huomioon taustaäänet. 
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Varsinkin ulkona kuvatessa täytyy tuuli huomioida ja käyttää tuulisuojaa 

mikrofonissa. (Laine 2016.) 

5.2.4 Editointi 

Vaiheena editointiosuus voi viedä enemmän aikaa kuin itse kuvaaminen. 

Editointi on monivaiheinen prosessi, joka voi koostua äänen editoinnista, 

kuvan editoinnista ja animaatioiden tekemisestä. Voit joutua leikkaamaan 

useita eri kuvakulmia samasta kohtauksesta, lisäämään ääntä ja 

ääniefektejä, tekemään värikorjailua, lisäämään efektejä tai poistamaan jo-

tain elementtejä.  

Mitä enemmän videoita tekee, oppii myös ottamaan editoinnin huomioon 

jo kuvausvaiheessa. Taitava editointi yhdistettynä taitavalla kuvauksella 

johtaa yleensä näyttäviin videoihin. Ilman editointia video on pelkästään 

taltiointia jostain asiasta (Laine 2016). Editointityötä on helpompi tehdä 

kun kuvatut otokset ovat tarpeeksi pitkiä. Editointi vaiheessa otoksia voi-

daan lyhentää, mutta valmiiksi lyhyitä otoksia ei editoinnissa voi pidentää 

(Leponiemi 2010, 117). 

Tärkeä editoinnin vaihe on myös saada video haluttuun muotoon. Pitää 

tietää missä videota näytetään ja resoluutio, jotta videotiedoston saa oi-

kean kokoiseksi ja, että se näyttää hyvältä.  

5.3 Välineet 

Periaatteessa pystyt kuvaamaan jopa pelkästään hyvällä puhelimella suh-

teellisen hyvää videomateriaalia. Toki riippuu hyvin paljon mitä haluat ku-

vata ja minkä kokoiselta ruudulta aiot videota esittää. Puhelimeen pystyt 

ostamaan lisävarusteiksi esimerkiksi objektiiveja, mikrofoneja, jalustoja tai 

vakaajan. Harrastekäytössä jopa puhelimella kuvaus toimii yllättävän hy-

vin, mutta ongelmaksi saattaa koitua puhelimen muisti, puhelimen vakaus 

ja puuttuva mahdollisuus eri objektiivien käyttöön. Puhelimesta riippuen 

kuvanlaatu voi kuitenkin olla jopa 4K-videokuvaa. 
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Äänen tallentamiseen tarvitset erillisen mikrofonin. Lisäksi saatat tarvita 

kameralle jalustaa tai vakaajaa. Valaistuksesta riippuen myös lisävaloa 

saattaa olla hyvinkin tarpeellinen. Mikäli kuvaat järjestelmäkameralla, tar-

vitset myös eri objektiivejä eri kuvaustilanteisiin. Lisätäksesi videoon jälki-

käteen elementtejä, esimerkiksi kokonaan animoituja taustoja, tarvitset 

vihreän tai sinisen kankaan taustalle. 

5.3.1 Kamera 

Kamera on videokuvauksen kallein sijoitus. Laadukkailla kameroilla pystyy 

kuvaamaan jopa 8K-videokuvaa isoilla fps asetuksilla. Fps:llä tarkoitetaan 

kuvamäärää sekunnissa(frame per second). Eli kuinka monta kuvaa vide-

oon tallentuu sekunnnissa. Tästä on hyötyä varsinkin sujuvan hidastetun 

kuvan näyttämisessä. 

Kamerana voi käyttää pelkkää videokameraa tai järjestelmäkameraa. Jär-

jestelmäkamerassa tosin kannattaa tarkkaan miettiä onko se hyvä vide-

okuvaukseen, sillä monet järjestelmäkamerat on suunniteltu enemmän 

valokuvaukseen ja niissä ei ole otettu huomioon videkuvauksessa tarvitta-

via ominaisuuksia. Esimerkiksi kaikki järjestelmäkamerat eivät tue ulkois-

tamikrofonia, jolloin ääni täytyy tallentaa jollain muulla tavalla. 

Droneilla voi kuvata hienoa kuvakulmaa taivaalta, jolloin saadaan upea lin-

tuperspektiivi. Dronejen yleistyessä, tätä kuvakulmaa hyödynnetäänkin 

varsin paljon eri videoissa. Toimintakameralla saadaan käyttöön enemmän 

mahdollisuuksia kameran sijoitteluun. Pystytään vaikkapa kiinnittämään 

kamera liikkuvaan kohteeseen, esimerkiksi laskettelijan kypärään tai 

muuhun vastaavaan. 

5.3.2 Mikrofoni 

Moni kamera sisältää sisäänrakennetun mikrofonin, mutta valitettavasti se 

harvoin riittää. Tarvitset erillisen mikrofonin laadukkaan äänen tallen-
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tamiseen, sillä usein äänen tallentaminen joudutaan kohdentamaan tiet-

tyyn paikkaan. Mikrofonit voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin: 

dynaamisiin ja kondensaattorimikrofoneihin (Apogee 2017). 

Yleisimpiä mikrofoneja ovat käsimikrofonit, nappimikrofonit ja suunta- eli 

haulikkomikrofonit. Käsimikrofonia käytetään kun mikrofoni saa näkyä 

kuvauksessa. Esimerkiksi haastatteluissa tämä on yleinen. Sillä voidaan 

osoittaa haastateltavalle, koska häneltä odotetaan vastausta ja haastat-

telija saa luonnollista ja järkevää liikettä käsilleen. Nappimikrofoni on huo-

maamattomampi ja sillä saadaan ääni tallennettua läheltä puhetta. Suun-

tamikrofonia tarvitaan, kun ei haluta mikrofonin näkyvän kuvassa. Hyvällä 

suuntamikrofonilla saavutetaan selkeämpi äänitys, kuin käsi- tai nap-

pimikrofonilla. (Leponiemi 2010, 145.) 

Voit myös tarvita erikseen äänentallentiminen, jolla pystyt tallentamaan 

videoosi erilaisia ääniefektejä tai muuta kuvasta irrallista ääntä. 

Ääniefekteillä voit viedä videon paremmalle tasolle ja luoda äänimaail-

masta rikkaamman. 

5.3.3 Jalusta ja vakaaja 

Mikäli haluat videosi kuvan pysyvän paikallaan, tarvitset kamerrallesi jalus-

tan. Jalusta on käytännössä pakollinen väline, kun halutaan vakaata 

paikallaan olevaa kuvaa. Sen avulla voit ottaa useita ottoja samasta pai-

kasta ja leikata ne editointivaiheessa yhteen, ilman että kuvakulma 

muuttuu.  

Vakaajan avulla saat käsivarauksen aiheuttaman tärisemisen videosta 

pois. Hyvällä vakaajalla kuvasta saadaan hallitumman näköistä. Nykyään 

kalliit vakaajat sisältävätkin oman moottorin, joka ohjelmoidaan 

käytettävän kameran mukaan. Tämä auttaa vakaajaa pysymään parem-

min mukana kameranliikkeessä, jopa erittäin nopeissa liikkeissä. 
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5.3.4 Valo 

Teknisesti valaistus tekee kuvaamisen mahdolliseksi, sillä ilman valoa 

kuvasta ei saa selvää. Taiteellisessa näkökulmassa valolla luodaan tun-

nelmaa kohtauksiin. Kuvaaminen vaatiikin taitavaa valon hallintaa. (Lepo-

niemi 2010, 126.) Parhaan valon saat luonnon valosta, mutta aina tämä ei 

ole mahdollista. Esimerkiksi kun kuvataan sisällä tai pimeässä saatetaan 

tarvita lisävaloa parhaan kuvanlaadun takaamiseksi. 

Lisävaloa käytettäessä perustekniikka on kolmipistevalaistus. Kuvassa 

kaksi on esitetty kolmipistevalaistus. Päävalo on kaikista kirkkain. Sen 

toiselle puolelle asetetaan tasoittava valo, jonka tehtävä on pehmentää 

päävalon luomia varjoja ja valaista kohteen toista puolta. Kolmas valo on 

hiusvalo, joka asetetaan kohteen taakse ja sen tehtävä on irroittaa kohde 

taustasta. Se on yleensä kaikkein heikoin valo. (Mediabitti 2011.)  

 

KUVA 2. Kolmipistevalaistus (Mediabitti 2011) 
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Valaistus on hyvin näkymätön osa valmiissa videkuvassa, mutta sen rooli 

on erittäin tärkeä. Valaistusta on nimittäin erittäin hankala korjata editoin-

tivaiheessa. Varsinkin jos kuvataan useampi otos samasta tilanteesta on 

erittäin tärkeää, että valaistus pysyy samana.  

5.3.5 Vihreä kangas 

Vihreää kangasta käytetään paljon ison budjetin videoissa, joissa halutaan 

lisätä jälkikäteen videoon jotain elementtejä. Vihreä väri on helppo poistaa 

videoista, jolloin pystytään vaikkapa lisäämään eri tausta jälkikäteen. 

Joskus käytetään myös sinistä väriä taustan poistamiseen. 

Vihreän värin tekniikan idea on, että editointivaiheessa kuvattavan 

kohteen tausta eli vihreä väri poistetaan ja sen tilalle laitetaan 

alfakanavamaski eli läpinäkyvyys. Tämän jälkeen taustalle voidaan lisätä 

mitä tahansa videokuvaa, esimerkiksi jotain maisemaa. (Magix 2017.) 

Vihreän kankaan kanssa kannattaa kuitenkin olla varovainen, jotta se ei 

aiheuta heijastusta kuvattavaan kohteeseen. Varsinkin lisävalon kanssa 

pitää huomioida mihin kohtaan valo osoittaa, jotta se ei heijasta vihreää 

väärään paikkaan. 
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6 ADOBE AFTER EFFECTS JA PREMIERE PRO 

6.1 After Effects 

Adobe After Effects ja Premiere Pro ovat Adobe Systemsin tarjoamia mak-

sullisia videoeditointiohjelmia. Ohjelmat ovat osa Adobe Creative Cloud 

palvelua. Adobe Systems on iso digitaalisen sisällön luomiseen, hallitsemi-

seen ja jakamiseen erikoistunut yhtiö. 

Adoben parhaimpia puolia ohjelmissaan on se, että ne toimivat yhteen 

keskenään. Tämä mahdollistaa After Effects tiedostojen viemisen Pre-

miere Prohon ja toisin päin. Videoprojektin ääntä voidaan muokata suo-

raan Adobe Auditionissa tai projektiin voidaan tuoda vektorikuvia Adobe Il-

lustratorista.  

Adobe myös tarjoaa paljon valmiita animaatioita, efektejä ja työkaluja, 

jotka helpottavat editointia. Sen ohjelmat ovat hyvin ammattimaisia ja erit-

täin hyviä, mutta ne vaativat myös tietokoneelta paljon. Ohjelmat ovat ras-

kaita, varsinkin kun videot ovat pitkiä ja animaatioita on paljon. 

After Effectsin avulla videoihin pystytään editointivaiheessa lisäämään 

efektejä ja ominaisuuksia. Adobe kuvaa After Effectsiä omilla internetsi-

vuilla työvälineeksi, jolla voidaan luoda kinemaattisia elokuvaotsikoita, in-

rtoja ja siirtymiä, muun muassa tulipalon tai sadetta, animoida logon tai 

hahmon. After Effectsin avulla voit käsitellä mitä tahansa ideaa ja laittaa 

sen liikkumaan. (Adobe Systems 2017a.) 

Helpoimmasta päästä tämä ohjelma ei kuitenkaan ole. Vaatii paljon tutus-

tumista ja harjoittelua, jotta siitä saa kaiken hyödyn irti. Yleensä näyttäviin 

animaatioihin tarvitaan maksullisia lisäosia. Tälläinen on esimerkiksi Red 

Giantin Particles, joka on tarkoitettu partikkelianimaatioiden toteuttami-

seen. 
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After Effectsissä on myös mahdollista ohjelmoida JavaScript-kielellä omia 

animaatiota. Tämä helpottaa animointia, kun ei tarvitse luoda kymmeniä 

tai satoja avainkehyksiä käsin. 

6.2 Premiere Pro 

Premiere Pro on ammattilaisten käyttämämä videon editointiohjelma. 

Adobe kutsuu tätä jopa alan johtavaksi videoeditoinnin ohjelmistoksi, jolla 

pystyy muuntamaan raakaotokset virheettömiksi tuotannoiksi. (Adobe Sys-

tems 2017c.) Premiere Pro on jo yli 25-vuotta vanha ja on pitkän histori-

ansa ansiosta vakiinnuttanut paikkansa suosittuna videon editointiohjel-

mana. Kuvassa kolme on Premiere Pron historian alkutaipaletta esitetty. 

Premiere Pro on vähän helpompi käyttää kuin After Effects, mutta silti sen 

taitava käyttäminen vaatii paljon tutustumista. Premiere Pro on kuitenkin 

hyvin selkeä ja käyttäjä ystävällinen. 

Premiere Pro on myös maailman ainoa epälineaarinen editori, jossa useat 

projektit voivat olla samaan aikana avoinna ryhmätöitä tehdessä. Voit siis 

työstää samaa projektia eripuolilta maailmaa. (Adobe Systems 2017c.) 
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KUVA 3. Premiere Pron historiaa (Adobe Systems 2017d) 
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7 CASE: MBE 

7.1 Tavoite 

Tavoitteena on tehdä videosarjalle ammattimainen toteutus käytössä 

olevilla työvälineillä. Videoiden on oltava lyhyitä ja niistä pitäisi välittyä 

rento tunnelma. Videoiden tarkoitus on sisältää viihdearvoa, joilla 

pystyttäisiin herättämään B2B-asiakkaiden ostohaluja. Videot tuotetaan 

yhteistyössä Näkemystehdas MBE:n kanssa ja niillä pyritään vahvista-

maan heidän osaamista B2B-markkinoinnissa. Vaikka MBE tekee myös 

asikastöitä B2C-yrityksille, he haluavat enemmän suuntautua B2B-

yritysmarkkinoille.   

Videot on tehty tukemaan B2B-markkinointia, mutta opinnäytetyön 

pääpaino on videon tekemisessä ja videotekniikoissa. Tällä tarkoitetaan 

videosarjan tekemistä alusta loppuun ja eri työvälineiden hyödyntämistä 

tässä prosessissa. Käsikirjoitus, kuvaaminen ja editointi suoritetaan yhden 

ihmisen toimesta. 

Tein oman työharjoittelujaksoni MBE:llä. Työnkuvaani kuului hyvin paljon 

videoiden ja animaatioiden työstöä, joista kiinnostuin enemmän harjoitte-

lun aikana. Tämä opinnäytetyö tukee hyvin oppimisprosessiani videoiden 

tuottajana. 

7.2 MBE lyhyesti 

Näkemystehdas MBE on lahtelainen mainostoimisto, ja se on perustettu 

vuonna 1984. Pitkän historian ansiosta MBE on onnistunut luomaan hyvän 

maineen asiakkaiden keskuudessa. Sen toimisto sijaitsee kauppakeskus 

Sykkeen sisäpihalla vanhassa tiilirakennuksessa, joka on toiminut ennen 

tehtaana. Vanha tehdasrakennus onkin vaikuttanut MBE:n näkemys-

tehdas nimeen. MBE:llä on tällä hetkellä 8 vakituista työntekijää sekä noin 

50 muuta asijantuntijaa käytettävissä. 
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MBE pystyy tarjoamaan asikkaillensa monipuolisa palveluja, riippuen 

asiakkaiden tarpeista. Näkemyspaja-palvelulla, he pystyvät erottautumaan 

kilpailijoistaan. Ideana palvelussa on, että asioita mietittäisiin syvällisem-

min, ennen kuin niitä lähdettään toteuttamaan. 

MBE on esimerkiksi mukana järjestämässä M-päivää Lahdessa, joka 

keräsi Sibeliustalolle vuonna 2017 yli 700 markkinoinnista kiinnostunutta 

ihmistä. MBE:llä on myös laaja asiakasverkosto ja heillä on monta 

pitkäaikaista asiakassuhdetta. 

MBE pyrkii uudistumaan muuttuvan mailman ja tarpeiden mukaan. Vuo-

den 2018 alkupuolella se uudistikin kokonaan logoa ja värimaailmaa myö-

ten sen visuaalisenilmeen. 

7.3 Videotyyli 

Salmisen teettämän videomarkkinoinnin käyttö osana markkinointia -

tutkimuksen mukaan suurin osa B2B-asiakkaista käyttää useimmiten so-

siaalista mediaa omaan käyttöön. Selvästi suosituimmat sosiaalisen me-

dian palvelut videoiden katselussa olivat Facebook ja Youtube. 

Tutkimuksesta myös selvisi, että B2B-ostajat haluaisivat nähdä enemmän 

asiantuntijahaastatteluja, asiakkaan kertomia tarinoita tuotteesta tai palve-

lusta ja opastavia videoita tuotteista tai palveluista. 55% tutkimukseen 

vastaajista olis sitä mieltä että videot ovat kasvattaneet kiinnostusta 

tuotetta tai palvelua kohtaan. (Salminen 2017.) 

MBE on jo itse tekemässä asiantuntijavideoita omasa markkinoinnissaan, 

eikä työssä saatu heiltä lupaa tehdä heidän asiakkaidensa kanssa 

yhteistyötä. Heillä ei myöskään ole paljoa valmiita palveluita, vaan usein 

palvelut räätälöidään jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. Heiltä löytyy 

myös valmiita opasvideoita olemassa olevista palveluista. Salmisen 

tutkimuksessa nousi myös esille, että B2B-asiakkaat haluaisivat nähdä 

esittelyvideoita tuotteista tai palveluista (Salminen 2017).  
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Salmisen tutkimuksessa B2B-asiakkaat toivoivat videoiden olevan lyhyitä, 

rentoja ja niillä olisi oltava viihdearvoa (Salminen 2017). Videotyyliä 

lähdettiin valitsemaan näiden toivomusten mukaan. Videosarjasta haluttiin 

luoda rennon oloinen, joka ei olisi niin vakava, vaan kevyellä huumorilla 

varustettu. Lisäksi tärkeä kriteeri oli videoiden lyhyt kesto. Videoista 

päätettiin tehdä noin 30-50 sekunnin mittaisia, jotta niissä säilyisi mielen-

kiinto loppuun asti. 

Hankaluus oli päättää minkälaisia näistä humoristisista videoista tulisi ja 

mitä ne mainostaisivat. MBE:n uudistuksen myötä he ovat ottaneet it-

selleen käyttöön mainoslauseen “ajattelun kanssa, ei koskaan ilman”. Itse 

koin tämän lauseen myös eräänlaisena palveluntarjontana, jossa asiak-

kaalle tarjotaan tarkkaan mietittyä tuotetta tai palvelua. Päätin lähteä 

työstämään videoita tämän mainoslauseen ympärille. 

Mainostajienliitto enustaa että aitous videoissa kasvattaa suosiotaan tänä 

vuonna (Lemminki 2018). Videoissa lähdettiinkin rohkeasti yrittämään 

tuomaan tätä aitoutta katsojalle. Tarkoitus olisi, että katsoja pystyy samais-

tumaan itse videon päähenkilöön ja hänen elämäänsä. 

Koska videot on suunniteltu kaupalliseen käyttöön, on niissä otettava 

myös tämä huomioon toteutuksessa ja tyylin valinnassa. Projektissa on 

käytettävä tuotteita ja välineitä, jotka ovat sallittuja kaupallisessa käytössä. 

Myöskään muiden ihmisten kuvaaminen ilman heidän lupaansa ei ollut 

mahdollista. 

7.4 Välineet 

Kamerana käytetään Nikon D5300 järjestelmäkameraa, sekä Camlinkin 

toimintakameraa. Nikonin kameralla pystyy kuvaamaan Full HD 

1920x1080 kuvaa 50 fps asetuksilla ja Camlinkin kameralla pystyy kuvaa-

maan 4K kuvaa 30fps tai Full HD 1920x1080 60 fps kuvaa. Nikonin järjes-

telmäkameran hyvä puoli on kääntyvä takanäyttö, jonka avulla pystyy 

näkemään myös kameran edestäpäin mihin suuntaan kamera kuvaa. 
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Tämä helpottaa huomattavasti yksin työskentelyä. Kuvassa neljä on 

esitelty käytössä olevat kamerat. 

 

KUVA 4. Kuvauksissa käytössä olevat kamerat 

 

Mikrofoni on Rode:n haulikkomikrofoni, jolla pystyy taltioimaan ääntä tie-

tystä suunnasta. Mikrofoni on kondensaattorimikrofoni ja se vaati erillisen 

virtalähteen. Ääni tallentuu videokuvan yhteyteen. Mikrofonin saa myös   

kiinnitettyä kameraan, jolloin ei tarvitse erillistä pidikettä. Kuvassa viisi on 

on esitetty käytössä oleva mikrofoni. Muita käytössä olevia apuvälineitä 

ovat jalustat kameralle, kameran vakaaja ja lisävalot. Kuvassa kuusi on 

esitelty valaistusvälineet ja kuvassa seitsemän on esitelty kamerajalustat 

ja kameran vakaaja. 
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KUVA 5. Mikrofoni ja tuulisuoja 

 

 

KUVA 6. Kuvauksisa käytettävät lisävalot 
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KUVA 7. Kamerajalustat ja vakaaja 

 

Päätyökaluna editoinnissa käytössä on Adoben Creative Cloud, josta 

maksan kuukausimaksua ja josta löytyy kaikki Adoben tarjoamat ohjelmat. 

Videoiden editointiin käytetään pääsääntöisesti Premiereä ja tehosteisiin 

käytetään After Effectsiä. Muutama kuva joudutaan myös tekemään Pho-

toshopilla. Lisäksi äänen korjaukseen käytetän Adobe Auditionia. 

Kaiken musiikin ja äänitehosteet videoihin otetaan YouTuben äänikirjas-

tosta. Sieltä saa ladattua äänitiedostoja, joita voi vapaasti käyttää vide-

oissaan myös kaupallisessa tarkoituksessa. Palvelu on ilmainen YouTu-

ben käyttäjille. Se on myös yllättävän hyvä ja monipuolinen harrastekäyt-

töön. Kuvassa kahdeksan on kuvakaappaus YouTuben äänikirjaston 

näkymästä. 
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KUVA 8. Kuvakaappaus YouTuben äänikirjastosta (YouTube 2018) 

7.5 Videoiden toteutus 

Suunnittelin toteuttavani 3-5 videon pituisen videosarjan. Esittelin MBE:lle 

kuusi eri videosuunnitelmaa, joista he hyväksyivät neljä. Vaikka videot to-

teutettiin yhteistyössä MBE:n kanssa, tein yksin kaiken työn ja he saivat 

julkaisuvalmiit videot omaan käyttöönsä. 

Yksi tärkeä asia videoiden totutuksessa on ottaa huomioon toimiiko video 

myös ilman ääniä. Videot toteutettiinkin niin että idea tulisi niistä mahdolli-

simman hyvin ilmi, jopa ilman ääniä katsottuna. 

Yhden ihmisen kuvausryhmänä joudun itse kuvaaman kaiken ja näyt-

telemään kohtaukset itse. Tämä tuo mukaan oman haasteensa 

kuvaamiseen ja tästä syystä joudutaankin käyttämään hyvin paljon 

paikallaan olevaa kuvaa. Toteutan myös jokaisen videon omassa ko-

tiympäristössäni sekä hoidan itse tarvittavat rekvisiitat kuvauksiin. 

Ennen valmiita videoversioita pyritään matkan varrella lähettämään sen 

hetkisiä versioita MBE:lle, jolloin he pääsevat kertomaan omat parannus 

ehdotuksensa ja niitä pystytään hyödyntämään työnteossa. Heidän kom-

menttien avulla saadaan toivottavasti kumpaakin miellyttävän lopputulos. 
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7.5.1 Käsikirjoitus 

Käsikirjoitusta lähdettiin tekemään siltä pohjalta, että kuvaan ja näyttelen 

itse kohtaukset. Näin ollen käsikirjoitukseen ei tarvinnut laittaa eri kuvako-

koja tai haluttuja kuvakulmia. Käsikirjoituksen tarkoitus oli saada omat 

ideat esitettyä MBE:lle selkeästi. 

Jokaiselle videolle on tehty oma käsikirjoitus. Jokainen käsikirjoitus kuiten-

kin sisältää saman loppuelementin ja saman tyylisen värimaailman, jotta 

videot voidaan selkeästi yhdistää videosarjaksi. Yhden videon käsikirjoitus 

on hyvin lyhyt, koska videoiden kestojen on myös tarkoitus olla lyhyitä. 

Käsikirjoitus haluttiin pitää hyvin yksinkertaisena ja selkeänä, jotta loppu-

tuloksesta välittyy videoiden ydinviesti. Käsikirjoitus löytyy liitteestä 1. 

Käsikirjoituksessa on otettu huomioon MBE:n graafisia ohjeistuksia, sillä 

videoissa tulee esiintymään MBE:n uudistettu logo, värimaailma ja fontti. 

Käsikirjoitus on myös hyväksytty MBE:llä. Heidän toiveensa oli toteuttaa 

videot yksi, kaksi, neljä ja viisi.  

7.5.2 Kuvaus 

Kuvaukset suoritettiin aurinkoisina päivinä, jolloin saatiin paras mah-

dollinen luonnonvalon. Tämän takia kuvausajankohdat ajoitettiin aina 

keskipäivälle. Kuvaukset haluttiin saada myös tehtyä mahdollisimman 

nopealla aikataululla, jotta editoinnille jäisi enemmän aikaa.  

Kuvaukset suoritettiin kotonani ja kodin lähi ympäristössä. Ennen kuvauk-

sien aloittamista jouduin tämän takia hieman muuntelemaan kotini jär-

jestystä ja siivoamaan ylimääräisiä tavaroita pois kuvista. En halunnut 

turhan tavaran vievän huomioita videoissa, mutta halusin kuitenkin että 

kuvasta myös välittyy aito kotiympäristö. Kuva yhdeksän havannoillistaa 

kuvaustilannetta. 
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KUVA 9. Kuva videokuvauksista 

 

Auringonvalon takia kuvauksiin jouduttiin käyttämään peräti kolme päivää. 

Aurinko nimittäin ei paistanut koko ajan, vaan sen näyttäytyi aina silloin 

tällöin. Onneksi odotteluaika pystyttiin kuitenkin hyödyntämään suunnit-

telemalla tulevia kohtauksia ja laittamalla kuvauspaikkoja valmiiksi.  

Hankalin osuus kuvauksissa oli näytteleminen. Itsellä kun ei ole juurikaan 

aikaisempaa kokemusta näyttelemisestä. Olen kameran edessä kyllä 

tehnyt muutamia esittelyvideoita työhakemuksiin ja tämä helpotti onneksi 

vähän kameran edessä esiintymistä. Esittelyvideoissa tosin katsotaan 

lähes aina kameraan päin ja nyt näyttelijänä ei saanut katsoa kameraan. 

Esiintymisepävarmuuden takia kuvasin kaikista kohtauksista monta eri 

otosta. Monesti otokset myös menivät pieleen vuorosanojen unohtelun, 

jonkun virheen tai kameraan katsomisen takia. Esimerkiksi pari kertaa 

kohtaukset menivät pieleen niinkin tyhmän virheen takia kuin että 

mikrofonista oli unohdettu laittaa virrat päälle. Kohtauksista pyrittiin myös 

tekemään muutamia eri versioita, jotta editointivaiheessa niistä pystyttiin 

valitsemaan mieluisimmat vaihtoehdot.  
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Vaikka kuvatut kohtaukset pyrittiin katsomaan kamerasta jo etukäteen, niin 

silti editointivaiheessa tuli vastaan kohtauksia, jotka piti kuvata uudestaan. 

Syynä saattoi olla esimerkiksi huono kuvanlaatu tai kameran tärinä.  

7.5.3 Editointi 

Editointivaiheen koin kaikista mielekkäimmäksi. Editoinnista minulla on jo 

jonkin verran kokemusta ja osaan sujuvasti työskennellä Premieren ja Af-

ter Effectsin kanssa. 

Editointivaihe aloitettiin kun oltiin saatu vasta muutama kohtaus kuvattua. 

Tietokoneelta pystyi näkemään paremmin millaista kuvanlaatua on saatu 

jo aikaiseksi ja pystyttiin katsomaan mitkä kohtaukset joudutaan kuvaa-

maan uudestaan. Aikaisin aloitettu editointi myös helpotti kuvatun video-

materiaalin järjestelyä tietokoneella. Materiaali pystyttiin ennakoivasti lajit-

telemaan siististi eri kansioihin. 

Alkuperäinen suunnitelma käsikirjoituksessa oli, että videoissa olisi hyvin 

hillitysti käytetty musiikkia. Kuitenkin editoinnin alkuvaiheessa tuli ilmi, että 

musiikkin voimakkaampi käyttö toimisi paremmin lopputuloksessa. Valitsin 

yhden kappaleen jota käytän yhdistävänä tekijänä kaikissa videosarjan 

videoissa. Kappaleen nimi on “Wishful thinking” ja sen sai ladattua il-

maiseksi YouTuben musiikkikirjastosta. Tykästyin kappaleeseen heti ja 

mielestäni se oli tyyliltään rento, joka sopii hyvin humoristisiin videoihin. 

Kun kaikki tarvittava kuvamateriaali oli saatu taltioitua, päästiin työstämään 

videoista ensimmäisiä versioita. Kuvassa kymmenen on kuvakaappaus al-

kuvaiheen editoinnista. Jokaisessa videossa on käytetty hyvin nopeita leik-

kauksia, jotta videon tarina etenee nopeasti ja mielenkiinto lyhyessä tari-

nassa säilyy. Ilman loppuanimaatiota videoiden pituudet olivat noin 32-38 

sekunnin välillä, mutta kun niihin lisättiin lopetus, niin pituudet olivat noin 

41-47 sekunnin välillä.  
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KUVA 10. Kuvakaappaus alkuvaiheen editoinnista 

 

Projektissa käytettiin myös Adoben Photoshopia ja Illustratoria. Videoihin 

täytyi tehdä muutama tarvittava kuvanmuokkaus. Photoshopilla muok-

kattiin yhteen videoon Facebook-profiilin tyylisiä kuvia, jotta videossa ei 

tarvinnut käyttää minun omaa profiilia, vaan pystyin pitämään yksityisyy-

teni salassa. Loppuanimaatioon käytettiin hieman Illustratoria, jotta logoa 

saatiin muokattua hieman. Logon tekstiosa ja MBE-osa irroitettiin toisis-

taan, jolloin niitä pystyttiin After Effectsissä animoimaan paremmin. 

Jokaiseen videoon tehtiin samanlainen lopetuksen After Effectsillä. Siinä 

on käytetty MBE:n värimaailmaa sekä ”Ajattelun kanssa, ei koskaan ilman” 

lausessa käytettiin MBE:n käytössä olevaa fonttia Filson Pro:ta. Tekstin 

jälkeen myös lopussa esiintyy MBE:n logo. Tekstin ja logon esiintuloa 

myös tehostettu äänitehosteilla, jotta ne erottuvat voimakkaammin. Ani-

maation loppuun on lisätty myös äänitehoste, joka kuvaa koko videon lop-

pumista. Loppuanimaation pituudeksi tuli noin 9 sekuntia. Kuvassa 11 on 

esitetty kuvakaappaus After Effects näkymästä. 



40 
 

 

KUVA 11. Kuvakaappaus Arfter Effectsistä. 

 

Kuvamateriaaleissa lähes jokaisessa puhekohtauksessa äänestä huomasi 

selvän taustakohinan. Editointivaiheessa poistettiin jokaisesta ääniraidasta 

yksitellen taustakohinan pois Adobe Auditionilla. Se onnistui suhteellisen 

helposti Auditionin kohinanpoistaja työkalulla. Kuvassa 12 on kuvakaap-

paus äänen editointivaiheesta. 

 

KUVA 12. Kuvakaappaus äänen editoinnista 
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Editoinnin loppuvaiheeseen jäi musiikin ja värimaailman hienosäätö. Värin-

säätö hoidettiin Premieren omalla väriensäätötyökalulla. Videoihin lisättiin 

myös rajaustyökalulla mustat rajaukset ylä- ja alareunaan. Tämä tuo pie-

nen elokuvamaisen tunnelman videoihin. Musiikki on leikattu hyvin viileästi 

kokonaan poikki videoiden loppussa olevaan puhekohtaukseen, jonka tar-

koitus oli tuoda esiin kohtauksessa tapahtuva moka. Loppuanimaation il-

mestyessä ruudulle musiikki alkaa uudestaa ja häivyttyy pois animaation 

loppuessa. 

7.5.4 Palautevaihe ja viimeistely 

Lähetettyäni ensimmäiset versiot videoista MBE:lle sain todella mahtavan 

vastaanoton. Heidän mielestä videot oli aivan loistavia ja hauskoja. Yritin 

saada kuitenkin heiltä vähän enemmän palaute- tai kehitysehdotuksia vid-

eoihin, mutta he eivät keksineet juuri mitään ehdotuksia. He halusivat ai-

noastaan, että loppuun lisättäisiin logon jälkeen www.mbe.fi-teksti. 

Koska palautteen perusteella videoissa ei ollut juuri korjattavaa, ei 

viimeistelyvaiheessa haluttu enään hirveästi lähteä sotkemaan videoiden 

kokonaisuutta. Riskinä olisi kuitenkin onnistua pilaamaan jo hyvät ko-

konaisuudet. Ainoa asia mitä päätettiin lähteä vielä työstämään oli vide-

oiden eri kohtauksien siirtymien parantaminen sekä toki tuon www-tekstin 

lisääminen loppuun. 

Viimeistelyvaihe toi videoihin hieman pituutta lisää. Siirtymät saatiin pidet-

tyä saman pituisina, mutta lopputekstin lisääminen toi noin sekunnin lisää 

pituuutta jokaiseen videoon. 

Kun videot oli editoitu täysin valmiiks oli vuorossa videoiden lopullinen ulos 

renderöinti. Jokaisesta videosta renderöitiin kaksi eri versiota. En-

simmäinen versio oli YouTubeen sopivilla asetuksilla ja toinen versio Fa-

cebookiin sopivilla asetuksilla. Tämä helpottaa videoiden pyörittämistä 

noilla alustoilla, ilman että kuvanlaatu kärsii. Renderöinnin lisäksi vide-

oiden työtiedostot koottiin yhteen pakettiin, jolloin MBE pystyy tarvittaessa 

itse renderöimään haluttuja videotiedostoja ulos. 
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7.6 Lopputulos 

Lopputuloksena saatiin toteutettua haluamat neljä videota. Kaikkien vide-

oiden pituus pysyi hyvin suunniteltujen aikarajojen sisällä. Videoissa on 

yhteinen huumori-idea ja kaikissa on samanlainen animaatiolopetus. Tämä 

teki videoista hyvinkin yhtäläisen sarjan. 

Videot ovat pääosin samanlaisia kuin käsikirjoituksessa, mutta projektin 

edetessä myös ideat ja toteutus hieman muuttuivat jokaisen videon 

kohdalla. Jotkut ideat tulevat mieleen vasta työnteko vaiheessa. 

Mielestäni videoihin onnistuttiin myös tuomaan loistavasti hieman rosoista 

ja aitoa ympäristöä kotioloista. Vaikka kaikki tilanteet videoissa ovat lavas-

tettuja, niin katsoja pystyisi varmasti kuvittelemaan itsensä samaan tilan-

teeseen. 

Jokaisen videon tarina etenee jouhevasti ja musiikki sekä puherepliikit 

tukevat hyvin tarinan etenemistä. Musiikilla on myös saatu korostettua vi-

deoiden rentoa ja humoristista ideamaailmaa. Äänimaailma ei kuitenkaan 

ole ratkaisevassa roolissa videoissa, vaan ne myös pystyy katsomaan il-

man ääniä ja ymmärtämään videon tapahtumat. Tämä on tärkeä asia 

varsinkin Facebook videomainonnassa. 

Videot tulevat vasta myöhemmin mukaan MBE:n omaan mainontaan. He 

julkaisevat sisältöä oman markkinointisuunnitelman mukaan. Seuraamalla 

Näkemystehdas MBE:tä eri sosiaalisen median kanavissa törmäät vide-

oihin kuluvan vuoden aikana. Löydät kuitenkin YouTube-linkit tämän pro-

jektin videoihin liitteestä 2. 
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8 YHTEENVETO 

Työn aiheena oli toteuttaa videosarja tukemaan B2B-markkinointia. Tarkoi-

tuksena oli tutkia videon teon eri vaiheita ja työskentelyvälineitä. Työssä 

tutkittiin kuinka eri videotyylejä pystyttäisiin hyödyntämään parhaiten B2B-

markkinoinnissa eri sosiaalisen median alustoilla. 

Lopputuloksena projektista saatiin valmiiksi neljä lyhyttä videota. Vide-

oiden pääpainona oli hyvin vahvasti huumori. Videoilla on tarkoitus saada 

MBE:lle uusia B2B-asiakkaita. 

Videoita lähdettiin toteuttamaan Salmisen tettämän tutkimuksen pohjalta, 

jossa B2B-asiakkaat halusivat nähdä videoita jotka ovat lyhyitä, rentoja ja 

niillä olisi viihdearvoa (Salminen 2017). Teemaksi valittiin lähteä pilke 

silmäkulmassa esittelemään MBE:n myyntilausetta “ajattelun kanssa, ei 

koskaan ilman”. Valmiit videot saivatkin erittäin hyvän vastaanoton MBE:llä 

ja he ottavat videot käyttöön omaan markkinointiinsa. 

Omasta mielestä sain videoihin haluttua huumoria hyvin mukaan ja olen 

erittäin tyytyväinen myös videoiden pituuteen. Mielestäni videot ovat sopi-

via näytettäväksi käytännössä millä tahansa sosiaalisen median videoalus-

talla. Ainakin suosituimmissa videoaluistoissa Facebookissa ja YouTu-

bessa videot toimivat loistavasti. 

Olen myös suhteellisen tyytyväinen omaan näyttelijän työhöni, vaikka siinä 

jouduin kyllä hyppäämään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Tätä osa-

aluetta voisi kyllä varmasti videoissa parantaa, jos videoihin saataisiin hen-

kilö, jolla on enemmän näyttelijän kokemusta. 

Pystyin myös mielestäni tekemään käytössä olevilla väineilläni suhteelli-

sen hyvä laatuista videokuvaa. Tosin äänityöskentelyssä minulla on selke-

ästi parantamisen varaa, sillä Adobe Auditionin käyttö ei ole minulle niin 

tuttua puuhaa. 

Sain aika vapaat kädet videoiden työstämiseen, joten yhteistyö MBE:n 

kanssa oli suhteellisen helppoa. Pyrin kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
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kysymään heiltä apuja, ideoita tai parannusehdotuksia videoihin. Sain 

heiltä hyvinkin nopealla aikataululla tarvittavat hyväksynnät ja kommen-

toinnit käsikirjoitukseen sekä videoiden versioihin.  

Oli helppo lähteä miettimään MBE:n ajatusmaailmaa ja tehdä videoista 

heidän näköisiään, kun olin viettänyt viiden kuukauden työharjoitteluni 

siellä. Tiesin valmiiksi heidän ajattelutapansa, eikä minun tarvinnut pereh-

tyä yritykseen ideologiaan enempää. 

Tämän tyylisen videosarjan tekeminen edesauttoi paljon omaa oppimis-

prosessiani videotuotannossa. Ehkä isoin oppiminen oli luoda itse kaikki 

alusta loppuun, kun yleensä olen videoita tehnyt valmiin käsikirjoituksen 

pohjalta. Myös näyttelemisen koin omaanlaisena oppimisprosessina. Yllät-

tävän hankala oli olla katsomatta kameraan päin ja se vei aluksi oman ai-

kansa, jotta siihen tottui. 

Työvälineistä eniten oppia sain tuosta mikrofonin käytöstä. En ole kovin 

paljon tehnyt videoissani äänitallentamista, vaan useimmat videoni ovat ol-

leet musiikki- ja tekstipainotteisia mainosvideoita.  

Riippuen millaista videota olet kuvaamassa, niin pitää miettiä millaista ka-

meraa kuvauksissa tarvitset. Esimerkiksi joskus kännykän kamera voi riit-

tää, mutta jos kuvaat paljon hidastettuakuvaa, tarvitset kameran joka tal-

lentaa kuvaa isoilla fps-asetuksilla. 

Ääntä tallentaessa tarvitset lähes poikkeuksetta erillisen mikrofonin, jotta 

ääni saadan tallennettu laadukkaasti. Tämä ei kuitenkaan aina riitä, vaan 

lähes poikkeuksetta joudut editointivaiheessa käsittelemään ääntä parem-

maksi. 

Valaistuksen rooli videotuotannossa on oleellinen. Paras valo on luonnon 

oma valo, mutta tämän puuttuessa tarvitset lisävaloa. Valaistuksen tehtävä 

on tehdä tallennettavasta kuvasta selkeämpää ja estää ei halutut tummat 

kohdat. 
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Erilaisilla apuvälineillä helpotat omaa kuvaamistasi ja myös editointivai-

heesta tulee helmpompaa, jos kuva ei esimerkiksi heilu. Kamerajalustat ja 

-vakaajat ovat näppäriä työkaluja tässä.  

Editointivaiheessa on hyvä kannattaa kysyä ulkopuolisen katsojan mielipi-

dettä. Usein saattaa tulla itse omalle työlleen ”sokeaksi” ja ulkopuolinen 

usein löytää parannuksen kohteita, joita et välttämättä itse huomaisi. 

Videota tehdessä on tärkeä suunnitella asiat hyvin. Kannattaa miettiä mil-

laiseksi lopputulos halutaan ja mihin tarkoitukseen videota käytätetään. Vi-

deon tärkein tehtävä on luoda katsojalle mielipiteitä tai tunteita herättävä 

visuaalinenkokemus.  

B2B-markkinoinnissa videot ovat isona osana markkinointia. Nykypäivänä 

videoita saatetaan pitää jo itsestään selvyytenä, oletetaan että videot ovat 

osana jokaisen yrityksen markkinointia jossain muodossa. B2B-ostajat 

ovat tavallisia ihmisiä ja he käyttävät sosiaalista mediaa enimmäkseen va-

paa-aikana (Salminen 2017). Tämän perusteella markkinoijan kannattaa 

panostaa videoiden viihdearvoon, mikäli he haluavat saada potentiaaliset 

asiakkaat kiinnostumaan yrityksestä myös työajan ulkopuolella. Videoiden 

tulisi olla hyvin lyhyitä, jotta potentiaaliset asiakkaat säilyttävät mielenkiin-

tonsa. 

Eniten B2B-asiakkaat haluaisiat nähdä asiantuntijavideoita ja tuote- tai 

palveluesittelyvideoita. Kiinnostusta heillä olisi myös tuote- tai palveluvi-

deoille. (Salminen 2017.) 

Videoiden hankaluus on valtava määrä, koska videoita tuotetaan niin pal-

jon, on haasteena erottautua muusta massasta. Tämä vaatii markkinoijalta 

rohkeutta kokeilla jotain uutta. Ideoiden matkiminen ei ole ainakaan paras 

vaihtoehto, sillä harvoin pystyy erottumaan muista. 

Markkinoinnin haaste on myös nopeasti muuttuvat trendit. Vaati todella 

paljon opiskelua ja halua pysyä kehityksessä mukana, mikäli haluaa erot-

tua kilpailijoistaan edukseen. Yrityksellä on oltava halu uudistua jatkuvasti. 
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LIITTEET 

Liite 1: Käsikirjoitus 

Liite 2: Linkit valmiisiin videoihin 



Liite 1 

Ajatuksella, ei koskaan ilman 

-Jokaiseen videoon tarkoitus tuoda MBE:n uutta värimaailmaa mukaan,

jotta videot tukisivat tällä toisiaan ja muodostaisivat videosarjan.

-Loppuinsertti olisi kaikissa videoissa sama. Se rakennettaisiin huolella ja

erittäin näyttäväksi After Effectsillä. Tarkoituksena käyttää MBE:n logoa,

fonttia ja värejä.

-Videot ovat lyhyitä ja niillä on viihdearvoa. Videoiden tarkoitus on tuoda

”ajatuksella, ei koskaan ilman” ideaa huumorilla esiin.

-Videoiden pituus 30-50 sekuntia sisältäen loppuinsertin. Näin videot säi-

lyttävät helposti mielenkiinnon kun asiat tapahtuvat nopeasti.

-Videoissa käytetään hyvin hallitusti musiikkia ja äänitehosteita. Tapahtu-

mat ja puhe pääroolissa.

Video 1: Ilman kenkiä 

Kohtaus 1 

Henkilö on lähdössä ulkoilmaan ja pukee ulkovaatteita päällensä. Henkilö 

puhuu ihanasta säästä ja kuinka ihanaa on päästä raittiiseen ulkoilmaan. 

Pukeutuminen kuvataan tarkasti (lukuun ottamatta jalkoja). 

Kohtaus 2 

Henkilöä kuvataan, kun hän kävelee rappukäytävässä (tässäkään ei näy 

jalkoja). 



Kohtaus 3 

Henkilö avaa ulko-oven ja saapuu ulos. Tässä kohtaa kuvataan jalkoja ja 

hän tajuaa olevan ilman kenkiä sukat jalassa pakkasessa/loskassa. 

Loppuinsertti 

Ajatuksella, ei koskaan ilman teksti ruudulle erittäin painokkaasti. Tämän 

jälkeen MBE:n uusi logo. 

Video 2: Keittoa haarukalla 

Kohtaus 1 

Henkilö lämmittää/kokkaa itselleen keittoa. 

Kohtaus 2 

Henkilö asettelee keiton pöydälle ja kehuu kovaa nälkäänsä ääneen. 

Kohtaus 3 

Henkilö aloittaa syömisen ja tajuaa syövänsä keittoa haarukalla. 

Loppuinsertti 

Ajatuksella, ei koskaan ilman teksti ruudulle erittäin painokkaasti. Tämän 

jälkeen MBE:n uusi logo. 

Video 3: Huonekalun kokoaminen 

Kohtaus 1 

Henkilö kova äänisesti kehuu omia kokoamistaitojansa ja kuinka hän ei 

ohjeita tarvitse. Hän alkaa kokoamaan pöytää tai muuta huonekalua. 

Kohtaus 2 

Henkilö kokoaa pöytää tai muuta huonekalua nopeutettuna. 



Kohtaus 3 

Kuvataan lopputulos pöydästä, joka on koottu täysin väärin. 

Kohtaus 4 

Henkilö tajuaa virheensä ja toteaa äänen olisiko sittenkin pitänyt käyttää 

ohjeita. 

Loppuinsertti 

Ajatuksella, ei koskaan ilman teksti ruudulle erittäin painokkaasti. Tämän 

jälkeen MBE:n uusi logo. 

Video 4: Aamukahvit 

Kohtaus 1 

Henkilö herää ja haluaa aamukahvia. 

Kohtaus 2 

Henkilö aloittaa kahvinkeittämisen ja kuvataan kahvinkeitto prosessia. 

Kohtaus 3 

Henkilö ottaa kahvikupin kaapista ja räplää samalla puhelintansa. 

Kohtaus 4 

Henkilö laskee puhelimen ja ottaa kahvipannun käteensä. Henkilö kaataa 

vahingossa kahvit kupin sijasta puhelimensa päälle ja tajuaa tilanteen. 

Loppuinsertti 

Ajatuksella, ei koskaan ilman teksti ruudulle erittäin painokkaasti. Tämän 

jälkeen MBE:n uusi logo. 

Video 5: Facebook 

Kohtaus 1 



Henkilö selaa puhelimella/läppärillä facebookia. 

Kohtaus 2 

Henkilö päättää ääneen tehdä itsestään ”hauskan” facebook-päivityksen. 

Kohtaus 3 

Päivitys täyttyy ihmettelevistä kommenteista, kun ihmiset eivät tajua vitsiä. 

Kohtaus 4 

Henkilö tajuaa vitsinsä huonouden ja rupeaa poistamaan päivitystä. 

Loppuinsertti 

Ajatuksella, ei koskaan ilman teksti ruudulle erittäin painokkaasti. Tämän 

jälkeen MBE:n uusi logo. 

Video 6: Kirjan lukeminen 

Kohatus 1 

Henkilö päättää aloittaa uuden kirjan lukemisen ja puhuu siitä ääneen. 

Hän kaivaa kirjan esille. 

Kohtaus 2 

Henkilö lukee kirjaa nopeutettuna alusta loppuun. 

Kohtaus 3 

Henkilö pääsee kirjan loppuun ja rupee pohtimaan ääneen mitäköhän kir-

jassa tapahtui. Ei muista kirjasta mitään ja päättää aloittaa lukemisen 

alusta. 

Loppuinsertti 

Ajatuksella, ei koskaan ilman teksti ruudulle erittäin painokkaasti. Tämän 

jälkeen MBE:n uusi logo. 



Liite 2 

Ulkoilu video: https://youtu.be/Rg0emnywCEo 

Keittolounas video: https://youtu.be/p9SavvyP_dc 

Aamukahvi video: https://youtu.be/KcRHxGuFr98 

Facebook-julkaisu video: https://youtu.be/ZDg2aOmVdz8 
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