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The goal of this thesis was to study the design and production phases of video marketing,
design a modular video structure and test the idea of post-developing modular videos with
a separate video editing software.
The project began by consulting the client and following basic marketing communication
design principles to define goals for the contents and usability of the video material. The
characteristics of the medium, the client’s corporate image and the project’s resources
were taken into consideration throughout the content design process. The resulting content
consisted of kinetic typography, motion graphics, voice-over narration and video footage.
The modular video structure was created by improving the adaptability of the contents, and
the functionality of the structure was tested by sketching scripts and building prototype
videos. The prototype phase focused especially on the animation tools of a visual effects
and motion graphics software and its workflow between an audio editing software and a
graphics software.
Resources, technical requirements and the end-user’s goals were the key factors in selecting the most potential software for the post-developing phase. The most suitable software
candidate was tested for its usability, but the software was not eventually chosen for this
project due to license restrictions.
The communicational and usability goals set for the concept were considered fulfilled and
the post-developing process of the modular videos seemed purposeful, so the concept
was ready to be presented to the company for evaluation.
As a final product, the company was presented with a video concept that is designed for
the company’s individual marketing needs and utilizes a collection of graphics, audio and
video material. The concept included prototype videos, plans for the production phase and
descriptions, technical specifications and preparatory usage recommendations for the materials.
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1

Johdanto

Yksittäiseen markkinointitarpeeseen vastaava lineaarinen videotuotos saattaa pahimmassa tapauksessa tulla elinkaarensa päähän hyvin nopeasti viestintätarpeiden muuttumisen, muutosten teon hankaluuden ja niiden toteuttamisen aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi. Tällaisten videomarkkinoinnin tähdenlentojen välttämiseksi terveydenhuollon viestintä-, turvallisuus-, paikannus- ja kulunvalvontajärjestelmiä toteuttavalle
Viasec Oy:lle suunnitellaan insinöörityönä markkinointitarpeiden vaihtelevuuden huomioiva videoviestintäkonsepti, joka pyrkii maksimoimaan toteutettavan videomateriaalin
elinkaaren ja käyttömahdollisuudet jo suunnitteluvaiheessa.

Yritykselle tuotettavan videoviestintäprojektin konseptisuunnitelmaosan tavoitteena on
suunnitella sekä sisällöllisesti että laadullisesti yrityksen markkinointitarpeisiin vastaavaa videomateriaalia ja maksimoida tuon materiaalin nykyiset ja tulevat käyttömahdollisuudet jokaisessa suunnitteluvaiheessa. Työ pyrkii viemään materiaalin käytettävyyden
täyteen potentiaaliinsa ja tutkii mahdollisuutta luovuttaa osa videoviestinnän kehitysprosessia asiakkaan hallittavaksi. Ammattimaisen videotuotannon edut ovat kiistattomia, joten tarkoituksena ei ole tehdä asiakkaasta käsikirjoittajaa, videoeditoijaa tai animaattoria. Sen sijaan selvitetään mahdollisuutta antaa asiakkaan työstettäväksi saumattomasti yhteen sopivia etukäteen tuotettuja videomoduuleja, joita yhdistelemällä
asiakas voi koota tarpeisiinsa kulloinkin vastaavan videosisällön käyttökohteeseen sopivassa koossa ja muodossa.

Työssä täydennetään asiakkaan asettamia pohjatoiveita tutkimalla yrityksen nykyviestinnän kehitysmahdollisuuksia ja materiaalin käytettävyyttä ja esitellään viestinnälle
asetettuihin tavoitteisiin vastaava viestisisältö ja tyyli. Suunnitelmassa myös avataan
luonteeltaan lineaarisen videomateriaalin pilkkomisesta nousevia ongelmakohtia ja
esitellään yhdestä esittelyvideosta kattavaksi materiaalipankiksi kasvavaa modulaarista
videorakennetta, jonka käytännön toteutussuunnitelmaa havainnollistetaan prototyyppivideoiden toteutusesimerkkien avulla.

Asiakkaan käyttöön tarkoitetun kehitysohjelmiston vertailuun ja valintaperusteisiin perehdytään ennen konseptin testausvaiheen menetelmien ja tulosten esittelyä. Testausvaiheen pohjalta arvioidaan konseptisuunnitelman käytännön toteutettavuutta ja kehi-
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tysohjelmiston käyttöä sekä annetaan suosituksia materiaalin käyttöä varten. Kaiken
kaikkiaan suunnitelman työvaiheiden kuljetuksessa ovat mukana käytettävyysajattelu,
hyödynnettävän median erityispiirteiden kunnioittaminen, yrityskuvan huomiointi ja tavoitteellisen viestinnän suunnittelu.

Ellei toisin mainita, konseptisuunnitelmassa esitellyt havainnot, suositukset ja prototyypit perustuvat insinöörityön tekijän subjektiivisiin näkemyksiin asiakasyrityksen nykyviestinnästä ja sen kehitysmahdollisuuksista. Valmiin konseptisuunnitelman on tarkoitus avata keskustelua yrityksen suuntaan ja antaa yritykselle mahdollisuus antaa hyväksyntänsä tai kehitys- ja muutosehdotuksia suunnitellun viestinnän sisältöön, tyyliin
ja toteutustapaan ennen materiaalin saattamista tuotantoon.

2

Videoviestinnän konseptisuunnitelman toteutusmalli ja projektin alkumäärittely

2.1

Videoviestinnän konseptisuunnitelman toteutusmalli

Videoviestintäprojektin selkärankana käytettiin yritysmaailmassa hyödynnettävää prosessimallin yleisrunkoa, joka perinteisesti sisältää ainakin alkumäärittely-, suunnittelu-,
arviointi-, toteutus- ja testausvaiheet. Vaiheistusten järjestyminen ja määrä vaihtelevat
toteutettavan projektin ja organisaation mukaan, ja esimerkiksi testaus- ja arviointivaiheita voidaan hyödyntää useassa eri vaiheessa. (1, s. 88.) Viasec Oy:lle toteutettava
videoviestintäprojekti yksilöitiin kokonaisuudessaan kuvassa 1 havainnollistettuun malliin, jossa prosessin voidaan ajatella alkavan suunnittelu-, kehitys- ja testaus- ja arviointivaiheista ja jatkuvan tuotantovaiheen ja loppuarvioinnin kautta tuotteiden käyttöönottoon.

Kuva 1.

Videoviestintäprojektin vaiheistus.
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Yleisessä prosessimallirungossa konseptisuunnitteluvaiheen toteutus kulkee tavallisesti kaikkien prosessivaiheiden rinnalla, mutta tässä projektissa kuvassa 1 osoitettu konseptisuunnitelmavaihe lukeutui kaikkiin työvaiheisiin ennen varsinaista tuotantovaihetta
(1, s. 88). Konseptisuunnitteluun liittyvien työvaiheiden avulla varmistettiin lisäarvon
tuottaminen ja suunnitelman käytännön toteutettavuus ja kommunikoitavuus asiakkaalle suunnitelman esittelyvaiheessa.

Alkumäärittelyn tavoitteena oli selvittää videoviestinnän todellinen tarve ja sen rooli
yrityksen kokonaisviestinnässä, koota aineistoa viestinnän sisällön ja tyylin suunnitteluun sekä määritellä tuotettavalle materiaalille käyttökohteet ja -tarpeet käytettävyystavoitteiden ja teknisen suunnitelman muodostamista varten. Suunnitteluvaihe jaettiin
viestinnän sisältösuunnitteluun ja tekniseen suunnitteluun. Viestinnän sisältösuunnitelman tavoitteena oli vastata alkumäärittelyssä selvinneisiin viestinnällisiin tavoitteisiin
tavalla, joka otti huomioon myös käytettävyydelle asetettuja tavoitteita. Teknisessä toteutussuunnitelmassa oli tarkoitus valita sisällöntuotantoon käytettävät ohjelmistot ja
tekniikat ja yrityksen käyttöön soveltuva kehitysalusta sekä määritellä materiaalin laatukriteerit käytettävyys- ja viestintätavoitteiden täyttämiseksi.

Testausvaiheessa suunnitelman ja kehitysohjelmiston käytännön toimivuus tuli testata
teknisessä suunnitteluvaiheessa työstettyjen prototyyppien ja yritykselle valitun kehitysohjelmiston avulla. Konseptisuunnitelman eri työvaiheiden tuloksista syntyi kirjallinen
ja visuaalinen suunnitelma, jonka oli tarkoitus toimia myös työvälineenä ja ohjeistuspohjana tuotantoa ja lopullista käyttöönottoa varten (1, s. 83, 86). Kuvassa 2 on eritelty
jokaisen konseptisuunnitteluvaiheen tuottamat tärkeimmät havainnot, tulokset ja tuotokset.

Kuva 2.

Konseptisuunnitelmavaiheiden tulokset.

Tuotteina konseptisuunnitelmiin pyritään yleisesti dokumentoimaan ainakin projektin
lähtökohdat tavoitteineen ja määritelmineen, mutta tämän konseptisuunnitelman vai-
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heista oli tarkoitus syntyä alkumäärittelyn tulosten lisäksi videoviestinnän sisältöhahmotelma, tyylimääritykset, tekninen toteutussuunnitelma, tyyli- ja tekniikkasuunnitelmia
visualisoivat prototyyppivideot, kehitysohjelmiston testaustulokset ja käyttökuvaus sekä
alustavat suositukset tuotantovaiheessa toteutettavan materiaalin hyödyn maksimointiin käyttöönoton alkaessa (1, s. 83).

2.2

Lähtöasetelma

Yhteistyö yrityksen kanssa aloitettiin keväällä 2012, jolloin videoviestintäprojektin tavoitteet, laajuus ja toteutustapa eivät olleet vielä täysin jäsentyneet. Projektia varten
ehdittiin tuottaa silloisen pohjaselvityksen perusteella taustamateriaalia, mutta lopullinen suunnittelu- ja tuotantovaihe siirrettiin kiireiden vuoksi tulevaisuuteen. Seuraavana
keväänä suunnittelija käynnisti konseptisuunnitteluvaiheen uudelleen, mutta suunnittelussa oli kuitenkin hyödynnettävä keväällä 2012 yrityksen kanssa aloitetun yhteistyön
tuloksina syntyneitä havaintoja ja materiaaleja, sillä tiivis yhteistyö ei enää ollut aikatauluongelmien vuoksi mahdollista.

Kevään 2012 pohjaselvityksessä oli kartoitettu viestinnän tarpeet, tavoitteet ja kohderyhmä. Päätavoitteena oli videomuotoisen esityskonseptin tuottaminen yrityksen terveydenhuollon piiriin tarjoamille ratkaisuille, jotka oli jaettu potilasturva-, kotihoiva-, kulunvalvonta- ja paikannusratkaisuihin. Yritys valitsi ensisijaiseksi tarkastelun kohteeksi
kotiympäristön turvajärjestelmänä toimivan kotihoivaratkaisunsa, mutta myös laajennettavuus laitosympäristöihin toteutettavaan potilasturvaratkaisuun haluttiin ottaa suunnittelussa huomioon. Pääasialliseksi kohderyhmäkseen yritys rajasi kunnalliset ja yksityiset toimijat, jotka järjestävät asumis- ja kotihoitopalveluita ikääntyneille.

Tarkoituksena oli suunnitella kotihoivaratkaisulle mainonnallisia ja tiedollisia osuuksia
sisältävä esittelyvideo, jonka sisältämiä elementtejä voitaisiin hyödyntää myöhemmin
myös potilasturvaratkaisun esittelyvideon tuottamisessa. Videon mainonnallisilla
osuuksilla haluttiin painottaa kotihoivaratkaisun kustannustehokkuutta ja rohkaista
asiakasta yhteydenottoon, ja tiedollisten osuuksien oli tarkoitus visualisoida kotihoivaratkaisun konkreettisia toteutusmahdollisuuksia. Videomateriaalin kierrättäminen laskettiin osaksi tuotantokulujen minimoimiseen asetettua haastetta, sillä projektille ei
määritelty varsinaisia taloudellisia resursseja.
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Yritys hyödyntää ratkaisujensa teknisiin toteutuksiin kattavaa valikoimaa etätunnistus-,
paikannus- ja verkkotekniikoita hyödyntäviä tuotteita ja ohjelmistoja, jotka mahdollistavat lukuisien erilaisten toteutusmallien luonnin vaihtelevia käyttökohteita ja -tarpeita
varten. Ratkaisujen ympärille muodostettu kattava palvelurakenne sisältää käyttökohteen ja tarpeen mukaan räätälöitävien järjestelmien suunnittelupalvelun lisäksi laitteiden vuokrauksen, huollon, ylläpidon, asennuksen ja käyttöön opastavan koulutuksen.
Toteutusmalliesimerkit laskettiin tärkeimmäksi osaksi esittelyvideon sisältöä, sillä esimerkeillä haluttiin luoda mahdollisille asiakkaille kokonaismielikuvaa tuotteilla rakennettavien toteutusten mahdollisuuksista jo ennen asiakkaan omiin tarpeisiin räätälöitävän
tuotekokonaisuuden laatimista.

Esittelyvideon pääasialliseksi käyttökohteeksi mainittiin yrityksen verkkosivut, mutta
materiaalia haluttiin hyödyntää myös messuilla ja muissa esittelytilaisuuksissa, joissa
yritystä ja sen tuoteperhettä on edustettava kiinnostavasti ja tehokkaasti. Yritys toivoi
myös mahdollisuutta käyttää toteutusmalliesimerkkejä kokonaisuudesta irrotettuina
yksittäisinä videoina verkkosivuillaan ja muissa markkinointitarkoituksissa.

Yritys listasi toivomiaan sisältökokonaisuuksia sekä kotihoivan että potilasturvaratkaisun esittelemiselle, jotta molempien ratkaisujen erityispiirteet voitaisiin ottaa huomioon
videomateriaalin suunnittelussa. Kuvassa 3 listatut kotihoivan ja potilasturvan esittelyihin valitut toteutusmallit olivat yhteneväiset, sillä kummankin ratkaisun esittelyssä haluttiin visualisoida sänkyvahdin, kaatumisvahdin, WC-turvan, hälytysrannekkeen, asukaspäätteen ja kulunvalvonnan laitteiston toimintaa. Myös toteutusmallikohtaiset tarkemmat toiminnallisuuskuvaukset tulivat olemaan ratkaisuille yhteneväisiä, mutta niiden
tarkoista sisällöistä ei muutosmahdollisuuksien vuoksi sovittu vielä konseptisuunnitelmavaiheessa.
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Kuva 3.

Kotihoivan ja potilasturvan esittelyihin käytettävät toteutus- ja tiedonsiirtomallit.

Niin ikään kuvassa 3 havainnollistetussa tila-, paikka ja hälytystietojen lähetyksessä
ilmeni kuitenkin eroavaisuuksia, sillä kotihoivajärjestelmän toteutusmallien avulla kerätyn tiedon ohjauksessa haluttiin mainita pääasiassa omaishoitajien sähköpostit ja puhelimet sekä kotihoidon kanslia, kun taas potilasturvaratkaisussa tiedonvälitysmahdollisuudet ulotettiin myös laitoksen käytävänäyttöihin ja hoitajien puhelimiin.

Keväällä 2012 tuotettu taustamateriaali sisälsi yrityksen tuotteista otettuja tuotekuvia ja
videokuvaa esimerkkihuoneistoon rakennetusta sänkyvahdista, kaatumisvahdista, WCturvasta, hälytysrannekkeesta, asukaspäätteestä ja kulunvalvontajärjestelmästä. Videomateriaaliin kuvattiin arkisia askareitaan suorittavaa vanhusta, jonka kodin eri tiloissa toteutusmallit olivat näkyvillä. Videolle taltioitiin myös lavastettu tilanne, jossa hoitaja
saapuu auttamaan lattialle kaatunutta vanhusta. Koska taustamateriaalissa esiintyvät
toteutusmallit ja tuotteet olivat kotihoiva- ja potilasturvaratkaisuille yhteisiä, voitiin materiaalia hyödyntää sekä kotihoivan että potilasturvan markkinointiin.

Projektin pohjaselvityksen perusteella konseptisuunnitelman tavoitteena oli siis suunnitella kotihoivaratkaisun toteutusmalleja ja niiden mahdollisuuksia visualisoiva myyvä
esittelyvideo, jonka toteutusmalliosia voidaan tarvittaessa näyttää kokonaisuudesta
erillään ja jonka suunnittelussa tuli myös huomioida materiaalin käytettävyys potilasturvaratkaisun mainostamiseen tulevaisuudessa. Kun yrityksen asettamat pohjatavoitteet
ja toteutusmallien sisältökriteerit olivat selvillä, tuli videoviestinnälle rakentaa yrityksen
viestinnällisiin tarpeisiin vastaava sisältörunko ja esitystapa, joka kantaisi tiedollisen
sisällön lisäksi myös kohderyhmälle osoitettavat mainonnalliset piirteet. Jotta videovies-
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tinnän sisältö oli mahdollista suunnitella, oli videolle asetettavia viestinnällisiä tavoitteita
ja käytettävyystavoitteita vielä tarkennettava.

2.3

Viestinnälliset tavoitteet

Viestinnällä voidaan välittää kohderyhmälle tietoa, vaikuttaa kohderyhmän asenteisiin,
herättää kohdeyleisössä mielikuvia ja tunnereaktioita ja vaikuttaa kohderyhmän toimintaan (2, s.18). Viestinnän tavoitteiden asettamisella pyritään aina vastaamaan johonkin
viestintäongelmaan, joita voivat olla esimerkiksi kohderyhmän tiedon puute tai olemassa olevat asenteet (2, s. 18, 30). Projektin viestinnällisten tavoitteiden konkretisoimiseksi lähtöasetelmassa tehtyä pohjaselvitystä täydennettiin viestintäongelmien määrittelyllä, jota voidaan prosessina ajatella eräänlaiseksi viestinnän tarveanalyysiksi (2, s.
22). Prosessin avulla vältettiin videosuunnittelu ymmärtämättä, mitä varsinaisia tarpeita
videosisällöllä haluttiin täyttää (2, s. 19).

Viestintäongelmien määrittelemiseksi yritystä ja sen tarjoamia ratkaisuja tarkasteltiin
yrityksestä täysin tietämättömän kohderyhmän näkökulmasta, jotta suunniteltava sisältö oli tehokkaasti hyödynnettävissä niin verkkosivuilla kuin messuillakin. Tarkoituksena
oli selvittää tärkeimmät seikat, joita kohdeyleisö ei markkinoinnin kohteesta tiedä tai
ymmärrä, jotta videoviestinnälle voitiin asettaa selkeitä tavoitteita (2, s. 22). Asumis- ja
kotihoitopalveluita järjestävistä kunnallisista ja yksityisistä tahoista paikannettiin seuraavia tärkeimpiä viestintäongelmia:


Kohderyhmä ei tunne yritystä ja sen toiminta-ajatusta riittävän hyvin muodostaakseen yrityksestä mielikuvia.



Kohderyhmä ei ole tietoinen yrityksen tarjoamista ratkaisuista.



Kohderyhmä ei ole tietoinen yrityksen tarjoamien ratkaisujen käytännön
toteutusmahdollisuuksista.



Kohderyhmä ei tunnista ratkaisujen tuottamaa todellista lisäarvoa asumisturvallisuuden parantamisessa.



Kohderyhmä ei ole tietoinen ratkaisujen kustannuksista tai sille on muodostunut ennakkomielikuva vastaavien ratkaisujen kustannuksista.



Kohderyhmä ei ole tietoinen yrityksen kattavasta palvelurakenteesta ja
järjestelmien hankintamallista.
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Viestintäongelmiksi nousivat kohdeyleisön tiedon puute yrityksen tarjoamista ratkaisuista, toiminta-ajatuksesta, palvelurakenteesta ja järjestelmän hankintaprosessista
sekä ratkaisujen käytännön toteutusmalleista, toiminnasta ja kustannuksista. Erityisesti
kotihoivaratkaisusta puhuttaessa kunnallisilla ja yksityisillä tahoilla saattoi myös olla
vääristynyt ennakkomielikuva ratkaisun järjestämisen kustannuksista. Tietoaukot tarkoittivat myös puutteellisia mielikuvia yrityksestä ja sen toteutusmallien ja palveluiden
tuottamasta lisäarvosta.

Karkeasti ajateltuna onnistunut viestintä kykenisi vastaamaan kaikkiin listattuihin viestintäongelmiin, joten ongelmien pohjalta muodostettiin videoviestinnän varsinaiset tavoitteet, jotka voitiin kaiken viestinnän tavoin jakaa tiedollisiin tavoitteisiin, tunnetavoitteisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin (2, s. 21, 30). Kuvassa 4 esitetyt tavoitteet korostavat videoviestinnälle asetettujen tavoitteiden monimuotoisuutta ja osoittavat, että suunniteltavan videoviestinnän tuli ratkaisujen toteutusmallien havainnollistamisen lisäksi
toimia osana yrityksen kokonaisviestintää yrityskuvan välittäjänä, mielenkiinnon herättäjänä ja asiakkaiden sitouttajana.

Kuva 4.

Kohderyhmästä johdettu viestinnällinen tavoitejako.

Tavoitejaon perusteella videoviestinnän kokonaistavoitteeksi voitiin siis laskea yrityksen toiminta-ajatuksen ja tuote- ja palvelurakenteen tunteva asiakas, joka näkee toteutusmallien ja palveluiden edut ja mahdollisuudet, muodostaa selkeän ja myönteisen
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mielikuvan yrityksestä, kokee myönteisiä tunteita yritystä ja sen tuoteperhettä kohtaan
ja tekee yhteydenotto- ja hankintapäätöksen.

Johdettuja viestintätavoitteita ja kohderyhmää tarkasteltiin vielä yrityksen verkkosivustoa vasten, sillä suunnittelussa haluttiin hyödyntää integroitua viestintäajattelua eli eri
markkinointiviestintäkeinoilla kuljetetun sanoman yhdenmukaistamista ja kokonaisvaltaista suunnittelua (3, s. 323–324). Sivusto edusti sekä videoiden tulevaa käyttöympäristöä että yrityksen nykyviestinnän tyyliä ja sisältöä, joten sen tarkastelulla avattiin yrityksen nykyviestinnän tapoja vastata viestinnällisiin tavoitteisiin ja asetettiin mielikuvatavoitteita suunniteltavalle viestinnälle.

Kokonaisviestinnäksikin kutsutun integroidun viestintäajattelun perustana on ajatus,
ettei viestinnän vastaanottaja erittele eri lähteistä omaksumaansa sanomaa, vaan reagoi yritykseen eri markkinointikanavien välityksellä muodostamansa kokonaismielikuvan perusteella. Suunnittelun tuli huomioida, millainen tuon kokonaismielikuvan haluttiin olevan, jotta vältettiin ristiriitaisuudet yrityksen kokonaisviestinnässä ja tehostettiin
eri viestintäkanavilla välitetyn sanoman yhteisvaikutusta. (3, s. 324–325.)

Kuvassa 5 esitetyn viasec.fi-sivuston etusivun herättämien mielikuvien perusteella yrityksen viestimä yrityskuva tuntui painottuvan teknisellä tietotaidolla erottuvan teknologiayrityksen suuntaan, mutta sivuston värimaailmassa, selkeässä ilmeessä ja etusivun
oikean reunan kuvavalinnassa olivat aistittavissa myös terveydenhuollon toteutusympäristöistä nousevat arvot. Selkeä tyyli oli havaittavissa myös etusivun asiasisällössä,
joka tiivistää yrityksen toiminta-ajatuksen ja esittelee yrityksen neljä pääratkaisua havainnollistavin kuvin ja esittelytekstein. Ratkaisu-, palvelu-, tuote-, ohje- ja yrityssivut
tarjoileva päänavigaatio puolestaan lupasi vastauksia kohderyhmästä aiemmin johdettuihin tiedollisiin aukkoihin.
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Kuva 5.

Viasec.fi-sivuston etusivunäkymä (4).

Sivuston alasivut noudattelivat pääsääntöisesti etusivulta tuttua luettelotyyliä, jota kuvassa 6 esitellyt palvelu- ja tuotesivujen näkymät havainnollistavat. Tietosisällöltään
tiivis esittelytyyli tuntui kohderyhmää ajatellen perustellulta, sillä tuotteiden tekniikkaan
syvälle pureutuva sisältö ei luultavasti sopisi asumis- ja kotihoitopalveluita järjestävän
kohderyhmän ensisijaisiin kiinnostusalueisiin.
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Kuva 6.

Viasec.fi-sivuston palvelu- ja tuotelistausnäkymät (5; 6).

Näkökulmaa kohderyhmästä johdettujen viestintäongelmien käsittelyyn antoi myös
sivuston ratkaisuja ja palveluita selkeästi tuotteistava esitystapa, josta esimerkkinä voidaan mainita kuvan 6 vasemmassa reunassa esitetty palveluita listaava näkymä. Yrityksen tarjoamien palveluiden esittäminen erillisinä palvelutuotteina antaa vastaanottajalle selkeitä mielikuvia palveluiden tuottamasta lisäarvosta.

Verkkosivusto tuntui teknologiatuotteiden huomattavasta määrästä huolimatta huomioivan kohderyhmäänsä selkeällä, tiiviillä ja eleetöntä asiantuntevuutta välittävällä ilmaisulla, mikä tuli huomioida myös videoviestinnän suunnittelussa. Sivuston herättämien
ajatusten pohjalta videoviestinnän mielikuvatavoitteeksi nostettiin yrityksen teknologiseen ammattitaitoon ja alaan pohjautuva yrityskuva, josta välittyisi myös yrityksen luotettava ja kohderyhmäänsä huomioiva tyyli.

Vaikka tiivis ja luettelomuotoinen ilmaisu laskettiin kohderyhmää huomioivaksi eduksi,
sen todettiin toisaalta myös jättävän tilaa kohderyhmälle osoitettaville mainonnallisille
argumenteille ja ratkaisujen, palveluiden ja tuotteiden käytännön mahdollisuuksia yhteen kokoaville havainnollistuksille. Mahdollisuuksia tunnetavoitteiden entistä kattavampaan täyttämiseen oli siis havaittavissa, joten yrityksen ja sen mahdollisten asiakkaiden ajateltiin hyötyvän nopeatulkintaisesta, mielenkiintoa herättävästä ja mahdollisuudet kiteyttävästä mainonnallisesta sisällöstä yrityksen viestinnässä.
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2.4

Käytettävyystavoitteet

Viestinnälliset kokonaistavoitteet määriteltiin kattamaan myös verkkosivuston ulkopuolella toteutettavaa markkinointia, mutta jo itsessään tiedollisiin tavoitteisiin vastaava
verkkosivu ei vaatinut videoviestinnältä välttämättä niin kattavia painotuksia. Integroidun viestintäajattelun tavoitteena oli vähentää tarvittavan viestinnän määrää viestintäkeinojen käytön tehostamisella ja koordinoinnilla, joten yrityksen yleismainontaan
vaadittava sisältömäärä saattaisi tuntua verkkosivuilla jopa osittain tarpeettomalta (3, s.
326).

Lähtöasetelmassa esiin nostettu tarve esittää toteutusmalleja kokonaisuudesta irrotettuina videoina alleviivasi painotuksellisia eroja, sillä verkkosivuilla yksittäisiä videoosioita saatettiin hyödyntää jopa kaiken kattavaa esittelyvideota tehokkaammin eriyttämällä toteutusmalliesimerkit ja muu sisältö omille sivuilleen ja käyttämällä kattavampaa videosisältöä esimerkiksi etusivulla. Messuilla ja muissa esittelytilaisuuksissa yritystä ja sen palveluita mainostava myynnillinen osuus taas saattoi olla tilaisuuden luonteesta riippuen lähes välttämätön, joten näitä havaintoja vasten yhden kiinteäsisältöisen esittelyvideon suunnittelu ei tuntunut enää kannattavalta.

Koska suunniteltavan materiaalin elinkaaren pidentämistä ja käyttökelpoisuuden varmistamista pidettiin jo resurssien säästämiseksi vaadittuina tavoitteina, päätettiin konseptisuunnitelman käytettävyystavoitteeksi nostaa sisällöltään mahdollisimman monipuolisesti osiin jaettava videosisältö, jota voidaan käyttää täyspitkänä tai lyhyempinä
valikoituina sisältökokonaisuuksina tarpeesta riippuen. Suunniteltavan videoesittelyn
eriyttäminen moduulirakenteeksi koettiin sopivaksi haasteeksi niin jatkokäytettävyyden
kuin kustannustehokkuudenkin kannalta, sillä jälkikäytön optimointi suunnitteluvaiheessa laskettiin sijoitukseksi kustannustehokkuuteen tulevaisuudessa.

Modulaarinen rakennetavoite poiki lisäksi ajatuksen kankean ulkoisen tilaus- ja tuotantosuhteen välttämisestä yrityksen videoviestinnän jatkokehityksessä, joten käytettävyystavoitteiksi nousivat myös ulkoistettavan videoeditointityön tarpeen minimointi ja
valmiiksi tuotetun videomateriaalin muokattavuuden maksimointi asiakkaan omalla
työpanoksella ja ohjelmistoilla. Päämäärällä tavoiteltiin yrityksen etua, sillä yritystä ei
haluttu tarpeettomasti sitouttaa videomateriaalin tekniseen toteuttajaan taloudellisen
hyödyn tavoittelemiseksi.
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Tavoitteen asettamisella ei kuitenkaan haettu perustavanlaatuisten sisältömuutosten
toteutusta yrityspäässä, vaan tarkoituksena oli säilyttää alkuperäisten videotuotteiden
laatu sellaisena, kuin se oli suunnitteluvaiheessa tarkoitettukin. Videomateriaalin muokattavuuden maksimointi rajattiin siis videomoduulien yhdistelyyn ja uudelleenjärjestämiseen sekä koon ja laadun muunteluun erilaisiin tarkoituksiin sopivaksi. Yritykseltä
tiedusteltiin halukkuutta mahdollisen kehitysohjelmiston käyttöönottoon, ja se ilmaisi
alustavan kiinnostuksensa materiaalin itsenäiseen jatkokehitykseen.

Näin konseptisuunnitelman käytettävyystavoitteeksi hioutui videoviestinnän konsepti,
joka maksimoi tuotettujen materiaalien mukautumiskyvyn ja jatkokäytettävyyden mahdollistamalla etukäteen tuotetun modulaarisen videomateriaalin jatkokehitys erillistä
kehitysohjelmistoa hyödyntämällä. Käytettävyyden maksimointia haluttiin korostaa jokaisessa suunnitteluvaiheessa. Lähtökohtana oli, ettei yksikään projektin tuotantovaiheessa luotu sisältöelementti hautaudu toteuttajan tietokoneen työpöydälle, vaan yrityksen käyttöön jää projektin jäljiltä kattava materiaalipankki tulevia käyttötarpeita ja
jatkokehitystä varten.

Taloudellisen kannattavuuden ja käytettävyyden lisäksi tuotettavan markkinointimateriaalin tuli olla nykyaikaista ja laadukasta ja osua niin kohdeyleisöönsä kuin videoviestinnälle asetettuihin tavoitteisiin. Kehitysalustan ja materiaalipankin käyttöönoton tuli myös
tarjota todellista lisäarvoa yritykselle. Onnistuneen esityskonseptin ajateltiin siis vastaavan sisällöllisesti ja laadullisesti yrityksen markkinointitarpeisiin ja optimoivan käytettävyydellään tuon sisällön hyödynnettävyyden nykyisissä ja tulevissa markkinointitarpeissa. Konseptisuunnitelman kannalta tämä tarkoitti sitä, että sekä viestinnälliset että
elinkaaritavoitteet tuli kyetä täyttämään.

2.5

Videoviestinnän kannattavuusarvio

Perinteisesti markkinointiviestinnän suunnittelussa median valinta suositellaan tehtäväksi vasta viestinnällisten tavoitteiden, sanoman ja viestisisällön kartoittamisen jälkeen (2, s. 36). Videoviestinnän valinta kehityskohteeksi ennen projektin muiden määrittelyjen tekoa ohjasi siis viestinnän sisällön suunnitteluvaiheita, sillä tarve- ja sisältöperusteisen mediavalinnan sijaan sisältö oli nyt istutettava valittuun mediaan (2, s. 34).
Etukäteen tehdystä mediavalinnasta huolimatta videon käytön tuli olla perusteltavaa,
joten videoviestinnän hyödyllisyyttä asetettujen tavoitteiden kannalta oli tarkasteltava.
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Jotta videon hyödyllisyyttä markkinoinnin välineenä voidaan arvioida, on tärkeää huomioida, millaiseen kulttuuriympäristöön viestintäkonseptia ollaan toteuttamassa. Viestintäympäristö on muovautunut postmodernin kulttuurin ja informaatioteknologian myötävaikutuksesta tietoyhteiskunnasta mielikuvayhteiskunnaksi, jossa brändien ja mielikuvien merkitys on laajentunut perinteisestä tuotemarkkinoinnista kaikenlaiseen päätöksentekoon (7, s. 43). Kiihtyvä elämänrytmi ja taukoamattoman viestinnän aiheuttama informaatioähky ovat myös alkaneet viedä resursseja älyllisiltä valintaprosesseilta,
joten yksilön valinnat perustuvat entistä enemmän tunne-elämyksiin ja mielikuviin kuin
järkeen. Viestinnän kaaos ja tiedon loputon määrä luovat kasvavia paineita erottuvalle
ja tehokkaalle viestinnälle maailmassa, jossa lukematon määrä tahoja hakee itselleen
huomiota samanaikaisesti. (7, s. 43.)

Tämä tekee viestinnän elämyksellisyydestä ja sisällön luovasta kiteyttämisestä entistä
tärkeämpää, joten kuvallisen kerronnan voiman valjastaminen kannattaa jo sen nopean
ymmärrettävyyden takia (7, s. 43). Audiovisuaalinen media taas tarjoaa elämykselliseen erottuvuuteen kanavan, jonka kautta sanoma on näkemisen lisäksi myös kuultavissa ja koettavissa (2, s. 119). Elämyksellisyyden tavoittelu, nopean tulkittavuuden
edellyttäminen ja mielikuviin painottuva päätöksenteko ovat kaikki videoviestinnällä
tehokkaasti hallittavia ominaisuuksia, joten kulttuuriympäristön kasvavat vaatimukset
tuntuivat tukevan videon valintaa markkinoinnin välineeksi.

Myös alkumäärittelyssä asetettujen viestinnällisten tavoitteiden perusteella videoviestinnän mahdollistamalle mielenkiintoiselle, myyvälle ja kiteyttävälle sisällölle oli löydetty
selkeä tila, vaikkei tämä havainto vielä itsessään luvannut videoviestinnän riittävän
ainoaksi kanavaksi tavoitteiden täyttämiseksi. Videoviestinnän avulla kokonaiskuva
yrityksen tarjoamista palveluista, tuotteista, ratkaisumalleista, tuotteiden hinnoittelusta
ja hankintamallista oli mahdollista tiivistää helposti ymmärrettäväksi paketiksi, jonka
sisäistäminen vaatii vain muutaman minuutin katsojan aikaa. Koska video todettiin tärkeäksi välineeksi tunteiden ja mielikuvien herättämiseen, voidaan nopean ymmärryksen lisäksi herättää katsojassa tarpeellisia mielikuvia tunnetavoitteiden ja sitä kautta
myös toiminnallisten tavoitteiden täyttämiseksi (2, s. 111).

Videon mielikuvallinen voima tuntui erityisen sopivalta verkkosivujen tunnetavoitteiden
täyttäjäksi, mutta videon ei voitu yksinään ajatella täyttävän mainonnallisia ja mielikuvallisia kehitysmahdollisuuksia avaus- ja toistamiskynnyksensä vuoksi. Koska verkkosivujen käyttäjät ovat hyvin tehokkaita ajankäyttönsä suhteen ja selailevat sivuja
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pääasiallisesti silmäilemällä, ei videon katseluun välttämättä löydy riittävästi aikaa ja
motivaatiota (8, s. 21–23). Lisäksi videon verkkokatselu asettaa kriteerejä näyttölaitteille ja verkkoyhteyksille. Siksi mielikuvia herättävän sisällön tuli löytyä videon lisäksi
myös muusta verkkosivusisällöstä, ja videon kiteyttävää ja markkinoinnillista voimaa
voitiin ajatella enemmänkin kiinnostavana lisätehosteena yrityksen viestinnässä. Toisaalta taas verkkosivuja selaavan odotukset löytää haluamansa tieto nopeasti, kiinnostavasti ja kiteytetysti myös osoitti, että mielikuvia nopeasti herättävä ja kiinnostava videokiteytys oli myös verkkoviestinnässä paikallaan (8, s. 22).

Muissa käyttökohteissa, kuten messuesittelyissä ja mahdollisissa asiakastilaisuuksissa,
videon tuoma lisäarvo oli selkeämmin nähtävissä. Videomuotoinen viestintä oli hyödynnettävissä joko visuaalisena taustamateriaalina tai esittelytilaisuuksiin valikoituina
myyvinä tietoiskuina yrityksen tarjoamien palveluiden hahmottamisen parantamiseksi,
mielenkiinnon lisäämiseksi ja luottamuksen herättämiseksi. Videoviestintää tuli siis ajatella myös yrityskuvan vahvistajana ja tuotteistamisvälineenä. Näissäkin yhteyksissä
viestintäongelmiin vastaaminen esimerkiksi kuvallisessa muodossa esitteissä ja muussa esitysmateriaalissa nähtiin suositeltavaksi etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa videon esittäminen ei teknisesti, ajankäytöllisesti tai tilanteen vuoksi kannata.

Jos myyvän yleiskuvan antamisen lisäksi asiakkaille olisi haluttu esittää tarkasti tuotteiden ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, olisi tekstin ja havainnollistavan valokuvan tai
kaavioiden yhdistäminen ollut varmasti videoviestintää tehokkaampi vaihtoehto. Tässä
työssä huomioitavana tavoitteena ei kuitenkaan ollut yksityiskohtainen laitteiden toimintakuvausten teko, vaan iskevän ja havainnollistavan tietopaketin tarjoaminen asiakkaalle, joka arvioi motivaationsa yhteydenottoon tai ostopäätökseen. Kokonaisvaikutelmana
videoviestintä tuntui vastaavan asetettuihin viestinnällisiin tavoitteisiin, mutta toisaalta
videon käyttöä ei pidetty riittävänä kaikkien asetettujen viestintätavoitteiden tyydyttämiseen jo videon rajoitetun näkyvyyden ja toistotilanteiden vaatimusten vuoksi.

Koska edellytykset videomuotoiselle lisäviestinnälle oli kuitenkin löydetty, nousivat lopulliset kannattavuusongelmat esiin resurssikysymyksistä, sillä videoviestinnän eduista
huolimatta varsinaiseen elokuvalliseen tuotantoon ei kannattanut taloudellisesti tai ajallisesti ryhtyä, vaikka näyteltyä taustamateriaalia hyödynnettäväksi oli kertynytkin. Pelkän rajoitetulla budjetilla tuotetun näytellyn materiaalin käyttö ei olisi välttämättä vastannut laadullisesti asetettuihin viestintätavoitteisiin eikä teknologiayrityksen yrityskuvaan, ja toisaalta suuren budjetin tuotannon sijaan olisi kannattanut harkita pelkästään
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kuvallisen ja kirjallisen materiaalin käyttöä verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. Siispä
videoviestintä laskettiin kannattavaksi vain, jos videon edut voitiin herätellä esiin ilman
mittavia tuotannollisia investointeja.

3

3.1

Videoviestinnän sisältösuunnitelma

Viestisisältö

Viestinnällisten tavoitteiden perusteella hahmotettiin karkeamuotoinen viestien sisältökokonaisuus, jota näyttämällä voitiin vastata asetettuihin tiedollisiin tavoitteisiin, tunnetavoitteisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin (2, s. 33). Tiedolliset tavoitteet saavutettaisiin
esittämällä tietosisältöä ja vetoamalla järkeistävään puoleen kohdeyleisössä, ja tunnetavoitteet oli täytettävä kuljettamalla viestisisältö mielikuvia ja tunteita herättävässä
kontekstissa. Tiedollisten tavoitteiden ja tunnetavoitteiden myötävaikutuksella oli lisäksi
mahdollista saavuttaa toiminnallinen tavoite, eli asiakkaan yhteydenotto ja hankintapäätös. (2, s. 31–32.)

Alkumäärittelyssä lueteltujen tiedollisten tavoitteiden täyttymiseksi videosisällön tuli
viestiä katsojalle yrityksen toiminta-ajatus, painaa mieleen yrityksen logo, tuoda esiin
palvelurakenne ja listata tuotteilla rakennettavien toteutusmallien toiminnallisuuksia ja
tiedonsiirtokohteita. Konkreettisten tuotehavainnollistusten lisäksi oli tärkeää myös esittää hinnoittelukysymyksiin liittyviä argumentteja ja vedota järkeen yrityksen valinnassa.
Erityisesti mahdolliset kustannuksiin perustuvat virheelliset oletukset tuli oikaista, joten
tiedollisissa sisällöissä aiottiin hyödyntää yritykseltä saatua ajatusta esittää konkreettinen vertailu kotihoivan ja palvelutaloasumisen kustannusarvioista.

Hinnoitteluun liittyvän hankintahalua herättävän sisällön voitiin ajatella sellaisenaan
vastaavan myös tunnetavoitteisiin (2, s. 32). Tunnetavoitteisiin tähtäävää tietosisältöä
hyödynnettäessä oli kuitenkin syytä panostaa hienovaraisuuteen, sillä tyyliltään liian
ilmeinen tai räikeä hintamainonta saattaisi synnyttää vastaanottajassa myös kielteisen
tunnereaktion ja tehdä siten hallaa yrityskuvalle ja mielikuvatavoitteelle. Hinnoitteluosion tapaan sisältöön haluttiin upottaa myös kohderyhmälle osoitettu tarpeen herättelylle
omistettu osio, johon alustavana ehdotuksena esitettiin kotihoivaratkaisujen tärkeyden
painottamista vanhusten väestöosuuden kasvun ja alati heikkenevän väestön huoltosuhteen kannalta (9).
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Toteutusmallit oli lisäarvon mieleen painumiseksi sovitettava aiemmin kuvatun taustamateriaalin avulla arkiympäristöön, jossa toteutusmallien toiminnan pääpiirteet ja niihin
sisältyvät tuotteet voitiin esitellä. Toteutusmallien tiedonlähetyksessä aiottiin myös käyttää hyödyksi dramatisointikeinoa, joka sisälsi taustamateriaaliin kuvatun lavastetun
kaatumistilanteen ja siitä seuraavan viestiketjun (2, s. 120). Yrityskuvan mieleenpainuvalla esiintuonnilla voitiin myös vankentaa katsojalle syntyvää mielikuvaa yrityksen
ammattimaisuudesta ja luotettavuudesta. Palvelumallin tietosisällön tukemisessa yrityksen luotettavaa ja auttavaa tapaa johdattaa asiakas hankintaprosessin läpi tuli painottaa, jotta kynnys ottaa ensimmäinen askel kohti tuotteiden hankkimista madaltuisi.
Lisäksi selkeää tuotteistamista tuli käyttää tehokeinona lisäarvon painottamiseksi.

Tiedollisten tavoitteiden ja tunnetavoitteiden täytyttyä toiminnallisten tavoitteiden täyttämiseksi tarvittiin enää vain loppusysäys, joka päätettiin toteuttaa yksinkertaisella yhteydenottokehotteella ja verkkosivuston osoitteen tarjoamisella.

3.2

Esitystapa ja tyylimääritykset

Onnistuneen videoviestintäkokonaisuuden muodostamiseksi oli vielä hahmoteltava
viestinnän tyyli ja optimoitava viestisisältö mediaan ja yrityskuvaan sopivaksi tuotannolliset resurssit huomioiden. Kun projektia yleisistä viestinnän suunnittelusuosituksista
huolimatta haluttiin hallita medialähtöisesti, oli sisältö sovitettava valittuun mediaan
tavalla, joka varmisti lisäarvon syntymisen, sillä tuotantokuluja lisäävän visuaalisen
median käyttö ilman visuaalisen vetovoiman harkittua hyödyntämistä olisi ollut resurssien haaskausta (2, s. 34–36).

Mediavalinnan kannattavuutta pohdittaessa video todettiin erityisen hyväksi välineeksi
kulttuuriympäristössä tarpeellisiksi muodostuneiden elämyksien ja mielikuvien tarjoamiseen (2, s. 111). Videoviestinnän edut eivät kuitenkaan oikeuttaneet videon käyttöä itseisarvona, joten todellisen lisäarvon varmistamiseksi oli määriteltävä tuloksellisen
videoviestinnän edellytykset ja heijastettava niitä projektissa asetettuihin tavoitteisiin ja
resursseihin parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Videon luonteesta visuaalisena mediana oli huomioitava sekä formaatin lineaarisuus
että valikoivuus välitettävien viestien määrän ja laadun suhteen. Videon ei voitu ajatella
soveltuvan suurten ja yksityiskohtaisten tietokokonaisuuksien esittämiseen, sillä vi-
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deomuodossa välitettäviin viesteihin ei voida palata mielekkäästi uudelleen. Tunteiden
ja motivaation herättäjänä ja kokonaisvaltaisen hahmottamisen nopeuttajana video
taas palvelee erinomaisesti. (2, s. 111, 117, 119.) Näiden seikkojen perusteella tuloksellisen videoviestinnän voitiin ajatella tähtäävän ensisijaisesti mielikuvien herättämiseen ja vasta toissijaisesti tietosisällön välittämiseen, vaikka nämä kaksi tavoitetta kannattelevatkin toisiaan.

Videoviestinnän kiinnostavuuden tärkeys korostui erityisesti yleisön tarkkaavaisuutta
tarkasteltaessa, sillä television tai kuvaruudun katselun muussa kuin viihdetarkoituksessa on havaittu laskevan tarkkaavaisuustasoa merkittävästi. Erityisesti tietosisältöä,
tuotteita tai opetusmateriaalia sisältävät videot ovat vaarassa laskea tarkkaavaisuustasoa ja tiedon omaksumisvalmiutta huomattavasti viidentoista minuutin katselun jälkeen,
joten alle kymmenen minuutin ohjelmasta on viime vuosina tullut suositeltu ideaalipituus. (2, s. 132.) Videomuotoisen yritysviestinnän alueella erityisiksi huolenaiheiksi
saattavat siis nousta sisällön laajuus ja viestien määrä, painotusristiriidat mielikuva- ja
tiedonvälitystavoitteiden välillä ja katsojan mielenkiinnon ankkurointi sanoman välityksen ajaksi. Näiden tekijöiden tasapainottaminen vaikuttaa merkittävästi yrityksen videoviestinnän tuloksellisuuteen. (2, s. 119.)

Viestinnälle hahmoteltu sisältökokonaisuus sisälsi huomattavan määrän yrityksen hinnoittelu-, palvelu- ja toteutusmalleja esittelevää asiasisältöä, jota tuli niin tunnetavoitteiden täyttämiseksi kuin median mahdollisuuksien hyödyntämiseksi kuljettaa mahdollisimman visuaalisesti ja kerronnallisesti (2, s. 132). Visuaalisuutta lisäämällä vältettiin
myös liiallisen tietosisällön aiheuttamaan tarkkaavaisuuden laskuun liittyviä ongelmia,
vaikka videomoduuleista koostettavan pisimmän mahdollisen kokonaisuuden ei lähtökohtaisestikaan haluttu ylittävän hyväksi havaittua alle kymmenen minuutin tavoitepituutta. Visuaalisuuden painottamisen lisäksi myös asiasisällön määrä oli pidettävä riittävän suppeana, jotta vältettäisiin liian tiiviiden tietopakettien välittäminen katsojalle (2,
s. 119).

Mielikuva- ja resurssitavoitteiden huomiointi

Yrityksen imago ja ajan mittaan myös maine muodostuvat yrityksen viestintänsä kautta
välittämän identiteetin kohderyhmässä herättämistä subjektiivisista mielikuvista, joten
median huomioimisen ohella viestinnän tyylin tuli huomioida myös yrityskuva ja yrityksen identiteetti (3, s. 105). Koska tarkoituksena oli markkinoida teknologiayritystä ter-
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veydenhuollon ja vanhustenhoidon piirissä toimivalle kohderyhmälle, tuli luottamuksen
herättämisen ja asiantuntevuuden painottamisen näkyä videoviestinnän tyylissä. Yrityskuva tuli säilyttää teknologiapainotteisena ilman, että viestisisältö olisi kankean teknologiaorientoitunutta.

Integroidusta viestintäajattelusta huolimatta yhtenäisen mielikuvan synnyttäminen ei
välttämättä vaatinut yrityksen kokonaisviestinnän täydellistä samannäköistämistä, vaan
erilaisten markkinointiviestintäkeinojen samansuuntaistaminen saattoi jo itsessään riittää yhtenäisen yritys- tai tuoteimagon luomiseksi (3, s. 329). Tämän vuoksi videomateriaalin ulkoasua ei tarvinnut täysin sitoa esimerkiksi yrityksen verkkosivuston ilmeeseen, vaikka yrityksen identiteettiä heijastelevat elementit, kuten sävymaailma, logo ja
mainonnan tyyli, haluttiinkin säilyttää (3, s. 103).

Median luonteen ja yrityskuvan huomioimisesta nousseet visuaaliset tavoitteet vaikuttivat esitystyylin valintaan, mutta oli otettava huomioon myös resurssitavoitteen asettamat rajoitukset. Kuten aiemmin oli jo todettu, ei viestintä- ja turvallisuusteknologian
aallonharjalla pysyttelevän yrityksen videomarkkinointia haluttu perustaa vain kotiympäristössä pienellä budjetilla kuvatun näytellyn sisällön varaan, vaikka terveydenhuollosta nousevia pehmeitä arvoja haluttiinkin tuoda hillitysti esiin. Visuaalisuuden osuutta
tuli siis painottaa jälkieditointipuolella, jossa yhdellä ohjelmalisenssillä ja yhden työntekijän työpanoksella oli mahdollista tuottaa huomattava määrä visuaalista lisäarvoa.
Esitystavan tuli sekä kantaa visuaaliset ja elämykselliset tavoitteet että mahdollistaa
kustannustehokkuus sallimalla jälkieditoinnin painottamista materiaalin tuotannossa.
Esitystyylin valinta

Visuaalisuustavoitteen täyttämiseksi hyödynnettiin yritysviestinnässä suosituksi muodostunutta tiedon grafiikaksi pukemista, sillä kuvallisessa muodossa esitettävä tieto on
selkeää ja mielenkiintoista ja auttaa katsojaa muodostamaan tunneyhteyttä sisältöön
(10, s. 78; 2, s. 129). Videomateriaalia suunniteltaessa grafiikkasisältö tuli kuitenkin
saattaa liikkeeseen, joten sisällön esitysmuotoon lähdettiin etsimään ratkaisua, joka
yhdistäisi graafisen visuaalisuuden ja liikkuvan kuvan (2, s. 129).

Mielenkiintoisena toteutustapavaihtoehtona tiedon pukemiseksi liikkuvaan grafiikkamuotoon nähtiin kineettinen typografia, joka on levinnyt viime vuosina elokuvien näyttelijäkaartiesittelyistä myös mainontaan, musiikkivideoihin ja verkkosovelluksiin. Yleisesti
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kineettisellä typografialla tarkoitetaan musiikin tai kertojan puheen mukaan rytmitettyjä
tyyliteltyjä tekstianimaatioita, joiden luonnissa noudatetaan graafisen suunnittelun yleisiä kulmakiviä, kuten yksinkertaisuutta, harkittua tilankäyttöä ja harkiten valittua värimaailmaa. (11.)

Kineettisen typografian valinta esitystyyliksi ei kuitenkaan ollut yksiselitteistä, sillä tavallaan sen ajateltiin luovan harmaan alueen perinteisten audiovisuaalisten tuotosten
säännöstöihin. Kun teksti asetetaan seuraamaan puhetta, liikkuva typografia toisaalta
uhmaa videoviestinnän luonnetta ilmiselvällä toistolla, mutta kunnioittaa samalla videoviestinnän erityispiirteitä dramatisoimalla ja elävöittämällä puhesisältöä. Liiallisen tekstikuljetuksen riskejä haluttiin myös varoa. Koska katsojan on hankala kuunnella ja lukea
yhtäaikaa, kannatti pelkkien sanojen sijasta hyödyntää myös kuvasisältöä (10, s. 135).

Ymmärrysmielessä teksti nähtiin yksiselitteisenä, mutta kuvan ylivoima oli nähtävillä
erityisesti tilanteissa, joissa tiedolle altistuminen on vain tilapäistä ja lyhytaikaista (10, s.
132). Kineettistä typografiaa hyödyntäviä videomateriaaleja tutkittaessa osan tuotoksista havaittiin hyödyntävän tekstielementtien ohella myös muita symbolisia ja graafisia
elementtejä, mikä osaltaan avasi lisämahdollisuuksia visuaalisilla vertauskuvilla elävöittämiselle (2, s.119).

Kineettisen typografian ja grafiikan yhdistäminen tarjosi kustannustehokkaan tavan
elävöittää kertojan puheen sanomaa viihdyttävin ja kerronnallisin elementein, sillä nykyaikaiset editointi- ja grafiikkaohjelmistot tarjosivat toteutukseen miltei rajattomia mahdollisuuksia (12; 2, s. 129). Tyylivalinnan avulla voitiin monimutkaisten näyttelijäproduktioiden sijaan tehdä tekstin ja grafiikan liikkeestä osa sisällönkuljetusta.

Kotiympäristössä kuvattua videokuvaa yhdistämällä saatiin myös lisämahdollisuus sisällön viestimiseen inhimillisten käsitteiden avulla ja uskottavassa kontekstissa tavalla,
joka herättää katsojassa todellisia mielikuvia (10, s. 78). Näytellyn videon yhdistäminen
toi kuitenkin mukanaan tyylillisiä haasteita, sillä sen oli soinnuttava lopullisen tuotoksen
värimaailmaan ja toimittava harmoniassa graafisten ja typografisten elementtien kanssa.

Sävymaailman pääväreiksi poimittiin yrityksen logon päätekstin musta ja alaotsikon
sininen sävy, joista mustan väkevyyttä hieman rauhoitettiin. Sinisestä sävystä haettiin
kontrastisävyjä selainpohjaisella Adobe Kuler -värityökalulla triadisen värivalinnan kei-
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noin, eli hakemalla värille tehostesävyjä jakamalla väriympyrä kolmeen segmenttiin
(13). Valitun punaisen tehostesävyn käyttöön suhtauduttiin kuitenkin varauksella, sillä
yrityksen verkkosivut olivat sävymaailmaltaan varsin rauhalliset. Kuva 7 havainnollistaa
valittujen sävyjen suhdetta yrityksen logon sävyihin.

Kuva 7.

Tyylimäärittelyn värikartta.

Sävyjen määrittelyä tarkempia pohjamäärittelyitä graafiselle ja typografiselle sisällölle
ei tehty, sillä fonttityyppien valinta aiottiin toteuttaa kokeilemalla mielenkiintoisia yhdistelmiä sisältöä tuotettaessa. Tarkoituksena oli kuitenkin hyödyntää eripainoisia ja tyylisiä tekstielementtejä visuaalisen mielenkiinnon lisäämiseksi.

Typografian, grafiikan ja puheen suuren osuuden vuoksi tyylivalintoja tehdessä haluttiin
myös visuaalisin keinoin ehkäistä videoviestinnän tuloksellisuutta määritettäessä ilmennyttä mahdollista informaatioähkyä. Koska katsojan kyky käsitellä uutta tietoa todettiin rajalliseksi, haluttiin hyödyntää eräänlaista eliminaatioajattelua visuaalisten elementtien tarpeellisuudessa. Ei niin tärkeässä roolissa olevan visuaalisen materiaalin
korvaaminen riittävällä määrällä tyhjää tilaa antoi tärkeille elementeille entistä enemmän tilaa hengittää ja välittää haluttua sanomaa. (10, s. 122, 145.)

3.3

Modulaarinen videorakenne

Viestinnän sisällön työstövaiheiden pohjalta muodostettu modulaarinen videorakenne
kokosi karkeamuotoisen viestisisällön muotoon, joka huomioi viestinnälle asetettuja
mielikuvatavoitteita ja tyylimäärityksiä ja vastasi sisällöltään ja rakenteeltaan viestinnällisiin tavoitteisiin ja käytettävyystavoitteisiin. Kuvassa 8 havainnollistettu moduulirakenne eriytti videosisällön tuoterakenteeksi, jonka jaolla varmistettiin mahdollisimman suuren materiaalimäärän hyödynnettävyys myös potilasturvaratkaisun esittämisessä. Si-
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sällöt optimoitiin niin, että vain kuvaan tähdellä merkittyjen videomoduulien käyttö rajoitettiin ainoastaan kotihoivaratkaisun esittämiseen.

Kuva 8.

Modulaarinen videorakenne.

Kaikkien videomoduulien asiasisältö introa lukuun ottamatta tuotiin esiin kertojan avulla, jonka puhetta korostettiin moduulista riippuen teksti-, grafiikka- ja videoelementtien
vaihtelevilla painotuksilla. Intro ja outro, jotka tuovat yrityksen logon animaatiolla esiin,
oli tarkoitettu videokokonaisuuksien aloittajiksi ja lopettajiksi, mutta molempia voitiin
hyödyntää myös visuaalisena taustamateriaalina esimerkiksi messuilla ja muissa käyttötilanteissa. Outro-moduulissa logoanimaatioon yhdistettiin verkkosivujen osoite ja
kertojan avulla välitettävä yhteydenottokehote, jotta toiminnallisen tavoitteen täyttymistä voitiin tehostaa.

Esittelymoduuli täytti kokonaisuudessa kahta tarkoitusta, sillä sen sisältö toimi sekä
yrityksen toiminta-ajatuksen ja ratkaisujen yleisesittelynä että toteutusmallien johdantona. Roolitus mahdollisti luontevan tuntuisen alustuksen aiheeseen tilanteessa, jossa
yksittäistä toteutusmallia haluttiin esittää muusta kokonaisuudesta irrallaan. Sisällöllisesti esittelymoduulin tuli tiivistää yrityksen toiminta-ajatus ja näyttää lyhyitä otantoja
asukkaan arjesta, jonka turvallisuutta yrityksen tuottamat ratkaisut pyrkivät parantamaan. Moduuliin liitettiin myös grafiikka-animaatio, jonka ajateltiin kokoavan symboleil-
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la kuvatut toteutusmallit asumisyksikön pohjapiirrokseen mallien asumisturvallisuuteen
tuoman käytännön lisäarvon painottamiseksi.

Toteutusmallien esitystä oli tehostettu jo taustamateriaalin kuvausvaiheessa kaatumisvahdin ja hälytysrannekkeen esittelyt yhdistämällä, sillä molempien vaikutusalue liittyi
koko kotiympäristössä liikkumisen turvaamiseen, kun taas sänkyvahti, WC-turva ja
kulunvalvonta edustivat tiettyjen kotiasumisen osa-alueiden turvaamista. Toteutusmalleihin liittyvä tiedonsiirto eriytettiin omaksi moduulikseen toiston välttämiseksi ja kotihoivan ja potilasturvaratkaisun välisten tiedonsiirtoerojen vuoksi. Asukaspäätteen aktiivisen roolin takia päätettiin puheyhteyden avauksesta mainita jokaisen toteutusmallin
yhteydessä ja esitellä itse asukaspäätteen toiminta luontevana osana tiedonsiirtoa.

Toteutusmallien moduuleissa esitystyyli aiottiin toteuttaa liittämällä aiemmin kuvattuun
näyteltyyn taustamateriaaliin kertojan puheen sisältöä korostavia teksti- ja grafiikkaelementtejä. Tunnetavoitteiden ja videoviestinnän luonteen vuoksi tiedonsiirtomoduuli
aiottiin aloittaa näytellyllä dramatisoinnilla, jossa turvajärjestelmä havaitsee lattialle
kaatuneen asukkaan, lähettää automaattisen hälytyksen ja avaa asukaspäätteen avulla
kaiuttavan puheyhteyden hoitajaan. Pohjustuksen jälkeen hälytystietojen lähetyskohteet voitiin eritellä tiedonsiirtoa havainnollistavan grafiikka-animaation avulla, ja moduuli
tuli päättää hoitajan saapumiseen turvallisuuden tunteen herättämiseksi. Tiedonsiirtomoduulin sisäisen rakennejaon ansiosta moduuli oli muokattavissa potilasturvaratkaisuun sopivaksi tiedonsiirtokohteita erittelevää grafiikka-animaatiota muokkaamalla.

Yrityksen palvelutuotteita esittelevän videomoduulin sisältö suunniteltiin teksti- ja grafiikkapainotteiseksi, sillä palvelurakennetta voitiin tuoda mielenkiintoisesti esiin lyhyillä
palveluita korostavilla symbolisilla grafiikka-animaatioilla kertojan painottaessa palvelurakenteen kattavuutta ja hankintaprosessin sujuvuutta.

Tarpeen herättelyyn ja hinnoittelun kilpailukykyisyyden painottamiseen suunnitellut
tarve- ja hinnoittelumoduulit täyttivät kokonaisuudessa kahta tarkoitusta. Nämä kotihoivalle erityisesti suunnitellut moduulit olivat ainoat sisällöltään kotihoivaratkaisua konkreettisesti painottavat osuudet, joten niiden rooli oli tuoda esiin, mitä ratkaisumallia yrityksen neljän ratkaisumallin joukosta mainostettiin. Samalla moduulit kantoivat kohderyhmälle osoitetun mainonnallisen sisällön. Palvelumoduulin tapaan tarve- ja hinnoittelumoduulien haluttiin vahvistavan kertojan esiin tuomia tarpeeseen ja hinnoitteluun pe-
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rustuvia vertauksia grafiikka-animaatioilla, jotka visualisoivat symbolisella tavalla puheessa esitettyjä argumentteja.

Jokaisen videomoduulin sisällöstä luotiin yritykselle luovutettavat alustavat käsikirjoitushahmotelmat, joiden pohjalta sisältöä voitiin arvioinnin jälkeen rakentaa ja jäsentää.
Vaikka rakennetta ja lopullisia asiasisältöjä ei ollut vielä päätetty yrityksen kanssa, tuli
konseptisuunnitelman kyetä myös visualisoimaan suunnitteluvaiheessa tehtyjä tyylivalintoja ja käsikirjoitusehdotuksia, joten neljästä moduulista tuotettiin vielä tarkemmat
kuvakäsikirjoitusluonnokset esitystavan konkretisointia varten. Kuvakäsikirjoituksia
hyödynnettiin myös konseptisuunnitelman teknisessä suunnitteluosassa, jossa niiden
pohjalta voitiin luoda prototyyppejä videomoduulien toteutustekniikoiden testaamiseksi.

Kuvakäsikirjoitusvalinnassa huomioitiin jo etukäteen teknistä suunnitteluvaihetta, sillä
prototyyppien testiluonteesta huolimatta konseptisuunnitelmavaiheen ei haluttu tuottavan käyttökelvottomaksi jäävää materiaalia. Varsinaisista sisältömoduuleista kuvakäsikirjoitettaviksi valikoituivat hinnoittelu- ja esittelymoduulit, sillä ne sisälsivät sekä mainonnallisen vertauksen että yritystä ja sen toiminta-ajatusta esittelevää materiaalia.
Hinnoittelumoduulin valinnalla havainnollistettiin myynnillisen ilmaisun graafista ja symbolista tukemista sekä kineettisen typografian kuljetusta. Esittelymoduuli sisälsi niin
ikään graafista sisältöä, mutta tarjosi myös esimerkkejä näytellyn videokuvan integroimisesta grafiikka-animaatioon. Sisältömoduulien lisäksi kuvakäsikirjoitusvaiheeseen
valikoituivat intro- ja outro-moduulit.

3.4

Käytettävyystavoitteiden sisällöntuotannolliset ongelmat

Käsikirjoitusvaiheita varjostivat videomateriaalin käytettävyystavoitteiden kuva- ja äänisuunnittelulle asettamat rajoitteet ja vaatimukset, sillä niin ääni- kuin kuvasisällön oli
tuettava lopullisen käyttötuotteen toiminnallisuuksia. Jotta lineaarisen formaatin etuja
voitiin hyödyntää aiheuttamatta esteitä videosisällön jatkokäytölle, oli käsikirjoitusvaiheessa luotava keskenään yhteensopivia videomoduuleja, joiden sisäinen rakenne
hyödynsi lineaarista kuvakerrontaa mutta joiden muodostama kokonaisuus oli muokattavissa jatkumon häiriintymättä.
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Jatkumo ja siirtymät

Lopputuotteen kokoamista asiakkaan kehitysohjelmistossa voidaan verrata perinteiseen elokuvaleikkaukseen, jossa teemasta toiseen hypitään erilaisia siirtymiä käyttämällä ja jatkumo teoksen osien välille toteutetaan sitomalla materiaali leikkauspöydällä
eheäksi ja kiinteäksi kokonaisuudeksi, jonka etenemistä äänisuunnittelu tukee (14, s.
35, 91, 98–99). Perinteisesti elokuvaleikkaus on palasien kiinteää liimaamista, ja usein
osa tärkeistä siirtymistä toteutetaan niin sanottuina pieninä siirtyminä, jotka tallennetaan jo kuvaustilanteessa leikattavien osuuksien sisälle (14, s. 99–101). Käsikirjoitusvaiheissa haasteita aiheuttikin jatkumoa kannattelevien siirtymien luonti tavalla, joka ei
sitonut videomoduuleita tiettyyn järjestykseen.

Modulaarisesti yhdisteltävän videopalapelin käsikirjoittaminen tarkoitti siis leikkauksen
näkökulmasta pelkkien suurten siirtymien avulla teemasta tai jaksosta toiseen hyppimistä ilman kokonaisuutta kuljettavaa selkärankaa (14, s. 104). Suorilla leikkauksilla
videomoduulista toiseen hyppiminen olisi saattanut tuottaa jähmeän ja irrallisen diaesityksen tapaisen vaikutelman, eikä se olisi huomioinut valittua mediaa riittävästi, ellei
moduulien käsikirjoituksiin olisi kehitetty näkymätöntä selkärankaa luomaan keinotekoista jatkumoa toisistaan käytännössä riippumattomien videopalasten välille.

Ratkaisua haettiin elokuvaleikkauksen varhaisilta alkuajoilta, jolloin elokuvat olivat lähempänä näyttämötaidetta. Kameralla oli kiinteä näkökulma näyttämöön, ja leikkaukset
toimivat esiripun tyyppisinä selkeinä siirtyminä näytösten välillä. (14, s. 97.) Jokainen
videomoduuli miellettiin suurilla siirtymillä aloitettavaksi ja lopetettavaksi kohtaukseksi,
joten aluksi suunniteltiin yrityksen kehitysohjelmassa videomoduulien väliin sijoitettavaa
mukautettua siirtymätehostetta, joka toimisi esiripun tyyppisesti jokaisen yhdisteltävän
videomoduulin välissä (14, s. 111). Tämä klassisen leikkauksen lähtökohta kuitenkin
hylättiin kankeana ja liian ilmeisenä (14, s. 98). Mukautettu siirtymätehoste olisi myös
lisännyt lisäpainetta kehitysohjelmiston valinnalle ja käytölle, sillä sopivien siirtymätehosteiden olemassaolo tai mahdollisuus niiden luontiin olisi ollut yksi rajaava kriteeri
ohjelmiston valinnassa.

Lopullinen siirtymäratkaisu löydettiin dramaattista esirippuvaikutelmaa huomaamattomammasta teemakuljetuksesta, jonka kineettisen typografian ja grafiikan elokuvallisen
sisällön niukkuus mahdollisti. Koska sisältö oli käytännössä liikkuvaa tekstiä, kuvaa ja
grafiikkaa, videosisältöön voitiin ajatella näyttämömäinen staattinen tausta, jonka päälle
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kaikkien videomoduulien liikkuvat sisältöosat rakennettiin. Erikoisemmat kohtausta eli
moduulia rakentavat siirtymät kirjoitettiin aina jokaisen moduulin sisälle, ja jokaisen
moduulin alussa ja lopussa näyttämö eli tausta oli tyhjä. Tämä loi siirtymän tunteen ja
luontevan tauon osien välille ja mahdollisti videomoduulien yhdistämisen ilman erillisiä
siirtymätehosteita asiakkaan kehitysohjelmistossa.

Teeman vaihtumisen painottamiseksi päätettiin, että jokainen moduuliosa aloitetaan
grafiikan ilmaantumisella kuva-alan sisältä ja lopetetaan grafiikan poistumisella kuvaalan ulkopuolelle, sillä poistuva liike luo luonnollista kuljetusta teemasta toiseen ja toimii myös pienenä sisäänrakennettuna siirtymänä teemojen välillä (14, s. 99).

Rytmitys ja äänisuunnittelu

Diaesitysmäisyyden välttely muodostui ongelmaksi myös moduuliosien yhdistämisen
aikaansaamassa rytmissä. Jos kaikki osat olisivat olleet yhtä pitkiä ja sisältäneet tasaisen sisäisen rytmin, olisi niiden muodostamasta kokonaisuudesta tullut rytmiltään mekaaninen ja eloton, sillä elävä rytmi ei ole säännöllisestä vuorottelustaan huolimatta
koskaan täydellinen (14, s. 75; 15, s. 11). Videosuunnittelussa haluttiin hyödyntää rytmillistä vaihtelevuutta, joten moduulit päätettiin toteuttaa 3/4-rytmisiksi tekemällä sisältöosista kolmijakoisia ja tauottamalla moduulien väliset siirtymät luontevasti, jotta moduuleista luotavien kokonaisuuksien rytmi noudattelisi mahdollisimman paljon hyväksi
havaittua ja luonnollisen tuntuista sydämen rytmiä, joka löytyy 3/4-rytmin ja 4/4-rytmin
väliltä (15, s. 14).

Monimuotoinen äänisuunnittelu koettiin mahdottomaksi, koska moduuleja tuli voida
mielivaltaisesti yhdistellä. Ajatus taustamusiikista oli käytännössä hylättävä, sillä sen
rytmitystä ja pituutta oli miltei mahdotonta määritellä etukäteen. Ainoana mahdollisuutena musiikin käytölle oli tiheärytminen ja toistuva huomaamaton taustamusiikki, jonka
rytmi toimisi kaikenpituisissa moduuleissa ja niiden yhdistelmissä. Alustavasti äänisuunnittelu rajoitettiin kuitenkin vain kertojaan ja moduulien sisäisiä animaatioita tukeviin tehosteääniin.

Raportin liite 1 havainnollistaa suunniteltua grafiikkaelementtien liikettä intro-moduulin
kuvakäsikirjoituksen avulla, ja liite 2 puolestaan esittelee sisällöntuotannollisten ongelmakenttien ratkaisuista syntynyttä kolmijakoista rytmitystä, kertojan käyttöä ja sisällön
visuaalista kuljetusta hinnoittelumoduulin prototyypin kuvakäsikirjoituksen avulla.
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4.1

Videoviestinnän tekninen toteutussuunnitelma

Materiaalipankin sisältö

Modulaarisen videorakenteen perusteella hahmoteltiin kuvassa 9 havainnollistettu materiaalipankin runko, johon sisällytettiin projektin edetessä tuotettavan materiaalin lisäksi myös tarvittavat projektitiedostot graafisten materiaalien jatkokehitykseen ja ohjeet ja
suositukset materiaalin käyttöön. Myöhemmin valittavasta kehitysohjelmistosta aiottiin
tehdä esimerkkinä tai pohjana toimiva valmis projektitiedosto, jonka avulla kehitysohjelmiston käyttöönotto oli mahdollista aloittaa jouhevasti.

Kuva 9.

Yritykselle koottavan materiaalipankin sisältörakenne.

Materiaalipankin muodostuksessa otettiin huomioon myös grafiikan ja kuvien vaihtelevat käyttötarpeet, joten materiaalin tiedostomuotojen tuli tukea käytettävyyttä myös
jatkossa. Tuotekuvat tuli tarjota suuriresoluutioisina bittikarttakuvina sekä pakatussa
JPEG/JPG-formaatissa (Joint Photographic Experts Group) että läpinäkyvyyksiä sallivassa pakkaamattomassa PNG-formaatissa (Portable Network Graphics) (16). Tuotekuvien editointiin käytettiin Adobe Photoshop -ohjelmaa, joten materiaalipankkiin voitiin
sisällyttää myös Photoshopissa käytetyt PSD-projektitiedostot.

Graafisten materiaalien käytettävyyden varmistamiseksi kuvat ja grafiikka tuli toimittaa
mahdollisten kaupallisten tuotanto-ohjelmien käyttämien tiedostomuotojen lisäksi myös
vapaan lähdekoodin ohjelmistojen hyödynnettävissä olevissa tiedostomuodoissa. Vapaan lähdekoodin kuvaeditointiohjelmisto GIMP kykenee Photoshopin PSD-tiedostojen
käsittelyyn, mutta skaalautuvaan vektorimuotoon tuotettujen graafisten elementtien
muokattavuus tuli myös varmistaa (17). Vapaan lähdekoodin vektorigrafiikkaeditori
Inkscape hyödyntää SVG-formaattia (Scalable Vector Graphics), joten vektorigrafiikka
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päätettiin tallentaa varmuuden vuoksi myös tähän formaattiin (18). Esikatselua ja välitöntä käyttöä varten grafiikasta tarjottiin lisäksi PNG-formaatissa olevat suurikokoiset
bittikarttakuvat.

Keväällä 2012 kuvatut videomuotoiset taustamateriaalit lisättiin materiaalipankkiin alkuperäismuodossaan. Kaikista tuotettavista videomoduuleista suunniteltiin lisättäväksi
täysikokoiset ja pakkaamattomat versiot, mutta pakattujen kevyempien versioiden lisääminen suurien tiedostojen kylkeen saattoi olla käytettävyyden kannalta tehokasta.
Videomateriaalin tarkemmat pakkausmuodot ja formaattivalinnat päätettiin videoiden
prototyypitysvaiheessa.

Videomoduuleihin integroitavat ääniraidat aiottiin myös lisätä materiaalipankkiin sellaisenaan, sillä häviötön WAV-tiedostomuoto (Waveform) mahdollisti äänitiedostojen tehokkaan hyödyntämisen myös muihin markkinointitarpeisiin (19). Moduulien äänisisällöt sisälsivät kertojan puheäänen lisäksi kullekin videolle valikoituja efektiääniä, joten
kertojan puheosuudet ja efekteillä höystetyt kertojaraidat päätettiin eriyttää käytettävyyden vuoksi toisistaan.

4.2

Materiaalipankin toteutusalustat

Koska visuaalista lisäarvoa haluttiin kasvattaa jälkikäsittelyä painottamalla, koettiin
parhaiden tuotanto-ohjelmistojen löytyvän kattavasta grafiikka-, ääni- ja videoeditointityökalukokonaisuudesta, jonka piiristä videomateriaalin toteuttajalla oli käyttökokemusta. Tämän vuoksi videomoduulien prototyypitys päätettiin toteuttaa insinöörityön tekijän
käyttöönsä ostamalla Adobe Creative Cloud Student and Teacher Edition ohjelmistopaketilla, joka sisältää kuukausimaksuperusteisen käyttöoikeuden Adoben
laajaan tuoteperheeseen (20). Creative Cloud -lisenssi sopii myös kaupalliseen käyttöön, joten lopulliset julkaistavat materiaalipankin tuotteet olivat niin ikään ohjelmistopaketilla toteutettavissa (21).

Kaupallisen ohjelmistopaketin valinta tehtiin kustannustehokkuustavoitteesta huolimatta, sillä ohjelmien käyttökokemus luettiin tuotantovaihetta varsin merkittävästi helpottavaksi tekijäksi. Myös vapaan lähdekoodin ohjelmistojen käyttömahdollisuuksia pohdittiin, mutta käyttäjälle vieraiden ohjelmien opettelua ei todettu kannattavaksi Adoben
kuukausimaksuperusteisen hinnoittelun kilpailukykyisyyden vuoksi (20).
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Creative Cloud -lisenssin tarjoamasta ohjelmistovalikoimasta käyttöön valikoituivat kuvankäsittelyohjelmana laajasti tunnettu Adobe Photoshop CS6 Extended, vektorigrafiikan luontiin hyödynnettävä Adobe Illustrator CS6, videomoduulien tuottamiseen vaadittujen visuaalisten tehosteiden ja liikegrafiikan mahdollistava Adobe After Effects CS6 ja
monipuolisena äänituotantoalustana toimiva Adobe Audition CS6 (22).

4.3

Videomoduulien prototyypitys ja tekniikkavalinnat

Viestinnän sisältösuunnitelman loppuvaiheessa tuotettujen kuvakäsikirjoitusten pohjalta
luotiin videoprototyypit, joiden toteuttamisen avulla etsittiin ja testattiin soveltuvia tekniikoita suunnitellun sisällön ja esitystyylin toteuttamiseksi. Käyttökelpoisia tekniikoita
haettiin ja testattiin havaittu tarve ja kehityskohta kerrallaan, kun prototyyppivideoita ja
niitä varten luotavaa graafista materiaalia lähdettiin työstämään. Tuotettujen prototyyppivideoiden tuli myös sisällöllään visualisoida suunnitelmavaiheessa valittua tyyliä ja
yhdisteltävyydellään testata modulaarisen videorakenteen toimivuutta. Lisäksi materiaalia hyödynnettiin yritykselle valittavan kehitysalustan testauksessa.

Projektitiedostojen ja -kirjastojen optimointi

Videomoduulien alustavien käsikirjoitusten summittaisten kestoarvioiden mukaan tuotantoon päätyisi yksitoista videomoduulia, joiden yhteenlaskettu pituus lähenteli kuutta
minuuttia animaatiota. Käytettävyystavoitetta täytettäessä tuli optimoida myös tuotantovaiheen suuritöisin työnkulku, eli valmiiden videomoduulien tuottaminen asiakkaan
kehitysohjelmistossa koostamista varten. Työnkulun järkeistäminen oli tärkeää, sillä
selkeä työnteko helpotti sekä aktiivista työstövaihetta että siihen palaamista myöhemmin (23, s. 1). Näin projektitiedostojen sisäisten rakenteiden ja projektikirjastojen tuli
olla kunnossa.

Prototyyppivideoita varten luotiin aivan ensimmäiseksi mahdollisimman toimiva ja materiaalipankin lopullista hierarkiaa vastaava hakemistorakenne. Materiaalin tuonti After
Effects -toteutusalustaan materiaalipankin noudattaman hakemistorakenteen sisältä
helpotti projektin hallintaa, sillä ohjelmiston käyttämät materiaalipolut noudattelisivat
materiaalipankin hakemistorakennetta. Kuvassa 10 oikealla havainnollistetun hakemistorakenteen käyttäminen toi myös lisäarvoa itse materiaalipankille, sillä kaikki materiaa-
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litiedostot olivat niitä myös After Effectsin ulkopuolella hyödyntävälle jatkokäyttäjälle
selkeästi löydettävissä.

Kuva 10. After Effects -projektipaneelin ja materiaalipankin tiedostorakenteet.

Kuvassa 10 vasemmalla näkyvä After Effectsin projektipaneeli pyrittiin järjestämään
materiaalipankin hakemistorakennetta vastaavalla loogisuudella ja käytettävyydellä.
Projektipaneelia tuli ajatella kuin tietokoneen hakemistorakennetta, johon kaikki projektissa käytettävät elementit organisoidaan. Useita osia sisältävän videoprojektin hallinnoimiseksi tuli ainakin lähdemateriaalit ja työstettävät videomoduulit eriyttää omiksi
hakemistoikseen ja järjestää näiden hakemistojen sisällöt loogisesti (23, s.1).

Kompositioiden ja esikompositioiden käyttö

After Effects -ohjelmassa kompositiot luovat pohjan videon työstämiselle. Projekti voi
sisältää useita kompositioita, jotka järjestäytyvät projektipaneeliin kuten käytettävä
taustamateriaalikin. Jokainen projektissa luotava kompositio sisältää oman aikajananäkymänsä, jonka sisään videon muodostukseen vaadittavat grafiikka-, video-,
ääni- ja efektitasot rakennetaan. Kompositioiden asetuksia säätämällä voitiin vaikuttaa
esimerkiksi kuvasuhteeseen ja kuvakokoon, jotka voitiin määrittää eri kompositioille
erilaisiksi. (24). Jokaista videomoduulia varten luotiin kuvan 11 projektipaneelissa kansiorakenteena näkyvät kompositiot, joiden koko ja kuvanopeus täsmäsivät taustamateriaalivideoiden 1920 x 1080 pikselin resoluutioon ja 25 kuvan kuvataajuuteen.
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Kuva 11. After Effects -ohjelman projektipaneelin kompositiorakenne.

Kuten kuvan 11 hakemistorakenteesta ja hinnoittelumoduulin kansion sisällöstä voidaan huomata, ei projektia varten kuitenkaan käytetty yksittäisiä moduulikohtaisia
kompositioita, vaan niitä luotiin moduulikohtaisesti useita. Hinnoittelumoduulin pääkompositiona toimi listassa näkyvä Hinnoittelu_OUTPUT-kompositio, jonka sisälle
kaikki muut moduulin kompositiot tuotiin. Tällaisia sisäkkäisiä kompositioita kutsutaan
esikompositioiksi, joiden käyttöä voidaan rinnastaa tasoryhmien käyttöön kuvankäsittelyohjelmissa. Esikompositiot toimivat pääkomposition alakompositioina, sillä ne muodostavat aina yhden kokonaisuusyksikön pääkomposition sisälle. (23, s. 1). Kompositiot voivat sisältää myös esikompositioiden sisäkkäisiä esikompositioita, joihin kuvan 11
hinnoittelumoduulissa listatut kaksi alinta esikompositiota lukeutuvat.

Kompositioiden ja esikompositioiden käytöllä estettiin pääkomposition aikajanan ruuhkautuminen kymmenistä erilaisista tasoista, helpotettiin suuren materiaalimäärän hallintaa ja parannettiin suorituskykyä, sillä animaatioprojektien kompositiot voivat sisältää
lukuisia elementtejä ja niihin vaikuttavia efektejä. Esikompositioita tekemällä voitiin
myös esilaskea animaatioita välimuistiin välitöntä toistoa varten, lukita valmiita kokonaisuuksia ja mahdollistaa kompositioiden sisältöjen uudelleenkäyttö kokonaisuuksina.
(23, s. 1.) Kuva 12 havainnollistaa hinnoittelumoduulin pääkomposition sisällön helppoa jäsennystä aikajanalla, kun yksittäiset sisältöelementit on toteutettu omina esikompositioinaan.
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Kuva 12. Hinnoittelumoduulin pääkomposition aikajananäkymä After Effects -ohjelmassa.

Projektin tuotantovaiheen edellyttämien lukuisten esikompositioiden hallintaa ja paikannusta helpotti After Effectsin vuokaavionäkymä, jonka osia availemalla voitiin hahmottaa myös kaikkien komposition sisältämien esikompositioiden sisältöelementit (23,
s.1). Kuva 13 esittelee hinnoittelun pääkomposition suppean vuokaavion.

Kuva 13. Hinnoittelumoduulin pääkomposition vuokaavionäkymä After Effects -ohjelmassa.

Prototyyppien teossa huomattiin erityisesti tiedostojen ja kompositioiden järjestämisen
ja hallinnan merkitys ja todettiin, että kompositioiden sisällyttäminen toisiinsa vaati harkintaa sekä suunnittelu- ja organisointikykyä. Intromoduuli oli harvojen graafisten elementtiensä ja lyhyen pituutensa ansiosta helppo kokeilualusta kompositioiden kanssa
toimimiseen, mutta senkin toteuttamisessa kompositioiden tehokas käyttö aiheutti hieman epäselvyyksiä. Monien eri kompositioiden sisällyttäminen toisiinsa tuntui ajoittain
oudolta materiaalitasojen suhteellisen vähyyden takia, mutta kokonaisuuden hallinnassa pienetkin logiikkavirheet nousivat merkityksellisiksi.

Vektorigrafiikan käyttö

After Effects sisältää fonttityökaluja ja vektorigrafiikan luontiin vaadittavia työkaluja,
kuten perusmuotojen luontimahdollisuuksia ja vektoripolkujen piirtämistä, joten kaikkia
videomateriaaleissa tarvittavia typografisia ja graafisia elementtejä ei ollut välttämätöntä tuottaa After Effectsin ulkopuolella. Varsinkin typografiasisältö päätettiin tuottaa suo-
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raan ohjelman sisällä, sillä ohjelma luo teksti- ja grafiikkaelementit skaalautuvaan vektorimuotoon, mikä sallii niiden monipuolisen työstämisen kuvanlaadun kärsimättä. Ohjelmassa teksti- ja grafiikkaelementtejä käsitellään omina teksti- ja muototasoinaan.
(25.)

Kaavailtu sisältö hyödynsi myös jatkokäyttöön mahdollisesti sovellettavaa monimuotoisempaa grafiikkaa, jonka toteutukseen aiottiin käyttää erityisesti vektorigrafiikan tekoon
tarkoitettua Adobe Illustratoria. Työnkulku Adobe Illustratorin ja After Effectsin välillä
toteutettiin tuomalla vektorigrafiikka After Effectsiin ja muuntamalla se ohjelman hyödyntämäksi muototasoksi. After Effectsissä Illustrator-tiedostosta luotu muototaso säilyttää kaikki vektorigrafiikan sisältämät polut, joten muototasoksi kääntäminen parantaa
grafiikan muokattavuutta After Effectsin sisällä merkittävästi. (26.)

Illustratorin ja After Effectsin välisessä työnkulussa tuli kuitenkin huomioida ongelmat
liukuvärien ja osittaisten läpinäkyvyyksien käytössä, sillä liukuvärit muuntautuvat muototasoiksi käännettäessä 50-prosenttiseksi harmaaksi ja osittaiset läpinäkyvyydet täysin läpinäkyviksi. Liukuvärejä tai läpinäkyvyyksiä käyttäessä vektorigrafiikkaa oli siis
käsiteltävä After Effectsissa yhtenäisenä jähmeänä kuvatasona muokattavissa olevan
polkukokonaisuuden sijaan, mikä esti esimerkiksi liukuväriefektejä sisältävän yrityksen
logon käytön muototasona. (26.) Bittikarttakuvan pohjalta Illustratorissa uudelleen rakennetun logon osat voitiin onneksi erotella jo Illustratorissa omiksi tasoikseen, joten
logon Illustrator-tiedoston käyttö sellaisenaan After Effectsissä antoi mahdollisuuksia
edes logon sisäisten osien yksittäiseen käyttöön.
Elementtien animointi ja maskien käyttö

Typografisten, graafisten ja muiden elementtien animointi After Effectissä toteutettiin
perinteisen keyframe-animaation tapaan asettamalla elementtien erilaisille attribuuteille
arvoja tietyissä aikapisteissä ja antamalla ohjelman laskea näiden pisteiden väliin jäävät sijainnit ja muodot (27). Esimerkiksi alas laskeutuva logoteksti intromoduulissa toteutettiin elementtitason sijaintiattribuuttiin vaikuttamalla. Tekstianimaatioiden tekoon
hyödynnettiin lisäksi tekstitason sisältämää kuvassa 14 osoitettua animointivalikkoa,
jonka läpinäkyvyyden säätelyyn tarkoitettuun animaattoriin vaikuttamalla toteutettiin
esimerkiksi tekstin ilmaantuminen kuvaan kirjain kerrallaan (28).
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Kuva 14. Tekstin ja muotojen animointivälineitä After Effects -ohjelmassa.

Kuvassa 14 oikealla osoitetulla attribuuttien lisäämiseen tarkoitetulla ominaisuudella
vastaavia animaatioita voitiin tehdä myös muototasoille (25). Repeater-ominaisuuden
lisäyksellä muoto oli monistettavissa erilaisin tyylein ja vaikutuksin, mikä mahdollisti
muun muassa raportin liitteestä 2 löytyvän kuvakäsikirjoituksen lopussa tavoitellun
symbolien toistumisen.

Elementtien näkyvyyttä tuli myös rajoittaa ja animoida haluttujen animaatioefektien
aikaansaamiseksi, sillä esimerkiksi liitteessä 1 kuvatussa intromoduulissa logosta laskeutuvan tekstin piti tulla näkyviin vasta laskeutuessaan. After Effects mahdollisti maskien käytön monella eri tavalla, mutta kuvassa 15 on havainnollistettu logon piilotusta
animaation alussa Track matte -ominaisuuden avulla, jolla vaikutetaan tason alapuolella olevan tason läpinäkyvyyteen. Maski on käytännössä kiinteä, tietyn kokoinen ja muotoinen väritaso, joka sidotaan Track matte -ominaisuudella toiseen elementtitasoon.
(29.)

Kuva 15. Maskien hyödyntäminen After Effects -ohjelmassa.
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Kuvassa 15 logotekstin piilotukseen käytetty taso on suorakaiteen muotoinen alue logon päällä, mutta tasoja voitiin muokata mihin tahansa hyödylliseen kokoon ja muotoon. Kuvan alalaidassa osoitetulla valintaikkunalla voitiin valita, päästetäänkö tason
värin mukaan alapuolella olevaa kuvaa läpi vai estetäänkö sen näkyvyys. Track matte
tarjosi mielenkiintoisia sovellusmahdollisuuksia, sillä tason väriin vaikuttamalla voitiin
myös luoda osittaisia läpinäkyvyyksiä. (29.)

Kameraohjaukset

Tilalla on suuri merkitys graafisessa suunnittelussa, ja sen älykkäällä käytöllä haluttiin
saada tehokkuutta valittuun esitystyyliin. Tyhjän tilan huomioimisen lisäksi joidenkin
videomoduulien sisäisissä animaatioissa tuli hyödyntää myös kolmiulotteista tilaa syvyysvaikutelman ja dramatiikan aikaansaamiseksi. (11.) After Effectsissä elementtejä
oli mahdollista animoida kolmiulotteiseen tasoon, mutta animaation teossa hyödylliseksi toteutustekniikaksi valikoitui kameraohjausten teko Video Copilot -palvelun tarjoaman ilmaisen Sure Target 2.0 -lisäosan avulla (30). Kameraohjausten teolla haettiin
illuusiota elementtien kolmiulotteisesta liikehdinnästä, vaikka käytännössä animaatioissa liikkui vain kamera.

Sure Target 2.0 perustuu nimensä mukaisesti automaattisten kameraohjausten tekoon
kameran kohteita asettamalla ja vaihtelemalla. Kameran kohteiksi voitiin asettaa mitä
tahansa 3D-tasoksi muokattua elementtiä, mutta esimerkiksi hinnoittelumoduulin toteutuksessa kohteina käytettiin useita null-objekteja, jotka eivät näy lopullisessa videomateriaalissa. Näin kameran kulloinkin tarkennukseensa hakemat kohteet olivat mielivaltaisesti siirreltävissä. Kuvassa 16 havainnollistetut Sure Target -efektivalinnat mahdollistavat jopa sadan kohdetason lisäämisen ja hallinnan sekä muita kameraa ohjaavia
ominaisuuksia, kuten kohdekohtaisia lähentämisiä ja loitontamisia, syväterävyyden
säätelyä ja liikehdinnän luonteeseen vaikuttavia efektejä. (30.)
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Kuva 16. Sure Target 2.0 -lisäosan efektivalinnat.

Kuvassa 16 näkyvän efektivalikon kohteiksi on asetettu kolme hinnoittelumoduuliin
kuuluvan komposition sisältöelementtiä. Kun efektivalikon kohdejärjestys oli valittu,
voitiin kameran kulloinkin käyttämää kohdetta helposti vaihtaa vaikuttamalla aikajanalla
target-attribuutin arvoon (30). Kuvan 17 esimerkissä kameran kohteen vaihtuessa kolmiulotteiseksi tasoksi asetellusta tekstielementistä toiseen syntyy illuusio, että tekstit
pyörähtäisivät laatikkomaisesti ympäri.

Kuva 17. Kameraohjausten toteutus After Effects -ohjelmassa.
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Sure Target 2.0:n lisäosan käyttö vaati huolellista esikompositioiden hallintaa, sillä kameraohjauksia sisältävät sisältöanimaatiot upotettiin useina esikompositioina moduulin
pääkomposition sisälle, jotta moduulin näkymä ja perspektiivi säilyisivät muuttumattomana mutta illuusio elementtien liikkeestä välittyisi. Tällä tekniikalla toteutettiin tavoiteltu näyttämöefekti, jossa kuvakulmien vaihtoa tai muita kameran liikkeitä sisältävät animaatiot upotettiin pääkompositioon, jossa haluttu tausta oli kiinteänä mukana. Näin
kameran liikkeet eivät päässeet vaikuttamaan moduulien pääasialliseen perspektiiviin.
Äänituotanto

Käsikirjoitusvaiheessa alustavasti suunniteltu äänisisältö sisälsi huomattavan määrän
kertojaosuuksia, jotka päätettiin toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulun Leppävaaran toimipisteen tilojen yhteydessä sijaitsevassa äänitysstudiossa. Studiossa käytettävä tallennustekniikka ja ohjelmisto mahdollistivat äänen laadukkaan tallennuksen muotoon, joka oli helposti jälkikäsiteltävissä. Kertojan tärkeän roolin vuoksi puheosuudet tuli
tallentaa mielellään samana päivänä ja samassa tilassa, jotta tilojen erilaiset akustiikat
ja ääninäyttelijän biorytmin ja henkisen vireen vaihtelut eivät rikkoisi puheilmaisun jatkuvuutta (14, s. 91–92, 95). Prototyyppejä varten hinnoittelu-, esittely- ja outromoduulien kertojaosuudet tallennettiin äänitysstudiossa Adobe Soundbooth CS5 ohjelmalla häviöttömään WAV-tiedostomuotoon käsiteltävyyden maksimoimiseksi (19).

Adobe After Effects ei ollut riittävä työkalu äänen editointiin, sillä videotyökaluna sen
käsittelytarkkuus rajoittuu yhden kuvakehyksen tarkkuuteen. Tämä tarkkuus ei riittänyt
äänisuunnittelussa, jossa vaadittiin paljon täsmällisempää äänielementtien sijoittelu- ja
muokkauskykyä kuin kahdenkymmenenviiden kuvan sekuntitarkkuudella oli mahdollista saavuttaa. Äänitasojen säätäminen ja äänen vaimentaminen ja nostaminen olisi ollut
mahdollista Stereo Mixer -tehostetasoa käyttämällä, mutta videomateriaalin modulaarisen kehitysprosessin vuoksi tällaisia ominaisuuksia tarvittiin lähinnä loppukäyttäjän
kehitysohjelmistossa. (31.)

Suunniteltu videotuotanto vaati useiden tarkkaan kohdistettujen äänitehosteiden ja puheäänen yhdistämistä tuotettavaan videoon, joten ääniraidat päätettiin rakentaa jokaista videomoduulia varten Adobe Auditionissa ja tuoda sieltä jälleen After Effectsiin jatkokehitystä varten. Työnkulku aloitettiin yhdistelemällä tallennetusta puheesta Adobe
Auditionin moniraitanäkymän avulla kullekin videomoduulille oma kertojaraitansa. Tä-
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män jälkeen kertojaraidat tuotiin After Effectsiin, jossa animaatiot voitiin puheen rytmin
ja sisällön pohjalta rakentaa. (32.)

Animaatioiden rakennuksen jälkeen videoraita oli mahdollista avata ohjelman oman
valikon kautta suoraan Auditioniin, jonka kuvassa 18 havainnollistetun moniraitanäkymän käyttö salli videon ja ääniraidan samanaikaisen esikatselun ja merkitsijöiden lisäämisen videoraitaan niihin kohtiin, joihin äänitehosteita haluttiin lisätä. Creative
Cloud -lisenssillä käyttöön saatiin kattava valikoima Auditionin kautta helposti lisättäviä
ilmaisia äänitehosteita. (32.)

Kuva 18. Moniraitanäkymä ja videon esikatselu Adobe Audition -ohjelmassa.

Rakennetun ääniraidan tuominen takaisin After Effectsiin vaati kuitenkin äänen viennin
jälleen ulos ohjelmistosta moniraitamiksauksena ja avaamisen manuaalisesti After Effectsissä. Miksaukseen oli mahdollista lisätä ääniraidan rakennusvaiheessa asetetut
merkitsijät, joten tehosteiden sijoituskohdat saatiin näkyville myös myöhemmissä vaiheissa. (32.) Laadun ja käytettävyyden varmistamiseksi kaikki moniraitamiksaukset
tallennettiin jokaisessa vaiheessa häviöttömään WAV-tiedostomuotoon (19).

39

4.4

Kehitysalustan valinta

Prototyypitysvaiheen jälkeen valittiin konseptisuunnitelman käytettävyystavoitteiden
kannalta tärkeä yrityspään kehitysalusta, jonka valintakriteereitä haettiin resurssitavoitteesta, käyttäjävaatimuksista ja teknisistä vaatimuksista. Kriteerien määrittelyn pohjalta
vertailtiin mahdollisia ohjelmistovaihtoehtoja, joista parhaimmin tavoitteisiin vastanneelle tehtiin käyttökoe todellisen käyttöpotentiaalin selvittämistä varten.

Koska suunnitelman tavoitteeksi asetettiin kustannustehokkuuden maksimointi, lähdettiin kehitysalustavalintaa tekemään ilmaisista tai vapaan lähdekoodin ohjelmistoista.
Erityisesti kuukausimaksuperusteiset ohjelmistot koettiin kustannustehokkuudeltaan
huonoiksi ratkaisuiksi, sillä kehitysalustan käyttötarve saattoi tulevaisuudessa vaihdella
tilanteesta toiseen hyvinkin paljon. Turvallisin vaihtoehto oli siis löytää ilmainen ja kuitenkin niin yleisesti käytetty ja runsaasti tuettu ohjelmisto, että käyttäjätukea, päivityksiä
ja uusia versioita olisi helposti ja riittävän usein saatavilla.

Käyttäjävaatimukset

Yritykselle asetetut tavoitteet kehitysohjelmiston ja viestintäkonseptin käytössä nostettiin osittain esiin jo alkumäärittelyssä. Kehitysohjelmiston käyttövaatimuksia pohdittaessa kannatti kuitenkin soveltaa perinteisiä ohjelmistosuunnittelun lainalaisuuksia ja listata kehitysohjelmiston vaatimukset ja rajoitukset ohjelmiston ensisijaisen käyttäjän perusteella, sillä yrityksen tavoitteet eivät voineet täyttyä, ennen kuin ohjelmiston käyttäjän henkilökohtaiset tavoitteet tulivat täytetyiksi (33, s. 180, 203). Käyttäjätyytyväisyyden ja tehokkuuden saavuttamiseksi oli siis kysyttävä, kuka ensisijainen käyttäjä on,
määriteltävä tälle tavoitteet ja etsittävä tehokkain ohjelmisto välineeksi näiden tavoitteiden täyttämiselle (33, s. 191).

Ensisijaiseksi käyttäjäpersoonaksi määriteltiin todellisen tulevan käyttäjän perusteella
teknisesti valveutunut mieshenkilö, joka käytti tietotekniikkaa työssään ja vapaaajallaan, mutta joka ei ollut aiemmin käyttänyt videoeditointityökaluja. Käyttäjäpersoona
määriteltiin aluksi melko löyhästi todellisen käyttäjän kattavien tietoteknisten taitojen
vuoksi, mikä oli lähellä herättää ongelmia kehitysohjelmiston toiminnallisuuksien valikoimisessa.
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Kun käyttäjäpersoona määriteltiin lähinnä käyttäjän kykyjen perusteella, eivät käyttäjän
tavoitteetkaan selkiytyneet riittävästi, joten spekuloitavaa käyttäjän mahdollisesti hyödyntämistä tai haluamista toiminnoista riitti loputtomiin. Samalla käyttäjän todelliset
tavoitteet olivat vaarassa sekoittua käyttäjän suorittamiin tehtäviin, joita tässä yhteydessä olivat muun muassa videomoduulien siirtely ja yhdistely, äänen siirtymien viimeistely ja videon tuonti ohjelmasta tiettyyn kokoon ja formaattiin (33, s. 60). Käyttäjän
suorittamiin tehtäviin keskittyminen loi virheellisiä kuvitelmia siitä, että tarpeettomatkin
lisätoiminnallisuudet ja mielenkiintoiset editointinäkymät voisivat tulevaisuudessa antaa
lisäarvoa ohjelman käyttäjälle (33, s. 60). Toiminnallisuuksien tarpeellisuuden arviointi
ennen käyttäjän todellisten tavoitteiden määrittelyä olisi siis saattanut johtaa turhien ja
käyttökokemusta huonontavien toiminnallisuuksien kasaantumiseen (33, s. 60).

Ohjelmiston toiminnallisuusvaatimukset saatiin määriteltyä tehokkaimmin, kun huomioitiin ensisijaisesti toivottu lopputulos sen toteutumiseen vaadittavien tehtävien sijaan
(33, s. 194–195). Käyttäjäpersoonaa tarkennettiin määrittelemällä käyttäjä tietoteknisesti osaavaksi kiireiseksi yrittäjäksi, jonka päätavoite oli saada sisällöltään ja kooltaan
räätälöity markkinointivideo tarpeen tullen käyttöönsä nopeasti ja helposti. Ei siis ollut
hyödyllistä eikä mielekästä edellyttää kehitysohjelmistolta yhtään enempää toimintoja,
kuin tämän tavoitteen täyttämiseksi oli ehdottoman tarpeellista, vaikka käyttäjän tietotekninen ymmärrystaso antaisikin hänelle valmiudet omaksua monimutkaisiakin ohjelmistoja ja prosesseja.

Lopulta kehitysohjelmiston kriittisimmiksi toiminnoiksi käyttäjän kannalta luettiinkin vain
videomoduulien esikatselu, videomoduulien yhdistäminen, kokonaisuuden esikatselu ja
videon tuonti ohjelmistosta ulos. Toissijaisiksi toiminnoksi luettiin äänen tason asteittainen nosto ja lasku sekä äänen korvaaminen toisella äänitiedostolla. Näin huomioitiin
loppukäyttäjän tavoitteet ja pyrittiin löytämään tehokkaasti omaksuttava ja käytettävä
ohjelmisto eikä tutustutettu käyttäjää väkisin grafiikka-animaatioon ja edistyneeseen
videoeditointiin. Tämä näkökulma kulki myös käsi kädessä sen kanssa, ettei kehitysohjelman käytön tarkoituksena ollut antaa liikaa sisällöntuotannollisia oikeuksia eteenpäin, vaikka videomateriaalin jatkokehitys haluttiinkin maksimoida.
Tekniset vaatimukset

Teknisiä vaatimuksia määriteltäessä painotettiin käyttäjäpersoonan toteuttamia tehtäviä
ja niiden toteutumista. Käytännössä kehitysohjelmiston toiminnallisuustarpeiden täyt-
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tymiseksi riitti jonkinlainen selkeä aikajana- tai järjestysnäkymä, jonne videot oli mahdollista tuoda ja jossa videoiden järjestystä voitiin näkyvästi vaihtaa. Toissijaiset toiminnallisuudet edellyttivät lisäksi videoihin sisältyvän ääniraidan vaimentamistoimintoa
ja mahdollisuutta tuoda toinen ääniraita videoraidan kylkeen. Ainoa tehosteeksi laskettava toiminto oli äänen tason asteittainen vaimennus tai nosto luodun kokonaisuuden
alussa tai lopussa.

Rajaavimmiksi kriteereiksi nousivat kehitysohjelmistoon tuotavien ja ohjelmistosta vietävien tiedostojen tekniset yksityiskohdat ja laatukysymykset. Tätä varten kartoitettiin
käyttäjäpersoonan tietoteknisen käyttöympäristön valmiudet ja rajoitukset ja huomioitiin
myös toteutusalustoista tuotavien alkuperäismateriaalien laatu- ja muototekijät sekä
videokokonaisuuksien mahdolliset toistotilanteet ja -tekniikat.

Käyttäjän työnkuvan takia liikkuvuus oli tärkeää, joten tietoteknisenä käyttöympäristönä
toimi tehokas kannettava tietokone, jossa oli Windows 7 -käyttöjärjestelmä. Näin ollen
esimerkiksi teräväpiirtomateriaalin toistaminen ei aiheuttaisi suorituskykyongelmia. Kehitysohjelmiston valintakriteeriksi asetettiin joka tapauksessa kyky käsitellä ja tuoda
ulos teräväpiirtotasoista materiaalia, sillä teräväpiirtovaatimus pidensi suunnitelman
käyttöikää edes hieman tekniikan jatkuvasti kehittyessä.

Yritys ilmaisi halunsa näyttää videoita ainakin verkkosivuillaan, joten vaatimukset verkkokäyttöön tarkoitettujen videotiedostojen pakkausalgoritmeille eli koodekeille ja tiedostomuodoille eli pakatun tiedon säiliömuodoille oli selvitettävä. Erilaiset tiedostomuodot
voivat sisältää useilla erilaisilla koodekeilla pakattua tietoa, ja tiedostojen purkamiseen
tarvitaan aina tiedon pakkausmuotoa vastaavaa koodekkia. (34.) Insinöörityön toteutushetkellä HTML5-merkintäkielen yleistyminen on muuttamassa videoiden virtauttamista suoraan selaimissa tuettavaksi Adobe Flash Playerin kaltaisten lisäosien käytön
sijaan, mutta merkintäkielessä määrittelemättömiksi jääneet videokoodekki- ja tiedostomuotovaatimukset ovat aiheuttaneet eräänlaisen formaattisodan selainten kehittäjien
välille. Ylivoimaisesti käytetyin ja tuetuin koodekki internetvideoissa on patentoitu
H.264-standardi, jonka kaupallisuutta vastaan Google ja Mozilla ovat aloittaneet periaatteellisen taistelun Applen ja Microsoftin antaessa standardille avoimen tukensa (35).

H.264 näyttää ainakin toistaiseksi koodekkisodan voittajalta, sillä omaa VP8koodekkiaan kehittänyt Google ei ole toteuttanut uhkauksiaan vetää H.264-tukea pois
Chrome-selaimestaan, ja Mozillakin on lopulta ajautunut toteuttamaan tuen vapaan
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lähdekoodin Firefox-selaimeensa (36). H.264-standardia hyödynnetään useissa erilaisissa säiliömuodoissa, kuten MOV-tiedostoissa (Apple QuickTime Movie) ja MP4tiedostoissa (MPEG‑4 Video), ja esimerkiksi Microsoft ilmoitti vuonna 2010 tukevansa
vain H.264-koodekkia Internet Explorer 9 -selaimensa HMTL-5-videoissa. (37; 38.)

H.264-koodekin johtoasema on osaltaan selitettävissä myös sen tehokkaalla toimivuudella kaikenlaisissa mobiililaitteissa, joille videota ei kannata muussa muodossa edes
pakata jo Flash-soittimen käytön iOS-laitteissaan estäneen Applen vankan mobiilimarkkina-aseman vuoksi (35). Kaiken lisäksi pakkaa sekoittaa erityisesti mobiilivideota
mullistavaksi tehopakkaukseksi povattu H.265-koodekki, jonka julkaisu on jo lähestymässä (39).

Näiden tietojen valossa päätettiin, että kehitysohjelmistosta internetkäyttöön tuotavien
videotiedostojen tulisi tukea ainakin H.264-pakkausta. Yritys ei osannut vielä konseptisuunnitteluvaiheessa kertoa tarkemmin videoiden upottamisesta verkkosivuilleen, joten
yhdeksi mahdollisuudeksi haluttiin lukea videoiden upottaminen sivuille Youtuben tai
Vimeon kaltaisten videopalveluiden avulla. Näistä tarkastelun alle otettiin Vimeo, joka
ilmaisi tukevansa useampia pakkausmuotoja, mutta suosittelevansa pääasiallisesti
H.264-pakkausta (40). Vimeon suositukset korostivat tarvetta H.264-tuelle kehitysohjelmiston valinnassa. Verkkosivuille upotettavaksi soittimeksi Vimeon käyttäjien oli
mahdollista valita joko Flash-pohjainen soitin tai universaali soitin, joka tukee älykkäästi
useita eri laitteita (41).

Kehitysohjelmistosta tuotavan videomateriaalin laatuvaatimusten lisäksi tuli vielä ottaa
huomioon esikäsiteltyjen valmiiden videomoduulien tuonti kehitysalustaan, sillä laadun
säilyttämiseksi videomateriaali haluttiin tuoda mahdollisimman pakkaamattomana ulos
After Effects -editointiohjelmistosta. Ainakin videoiden uudelleenpakkaamista kahdessa
eri ohjelmistossa aiottiin välttää. Videoiden taustamateriaalina hyödynnetty digitaalijärjestelmäkameralla

kuvattu

videomateriaali

oli

pakattu

kamerassa

MOV-

tiedostomuotoon, joten kehitysalustan oli hyvä tukea tuota tiedostomuotoa. Ääni tuotiin
Auditionista After Effects -ohjelmaan pakkaamattomassa WAV-tiedostomuodossa, mutta se kuljetettiin videolle valitun säiliömuodon mukana kehitysohjelmistoa varten.

Kehitysohjelmiston tuli siis olla laajasti tuettu ja päivitettävä, toiminnoiltaan mahdollisimman kevyt ja riisuttu, kyetä käsittelemään teräväpiirtomateriaalia ja MOV- ja WAV-
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tiedostomuotoja sekä olla saatavilla ilmaiseksi Windows 7 -käyttöjärjestelmälle. Lisäksi
kehitysohjelman tuli tukea H.264-pakkausmuotoa materiaalin ulostuonnissa.
Ohjelmistovertailu ja -valinta

Tarkoitus oli ottaa keskinäisen vertailun alle muutama lupaavimman kuuloinen kehitysalusta, mutta Windows 7 -käyttöjärjestelmälle tarjottavia kevyitä ja käyttäjäystävällisiä
kehitysalustoja etsiessä tunnuttiin lähes aina törmäävän joko koodekki- tai maksullisuusongelmaan. Kiinteän kuukausimaksunsa takia karsiutui muun muassa siistin käyttöliittymän ja tähän tarkoitukseen ehkä liiankin kattavat ominaisuudet sisältävä Lightworks, jonka ilmaisessa versiossa ei ollut H.264-tukea eikä mahdollisuutta tuoda ohjelmistoon MOV-muotoista videota. Tätä projektia ajatellen Lightworksilla oli siis hieman liikaakin annettavaa ominaisuuksissa ja liian vähän tarjottavaa kriittisissä koodekkikysymyksissä. (42.)

Koodekkikriteerit aiheuttivat ongelmia myös yritys- ja henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun Wax-editointiohjelmiston valinnassa. Huomattavan määrän 2D- ja 3D-efektien
luonnin mahdollistavia ominaisuuksia tarjoava ilmaisohjelma ei myöskään vaikuttanut
parhaalta valinnalta käyttäjän todellisten tavoitteiden täyttämiseksi. Waxin selvityshetkellä saatavilla ollutta 2.0-versiota ei myöskään ollut testattu Windows 7 käyttöjärjestelmällä, vaikka XP:llä ja Vistalla sen toimivuus oli jo varmennettu. Näin
ollen jo käyttöjärjestelmäkriteeri rajasi Waxin tarkastelun ulkopuolelle. (43; 44.)

Yleisesti käytettyä Windows Movie Makeria pidettiin mahdollisena kehitysohjelmavaihtoehtona, mutta aiempien ohjelmistoversioiden rajoittama WMV-tiedostomuoto (Windows Media Video) ainoana videon ulostuontiformaattina miellettiin edelleen ohjelmiston nykytilaksi (37; 44). Kun ohjelmistovalinnassa oltiin jo myöntymässä erillisen käännösohjelmiston käyttöön videomateriaalin ulostuonnissa, huomattiin Microsoftin päivittäneen uuden Windows Movie Maker 2012 -version koodekkitukea vastamaan verkkoympäristön kasvaviin paineisiin H.264-tuen järjestämiselle (45).

Windows 7- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmille tarkoitettu Movie Maker 2012 tuki oman
WMV-tiedostomuotonsa lisäksi MPEG-4/H.264-pakkausta MP4-säiliöön, ja sisääntuotavat formaatit mainitsivat myös MOV-tiedostomuodon tukemisen (37; 45). Windows
Movie Maker 2012 sisälsi myös edellisten versioiden Youtube-tuen lisäksi tuen videon
suoraan Vimeo-videopalveluun jakamiselle. Ohjelmistosta ulos tuotavan videon laatu-
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ja kokovaihtoehdot olivat myös kasvaneet vastaamaan erilaisia tabletti- ja mobiililaitemalleja. (45.)

Movie Maker 2012 antoi mahdollisuudet edeltäjiensä tapaan tallentaa mukautettuja
videon ulostuontiasetuksia, mutta tämän mahdollisuuden hyödyntämismahdollisuus jäi
vielä kyseenalaiseksi. Aikajananäkymän puuttuminen voitiin laskea huonoksi puoleksi
käyttöliittymän selkeydessä, mutta se ei ollut merkittävä kriteeri asetettujen käytettävyystavoitteiden kannalta. Myös yhdeksi kriteeriksi lasketut äänen siirtymätehosteet
kuuluivat Movie Makerin efektivalikoimaan. Videon ääni oli myös mahdollista vaimentaa, ja yhden ulkopuolisen ääniraidan lisäys oli tarpeen tullen mahdollista. (37; 45.)
Ohjelmistolle asetettujen kriteereiden kattavan täyttöasteen perusteella Windows Movie
Maker 2012 valittiin kehitysalustaksi testausvaihetta varten.

5

5.1

Videoviestinnän esityskonseptin testaus

Prototyyppien arviointi

Teknisen toteutussuunnitelman prototyyppivaiheesta muodostui oletettua pitkäkestoisempi prosessi, joten kehitysalustan testaus- ja raportointivaiheen huomioimiseksi konseptin testausvaihe jouduttiin aloittamaan kahden varsin raakamuotoisen prototyyppivideon pohjalta. Toteutettujen intro- ja hinnoittelumoduulien prototyyppien pohjalta muodostettiin kuitenkin kattava kuva tuotannon toteutusalustoista, tekniikoista ja käytännön
vaatimuksista sekä tuotettiin viestinnällistä sisältösuunnitelmaa edustavaa materiaalia
tyyliarviota varten.

Suunnitteluvaiheessa paikannetut toteutustekniikat tuntuivat soveltuvan erinomaisesti
tyylimäärittelyissä asetettuun yrityskuvan huomiointitavoitteeseen, sillä typografiaa ja
grafiikkaa yhdistelevä hillitty animaatiokerronta tuntui konkretisoituessaan sopivan yrityksen nykyviestinnän tyyliin. Vaikka prototyypit voitiin ajatella vasta karkeamuotoisiksi
rautalankahahmotelmiksi tuotantoon saatettavista lopullisista tuotoksista, voitiin niiden
havaita osuvan tyyli- ja mielikuvatavoitteisiin. Esittelymoduulin prototyyppiä jäätiin kuitenkin kaipaamaan, sillä näytellyn taustamateriaalin yhdistämistä grafiikkasisältöön olisi
haluttu erityisesti havainnollistaa. Entistä kattavammin tyylitekniikoita ja sisältösuunnitelmia avaavaa lisämateriaalia voitiin tarvittaessa vielä tuottaa ennen konseptisuunnitelman esittelemistä yritykselle.
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Konseptisuunnitelman käytettävyystestausta varten intromoduulin prototyyppi sai toimittaa sekä intro- että outro-moduulin virkaa hinnoittelumoduulin prototyypin aloittajana
ja lopettajana. Prototyyppivideoiden oletettua suppeampi määrä muodostui harmilliseksi yksityiskohdaksi yhdisteltävyyttä testattaessa, vaikka jo teknisessä suunnitelmavaiheessa erilaisia yhdistelmiä kantava toteutustekniikka olikin löydetty.

Teknisten laatuseikkojen arvioimiseksi viiden sekunnin mittainen intromoduuli ja kolmekymmentä sekuntia pitkä hinnoittelumoduuli tuotiin kumpikin tuotantoalustasta ulos
sekä pakkaamattomassa MOV-muodossa että H.264-standardin mukaisessa MP4säiliössä. Moduuleista tuotiin kummassakin tiedostomuodossa täyden 1920 x 1080
pikselin resoluution lisäksi myös pienemmät 1280 x 720 pikselin kokoiset videot.

Pakkauksen vaikutusta tiedostokokoon ja laatuun arvioitiin ennen tiedostojen siirtämistä testausvaiheeseen. Kaikki tuotantoalustasta tuodut videot olivat visuaalisesti ja äänenlaadultaan hyvälaatuisia, mutta pakatuissa videoissa taustan liukuvärin liukuma oli
silmin nähden rosoisempi kuin pakkaamattomissa videoissa. Videoiden tiedostokoko
laski huomattavasti pakkauksen ansiosta. Esimerkiksi pakkaamattoman täyden resoluution videon tiedostokoko kutistui H.264-pakkauksella reilusta kahdesta sadasta megatavusta vajaaseen kuuteen megatavuun, vaikka kuvanlaatu ei silmämääräisesti mitattuna häiritsevästi laskenut. Videoiden resoluutioiden pienentäminen ei tuntunut enää
pakatuissa videoissa kutistavan tiedostokokoa juuri lainkaan, mutta pakkaamattomissa
videoissa resoluution pienennys 1920 x 1080 pikselin resoluutiosta 1280 x 720 pikselin
kokoon pienensi viidenkymmenen megatavun tiedostokoon kolmeenkymmeneen megatavuun.

Tiedostokokojen hallinnalla saatiin hallittua materiaalin raskautta siirtelyn ja kehitysohjelmistossa käytön suhteen, mikä saattoi nousta ratkaisevaksi seikaksi erityisesti kannettavien laitteiden käytössä. Materiaali oli jatkokäyttöisyyden kannalta välttämätöntä
toimittaa yritykselle myös pakkaamattomana täydessä laadussaan, joten jo materiaalipankin sisällön määrittelyvaiheessa ehdotettu kevyiden pakattujen versioiden tarjoaminen raskaamman materiaalin kylkeen mahdollisesti toteutettaisiin, jollei materiaalipankin lopullisessa tuotantovaiheessa havaittaisi toimitukseen käytännöllisempiä lähtökohtia.
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5.2

Kehitysalustan testaus

Testausalustaksi valittiin todellista käyttöympäristöä mahdollisimman tarkasti jäljittelevä
yleistehoinen kannettava tietokone, jossa oli Windows 7 -käyttöjärjestelmä. Testikoneelle asennettiin Windows Movie Maker 2012, ja prototyyppivideoiden toistoa testattiin
VLC-soittimen avulla materiaalin raskauden havainnollistamiseksi. Testikone toisti yksittäisiä lyhyitä videomoduuleita sekä pakatussa että pakkaamattomassa muodossa
ilman suorituskykyongelmia.

Kehitysalustan testaukselle ei voitu järjestää todellisen käyttäjän kanssa käyttökoetta,
joten testaus tehtiin intuitiivisella käyttöliittymän tutkimisella ja määritellyn käyttäjäpersoonan tavoitteisiin ja tehtäviin keskittymisellä. Testaajana toimi insinöörityön tekijä,
joten videoeditointiohjelmistojen käyttöön tottuneen henkilön subjektiivisen kokemuspohjan värittämät näkökulmat olivat tietoinen riski kehitysohjelmiston arvioinnissa. Windows Movie Maker 2012:n käyttöpotentiaali arvioitiin ilman käyttöohjeita, sillä ohjelmiston käyttöliittymä vaikutti varsin riisutulta ja yksinkertaiselta. Arvioinnilla haettiin pohjaa
ohjelmiston tehokkaimmalle käyttötavalle esityskonseptin käytettävyystavoitteiden täyttämiseksi ja lopullisen käyttökuvauksen hahmottelemiseksi.

Kehitysalustan käyttökoe

Kehitysalustan kokeilu aloitettiin luomalla uusi Movie Maker -projekti, jonka tyhjässä
sisältöikkunassa näyttäytyvä videoiden ja kuvien tuontikehote kehotti tuomaan projektiin video- ja kuvasisältöä. Kuvassa 19 näkyvän yleisnäkymästä poimitun kehotteen
lisäksi sisältöä voitiin tuoda ohjelmaan myös yläpalkin vasemmassa reunassa sijaitsevalla tuontipainikkeella.
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Kuva 19. Tyhjä projektinäkymä Windows Movie Maker 2012 -ohjelmassa.

Prototyyppivideot tuotiin Movie Makeriin sekä MOV- että MP4-muotoisina, mutta MOVmuotoiset videot eivät tuntemattomasta syystä ensimmäisellä tuontikerralla ohjelmassa
toistuneet. Ongelma ratkesi uudella yrityksellä, joten MOV-tuen oletettiin olevan jatkossa kunnossa. Videoita tuodessaan Movie Maker ilmoitti esivalmistelevansa videot tehokasta videoeditointia varten, mutta ohjelman ilmoittama yksityiskohta ei varsinaisesti
avannut, mitä tämä esikäsittely videon kannalta tarkoitti. Pikaisen esikatselun perusteella ohjelma tuntui laskevan videoiden esikatselulaatua suorituskyvyn tehostamiseksi.
Ominaisuus oli poistettavissa käytöstä päävalikon options-osion advanced-välilehdeltä,
jos käyttöalustan suoritustehon uskottiin riittävän täyden laadun esikatseluun. Testikoneella täydellä laadulla esikatselu ei tuottanut ongelmia.

Kuvassa 20 esitelty aikajananäkymä erotti tuodut videomoduulit toisistaan filminauhakuviolla, jonka todettiin toimivan vain välttävänä visuaalisena vihjeenä, jos videoita
tuotaisiin tulevaisuudessa ohjelmistoon kaikkiaan yksitoista. Häiriöksi laskettiin myös
videoiden esikatselukuvien sattumanvaraisuus ja selkeiden erillisiä tiedostoja esimerkiksi tiedostonimellä merkitsevien vihjeiden puute. Vaivaa nähdessään videomoduulin
tiedostonimen saattoi nähdä viemällä hiiren osoittimen videon päälle, mutta selkeää
aikajananäkymää jäätiin käyttöliittymässä oleellisesti kaipaamaan. Videoiden järjestykseen oli kuitenkin helppo vaikuttaa hiirellä raahaamalla, ja toisaalta valmiiksi esikäsiteltyjen videomoduulien paikannus ja siirtely ei vaatinut aikajananäkymältä yhtä selkeää
hahmottamiskykyä kuin perustavanlaatuisen videoeditoinnin suorittaminen.
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Kuva 20. Editointinäkymä Windows Movie Maker 2012 -ohjelmassa.

Kuten kuvan 20 keskimmäisen videon esikatselukuvasta voidaan havaita, visualisoi
Movie Maker videoraidan ääntä harmain pystypalkein. Äänen tason nosto ja vaimennus todettiin riittäväksi käyttäjän toissijaisten tavoitteiden kannalta, sillä kuvassa 21
esitetyillä äänen säätövalinnoilla voitiin valita videoraitakohtaisesti äänenvoimakkuuden
nosto tai äänenvoimakkuuden vaimennus lyhyenä, keskipitkänä tai nopeana tehosteena.

Kuva 21. Äänen muokkausominaisuuksia Windows Movie Maker 2012 -ohjelmassa.

Niin ikään toissijaiseksi käyttäjätavoitteeksi luettu ääniraidan korvaaminen toisella ääniraidalla vaati puolestaan varsin mielenkiintoisen lähestymistavan. Uusi ääniraita voitiin
tuoda editoriin melko intuitiivisesti päävalikon musiikin lisäämiseen tarkoitetun toiminnon kautta, mutta olemassa olevan äänen poistaminen hoidettiin videokohtaisella äänen vaimennuksella kuvan 21 vasemmassa reunassa näkyvän Video volume -säädön
avulla. Kuva 22 esittelee Movie Makerin editorin ylimääräistä ääniraitanäkymää.
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Kuva 22. Ääniraitanäkymä Windows Movie Maker 2012 -ohjelmassa.

Valmiin

videokokonaisuuden

jakaminen

esimerkiksi

Vimeo-

ja

Youtube-

videopalveluihin mahdollistettiin suoraan ohjelmiston yläpalkin pikatoiminnoilla, mutta
palvelut vaativat luonnollisesti sisäänkirjautumista. Esityskonseptin ulostuontiasetusten
hahmottamiseksi siirryttiinkin siis videon tallentamiseen, joka onnistui videon jakamiseen tarkoitettujen pikakuvakkeiden vierestä löytyvällä Save movie -toiminnolla.

Ohjelma tarjosi testauksessa olevalle täyskokoista teräväpiirtoresoluutioista videokuvaa sisältävälle projektille suositeltavia asetuksia, jotka täsmäsivät miltei täysin ohjelman suuriresoluutioisille näyttölaitteille asettamiin asetuksiin. Asetuksia tarjottiin myös
yleisesti tietokonetta, erilaisia älypuhelintyyppejä ja tablettilaitteita sekä Vimeo- ja Youtube-palveluihin viemistä varten.

Esiasetettujen asetusten lisäksi ohjelma tarjosi mahdollisuuden mukautettujen asetusten tallentamiseen, joita kuvassa 23 näkyvän asetusvalikon avulla voitiin luoda myös
ohjelman entuudestaan sisältämien asetusten pohjalta. Asetuksissa voitiin vaikuttaa
videon kokoon, bittinopeuteen, kuvataajuuteen ja ääniasetuksiin. Mukautetut asetukset
ohjelma tallensi Movie Makerin omiin hakemistorakenteisiin WLVS- eli Movie Maker
Video Settings -tiedostoina. Huomionarvoisena seikkana todettiin jokaisen esiasetuksen sisältävän automaattisesti 29,97 kuvan kuvataajuuden, vaikka ainakin testattavalle
projektille suositeltavien asetusten olisi luullut vastaavan alkuperäisen videomateriaalin
25 kuvan kuvataajuutta.
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Kuva 23. Mukautettujen tallennusasetusten teko Windows Movie Maker 2012 -ohjelmassa.

Tallennusasetusten valinnan jälkeen käyttäjää pyydettiin valitsemaan tallennuspaikka
ja tallennusmuoto H.264-pakatun MP4-tiedostomuodon ja WMV-tiedostomuodon väliltä. Videon tuontiin ohjelmistosta kokeiltiin jo valmiiksi MP4-muodossa oleville lähdevideoille ohjelman suosittelemia asetuksia, jotka sisälsivät alkuperäisen 1920 x 1080
pikselin kuvakoon ja bittinopeutena 24 000 kilobitin sekuntinopeuden. Ääniasetukset
vastasivat After Effectsissä käytettyjä ääniasetuksia 48 kilohertsin näytteenottotaajuudella, ja ääniasetusten bittinopeudeksi ohjelma asetti 192 kilobittiä sekunnissa. Asetusten tuottama video vaikutti varsin hyvälaatuiselta, vaikka yhteensä miltei seitsemän
megatavun alkuperäismateriaali olikin puristettu vajaaseen kolmeen megatavuun.

5.3

Testausvaiheen johtopäätökset

Aikajananäkymän häiritsevyydestä ja käyttöliittymän ajoittaisesta epäloogisuudesta
huolimatta Windows Movie Maker 2012 koettiin erittäin yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi ohjelmistoksi, joka vastasi määritellyn käyttäjän tavoitteisiin tarjoamalla helposti
löydettävät ja käytettävät työkalut juuri niihin toimintoihin, jotka olivat käyttäjän tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeellisia. Kohtalaisen intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta tietoteknisesti orientoituneelle käyttäjälle luotavat ohjeistukset voitiin myös pitää
hyvin yksinkertaisina, mikä toisaalta paransi koko materiaalipankin käyttäjäystävällisyyttä ja helpotti osaltaan suunnitellun konseptin toteutumista.
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Lukeutuakseen hyväksi tuotteeksi materiaalipankin käytön tuli myös tarjota käyttäjälleen tuntuvaa lisäarvoa. Kehitysohjelman käyttökokeen perusteella videokokonaisuuksien luonti tuntui varsin yksinkertaiselta toimenpiteeltä, ja ohjelmiston tarjoamien kattavien esiasetusten ansiosta videokokonaisuuksien tuominen ohjelmasta erilaisille laitteille sopivaksi ei tuntunut vaativan monimutkaisiin laatuohjeistuksiin perehtymistä ja videoformaattien laajaa tuntemusta, vaan käyttäjä tunsi kykenevänsä tuottamaan käyttökelpoista materiaalia jo oman intuitionsa turvin. Toimivan videoviestinnän omaehtoisen
muokkaamisen ja tuottamisen sujuvuudesta noussutta myönteistä käyttökokemusta
voitiin syystäkin pitää todellisena lisäarvona. Prototyyppien suppean määrän vuoksi
videomoduulien varsinainen yhdistely jäi testivaiheessa vähemmälle huomiolle, joten
erilaisiin käyttötarpeisiin viestinnällisesti vastaavan sisällön koostamisen sujuvuus ei
kuitenkaan testaajalle täysin avautunut.

Lupaavan käyttökokeen jälkeen kehitysohjelmavalinta jouduttiin kuitenkin peruuttamaan, sillä vastoin ohjelmien vertailuvaiheessa syntyneitä kuvitelmia Windows Movie
Maker 2012 ei ollut lainkaan hyödynnettävissä yrityskäyttöön, vaan ohjelma oli tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttäjiä varten (46). Näin ollen konseptia kantava kehitysohjelma tuli valita uudelleen, ja kehitysohjelmiston lopullinen käyttökuvaus on mahdollista
rakentaa vasta yrityskäyttöön varmasti soveltuvan kehitysohjelmiston löytyessä. Aiemmin koodekkikysymyksiin kompastellutta valintaprosessia voitiin kuitenkin tarvittaessa
helpottaa yhdistämällä työnkulkuun erillinen käännösohjelma, jonka avulla videotiedostoja voidaan jälkikäteen muuntaa koosta ja tiedostomuodosta toiseen.

Vaikka Windows Movie Maker 2012:ta ei valittukaan videoviestinnän konseptisuunnitelman lopulliseksi kehitysalustaksi, oli sen testausvaihe kuitenkin hyödyllinen prosessi,
joka konkretisoi käyttäjän tarpeiden mukaan onnistuneesti valitun yksinkertaisen kehitysohjelman roolia konseptin toteutumisessa. Tärkeää oli huomata, että testatun kehitysohjelmiston käyttö ei muodostunut pullonkaulaksi huolellisesti suunnitellun materiaalipankin todellisen käytettävyyden ja lisäarvon esiin tuomisessa, vaan sen voitiin pienistä käytettävyyshäiriöistä huolimatta ajatella mahdollistavan koko konseptin käytettävyystavoitteen täyttymisen niin kuin kehitysohjelman oli ajateltukin tekevän.
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6

Materiaalin käyttösuositukset

Materiaalin teknisten käyttösuositusten oletettiin konkretisoituvan videoviestintäprojektin myöhemmissä vaiheissa, joissa materiaalipankin sisällön kattavuus ja yrityksen tulevat käyttötarpeet tuli tarkemmin määritellä ennen kattavan ohjekokonaisuuden laatimista. Toistaiseksi laadullisten tekijöiden suhteen luotettiin myöhemmin valittavan kehitysohjelmiston tai käännösohjelman suositusten perusteella määriteltäviin asetuksiin,
jotka olisivat oletettavasti muokattavissa teknisten tarpeiden muuttuessa tai rajoitteiden
ilmaantuessa. Tekniseltä tietotaidoltaan erittäin osaavaksi luettavan yrityksen kanssa ei
myöskään tullut aiheelliseksi keskustella videon toistotilanteiden järjestämisen yksityiskohdista.

Tulevan materiaalipankin käytössä ei sopinut kuitenkaan unohtaa, että suunnitellulla
videomuotoisella markkinointimateriaalilla pyrittiin vastaamaan tarkkaan määritettyihin
viestinnällisiin tavoitteisiin, jotka tuli pitää mielessä myös materiaalia hyödynnettäessä.
Viestinnän integraatioajatteluun pohjautuvalla ajattelulla pyrittiin tehokkaasti tyydyttämään kohderyhmästä nousevia viestintätarpeita, joten jokaisen yrityksen hyödyntämän
markkinointiviestinnän keinon tuli osaltaan myös tukea muita käytettyjä viestintäkeinoja
(3, s. 326).

Kuten konseptisuunnitelman alkumäärittelyssä todettiin, löydettiin yrityksen verkkosivuilta potentiaalia juuri sellaisen mielikuvia herättävän ja myynnillisen sisällön lisäämiselle, jota voitiin videoviestinnän keinoin tehokkaasti toteuttaa (2, s. 111). Samassa määrittelyssä kuitenkin todettiin, ettei videoviestintään voitu luottaa ainoana
kanavana tunnetavoitteiden, tiedollisten tavoitteiden ja toiminnallisten tavoitteiden täyttämisessä. Tämän havainnon perusteella suositeltiin videomateriaalin käyttöä tukevan
sisällön lisäämistä niin yrityksen verkkosivuille kuin muihinkin materiaaleihin, jotta myös
yrityksen kokonaisviestinnän voima voitaisiin keskittää asetettujen tavoitteiden täyttämiseen.

Viestinnälle suunnitellulla tyylillä haluttiin painottaa yrityksen verkkosivuilla hyväksi havaittua selkeää tuotteistustapaa, joten mainittu viestinnällinen tukimateriaali voisi sisältää esimerkiksi tuotantovaiheessa videosisältöjä varten suunniteltavia ratkaisujen, toteutusmallien ja palveluiden visuaaliseen tuotteistamiseen hyödynnettäviä symboleita
ja grafiikkaa. Kuvallisen ja symbolisen ilmaisun voima oli havaittu jo videoviestinnän
kannattavuutta arvioidessa, joten staattisen visuaalisen kuvamateriaalin voitiin ajatella
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osaltaan tukevan liikkuvaa visuaalista kuvamateriaalia (7, s. 43). Myös videoviestintää
varten suunniteltu myynnillinen viestisisältö voisi olla kokonaisviestinnän kannalta hyödyllinen verkkosivuille lisättävä elementti.

Modulaarinen videorakenne ja kehitysohjelman käyttö tarjosivat myös markkinointiviestinnän koordinoitiin ja tehostamiseen ainutlaatuisia mahdollisuuksia, sillä viestinnällinen
sisältö oli varsin kattavasti hajautettavissa ja painotettavissa vaihtelevien käyttötarpeiden mukaan. Tämä loi materiaalin hyödyntämiselle omanlaisiaan kriteereitä, sillä materiaalin täysin tavoitteettoman yleiskäytön voitiin ajatella vesittävän käytettävyystavoitteille rakennettua tarpeellisuuspohjaa ja kuormittavan yrityksen kokonaisviestintää turhallakin viestinnällä. (3, s. 326.) Viestinnän integroimiseksi ja kokonaisviestinnän tehostamiseksi materiaalipankin kattavaan hyödyntämiseen haluttiin ehdottomasti rohkaista,
mutta toisaalta esityskonseptista saatava hyöty voidaan maksimoida vain käyttökohteiden ja kulloinkin tyydytettävien tavoitteiden huolellisella arvioinnilla.

7

Yhteenveto

Insinöörityönä toteutettu konseptisuunnitelma sisälsi useita viestinnän sisällön suunnittelu- ja arviointivaiheita tavoitteiden määrittelystä käytettävyystestaukseen. Vaiheistuksissaan konseptisuunnitelma keräsi tavoitteiden ja näkökulmien laajan kirjon, joita kaikkia tuli kyetä samanaikaisesti huomioimaan. Lineaarisen kuvakerronnan rajoja modulaarisella käytettävyystavoitteella venyttänyt konseptisuunnitelma ei kuitenkaan tuntunut suunnittelijan perspektiivistä korostavan käytettävyystavoitteita viestinnällisten tavoitteiden kustannuksella, joten jo näiden kahden eri tavoitemaailman tasapainottaminen voitiin laskea insinöörityössä onnistumiseksi.

Modulaarisuuden aiheuttamia sisällöntuotannollisia ongelmia listatessa oli kuitenkin
selvää, että tarinankerronnallisen median hyödyntäminen on luultavasti parhaimmillaan
kiinteärakenteisessa ja tehokeinoiltaan ja rytmiltään tarkasti jäsennellyssä videotuotoksessa, jonka päätavoitteet ovat sisällön myötä myös kiinteästi painotettavissa. Sisältöä
tasapäistävän ja mahdollisimman helposti käytettävään muottiin muokkaavan modulaarisen videorakenteen voitiin siis ajatella häiritsevän viestinnällisten tavoitteiden tehokasta täyttymistä, mutta toisaalta viestinnällisen tavoitejaon perusteella muodostettu
moduulirakenne sisälsi tavoitteiden täyttämiseen varsin kattavan kokoelman erilaisia
painotuksia sisältäviä materiaaleja.
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Mielikuva- ja sisältötavoitteisiin vastaamiseen vaikuttivat niin lopullisen tuotantovaiheen
tyylillinen ja sisällöllinen onnistuminen kuin itse materiaalipankin lopulliset käyttökohteet. Kuten materiaalin käyttösuosituksissa oli todettu, voitiin videomoduulien viestinnällistä tehoa joko maksimoida tai vähentää käyttämällä videomoduuleja sopivissa ja
epäsopivissa yhteyksissä. Prototyypitysvaiheen keskeneräisyyden vuoksi konseptisuunnitelmavaihe tuotti harmillisen vähän lopputuotteita visualisoivaa materiaalia, mutta valmistuneiden rautalankaversioiden voitiin todeta osuvan ainakin yrityskuvaan ja
mielikuvatavoitteisiin sekä ratkaisevan tyylivalinnallaan kerronnallisen median pilkkomisesta nousevia ongelmia. Materiaalin yksipuolisuuden voitiin tästä huolimatta todeta
heikentäneen konseptisuunnitelman visuaalista esitettävyyttä yritykselle.

Tyylivalinta saattoi muodostua ratkaisevaksi kriteeriksi toimivan modulaarisuuden aikaansaamiselle, sillä perinteisessä elokuvallisessa tuotannossa teemojen kuljetus ei
välttämättä sallisi materiaalin yhtä tehokasta osiin jakamista. Tyylivalinnalla saavutettiin
tasapaino käytettävyystavoitteiden ja viestinnällisten tavoitteiden välille, mitä voitiin
tavallaan rinnastaa yrityksen identiteetin tasapainottamiseen teknologiayritykselle asetettavien mielikuvatavoitteiden ja kohderyhmästä nousevien arvojen välillä.

Viestinnälle valitun esitystyylin kannalta konseptisuunnitelman prototyypitystä pidettiin
varsin kannattavana ajallisena sijoituksena, sillä tekniikoiden löytäminen avasi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia visuaalisuuden painottamiseen näennäisesti yksinkertaisilla animaatioilla. Prototyypitysvaihe loi myös selkeän kuvan toteutustekniikoiden mahdollisista sudenkuopista, kuten hallitsemattoman ja harkitsemattoman projektinhallinnan mahdollisista seurauksista. Piileviä käytettävyystavoitteita voitiinkin huomata löytyvän miltei kaikista suunnitelman vaiheista.

Käytettävyystavoitteiden äärimmäisyyteen vieminen myös opetti tärkeitä prosesseja
viestinnällisen sisällön jäsentämisestä ja hukkamateriaalin välttämisestä videoviestinnän kehityksessä, sillä periaatteessa modulaarisen videorakenteen voitiin ajatella olevan vain äärimmäinen esimerkki viestinnän tehokkaaseen suunnitteluun yleisestikin
käytetyistä lähtökohdista, joiden avulla jatkokäyttöön kelpaavan materiaalin määrää
voidaan mahdollisimman kattavasti lisätä.

Kehitysohjelmiston valintaprosessi ja testausvaihe toimivat varsinaisten testausmenetelmiensä puolesta tehokkaina silmien avaajina ohjelmistojen todellisille käyttäjätavoitteille, joita nykyisessä ohjelmistokehityksessä ei välttämättä aina oteta huomioon. Tes-
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tausvaiheessa havaittu yritykselle siirrettävän kehitysprosessin yksinkertaisuus ja jouhevuus tuntui myös konkretisoivan konseptisuunnitelman tuottaman lisäarvon, vaikkei
testattua ohjelmistoa valittukaan projektin kehitysalustaksi. Valitettava kehitysohjelmavalinnan peruuntuminen ei kuitenkaan estänyt suunnitelman esittelemistä yritykselle,
sillä asetettuihin kriteereihin vastaavan kehitysohjelman uskottiin projektin edetessä
löytyvän.

Insinöörityön työvaiheista valmistuneen konseptisuunnitelman todellinen käyttökoe on
kuitenkin vasta edessä, sillä esityskonseptia ei ole esitetty yritykselle vielä raportin kirjoitusvaiheessa. Monivaiheisen viestinnän suunnittelun ja toiminnallisuuksien varmistamisen jälkeen suunnitelman todellisen lisäarvon määrittäminen on siis seuraavaksi
siirrettävä varsinaisen loppukäyttäjän eli yrityksen arvioitavaksi.
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