


VIDEO ON NYKYPÄIVÄÄ

MISSÄ VIDEOITA KATSELLAAN?

Video on tätä päivää. Jos et vielä ole tes-
taamassa ja harjoittelemassa videovies-
tintää, asetat itsesi ja yrityksesi ris-
kialttiiksi. Ei hätää, kelkkaan ehtii vielä 
mukaan.

Videosta on viime vuosien aikana tul-
lut yksi tärkeimmistä yritysten viestintä-
muodoista. Monelle yritykselle video on 
ensisijainen sisältömarkkinoinnin muo-
to etenkin sosiaalisessa mediassa, esi-
merkkinä mainittakoon vaikkapa Red 
Bull tai Northface.

Tuoreen HubSpotin selvityksen mu-
kaan ihmiset katselevat nykyään vi-

Vaikka videosta on tullut valtavirtaa, liit-
tyy videotuotantoon ja -markkinoin-
tiin edelleen paljon kysymyksiä ja epä-
selvyyksiä. Siksi kokosimme tämän 
oppaan. Tässä oppaassa kerromme ly-

deoita enimmäkseen somekanavis-
sa. Statuspäivitys, joka ennen oli teksti, 
on nykyään video. Trendiä siivittää isol-
la näytöllä ja hyvällä kameralla varuste-
tut puhelimet, kuvauskaluston saata-
vuuden parantuminen sekä jatkuvasti 
kiihtyvä datansiirtonopeus. Vastikään 
eräs Facebookin johtajista ennusti, et-
tä Facebook tulee koostumaan käytän-
nössä 100-prosenttisesti videosisällöis-
tä viiden vuoden sisällä. Mene ja tiedä, 
mutta jos jokin on varmaan niin se, et-
tä vuonna 2019 video on yksi tärkeim-
mistä tavoista kommunikoida ja tavoit-
taa yleisö digikanavissa.
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hyesti mitä videomarkkinointi on, mil-
laisia videoita kannattaa julkaista ja mi-
ten videolla myydään. Opas perustuu 
tilastotietoihin, tutkimuksiin ja trendei-
hin sekä kokemukseemme alalta.

https://blog.hubspot.com/news-trends/content-trends-global-preferences?_ga=2.131818511.1669290163.1551759211-1404203679.1533630165
https://mashable.com/2016/06/15/facebook-video-five-years/?europe=true#1YrMHUDLssqb
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Olemme vuonna 2017 perustettu vi-
deotuotantoyhtiö. Teemme videosar-
joja yritysten digikanaviin. Olemme yri-
tyksemme nuoresta iästä huolimatta 
ehtineet työskentelemään hyvin eri-
laisten ja erikokoisten yritysten kanssa. 
Asiakkaitamme ovat mm. Valtra, AGCO 
Suomi, Alexandria Pankkiiriliike, Aava 
Lääkäriasema, Point-S -rengasliike, Te-
linekataja, Suomen Digimarkkinointi, 

LämpöYkkönen, Mehiläinen, Lempi Ter-
veyspalvelut (nykyään DiaFree) sekä 
Kuntokeskus Liikku.

Kaikki perustajajäsenemme tulevat 
markkinoinnin ja sisällöntuotannon 
maailmasta. Meillä on pitkä kokemus 
ja kokonaisvaltainen ymmärrys viestin-
nästä ja inbound-markkinoinnista.

toimitusjohtaja kuvaaja kuvaaja



IHMISET TYKKÄÄVÄT KATSELLA 
VIDEOITA

KAIKKI HYÖTY IRTI VIDEOSTA

MILLAISTA SISÄLTÖÄ IHMISET HALUAISIVAT NÄHDÄ BRÄNDEILTÄ?

HubSpotin tekemän selvityksen mu-
kaan yli puolet kuluttajista toivoo nä-
kevänsä enemmän videosisältöjä suo-

Erään selvityksen mukaan video voi 
parantaa laskeutumissivun konversioi-
ta jopa 80 prosentilla. Vastaaasti sähkö-
postin avaamisprosentti parani 19 pro-
senttia, kun otsikossa mainittiin sana 
“video”.

Video kiinnittää huomion usein parem-
min kuin teksti tai kuva. Videoita on 
helppo ja mukava katsella.

Kun vuonna 2017 perustimme Rulla Me-
dian, teimme tarjouksen videmuodossa 
eräälle 600 miljoonan euron liikevaihtoa 

Kun suunnittelet sisällöntuotantosi jär-
kevästi videon ympärille, isket mon-
ta kärpästä yhdellä iskulla. Videosta 
voi irrottaa valokuvia (videolle tallen-
tuu vähintään 25 kuvaa sekunnissa) se-

sikkibrändeiltää – ja videosisältöjä 
toivotaan enemmän kuin mitään muu-
ta sisältöä.
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tekevälle yritykselle. Lähetimme vide-
on yksilölliseen viestiin liitettynä kaikille 
yrityksen johtoryhmän jäsenille. Ensim-
mäisen vuorokauden aikana neljä yri-
tyksen johtajaa, mukaan lukien toimi-
tusjohtaja, oli katsonut 10-minuuttisen 
tarjouksemme ja vastannut sähköpos-
tiimme. Videon avulla pääsimme istu-
maan yrityksen markkinointijohtajan 
kanssa samaan pöytään. Näin vastape-
rustettu, silloin vain 30 tuhannen euron 
liikevaihtoa tekevä, yritys pääsi neuvot-
telemaan tärkeisiin pöytiin.

kä äänen vaikkapa podcastiisi. Puhe- tai 
haastattelumateriaalista voi kirjoittaa 
blogiartikkelin. Näin saat yhdestä vi-
deosta sisältöä eri kanaviin.

https://blog.hubspot.com/news-trends/content-trends-global-preferences?_ga=2.35824800.1669290163.1551759211-1404203679.1533630165
https://blog.depositphotos.com/2017-video-marketing-stats-why-you-need-to-start-using-video-infographic.html


VIDEON MONET MUODOT

TUOTE- JA PALVELUVIDEO

BRÄNDIVIDEO

TAPAHTUMAVIDEO

HAASTATTELUVIDEO

OPETUSVIDEO

Mistä aiheesta videoita kannattaisi tehdä? Tästä kappaleesta löydät muutamia esimerkke-
jä erilaisista videoformaateista.

Tuote- ja palveluvideo voi olla opetusvideo tuotteen käyttöön, dokumentointi kuinka pal-
velusi toimii tai vaikka klassinen unboxing-video, jossa tuotteesi avataan. Tuote- ja palvelu-
videot näyttävät, kuinka palvelusi ja tuotteesi toimivat käytännössä.

Brändivideo voi olla klassinen mainosfilmi tai se voi olla vaikkapa verkkosivulla toivotta-
massa kävijät tervetulleeksi. Brändivideon pihvi on siinä, että video kommunikoi yrityksen 
arvoja ja visiota katsojalle.

Oletko järjestämässä tapahtumaan, tiimipäivää, keskustelutilaisuutta, varainkeruukam-
panjaa tai tekemässä jotain yhteiskunnallista kampanjaa? Tapahtumavideo kertoo mistä 
tapahtumassasi on kyse. Se välittää tapahtuman tunnetta niille, jotka eivät päässeet pai-
kalle ja muistuttaa niitä, jotka olivat paikalla.

Haastattelemalla alasi huippuasiantuntijoita kohotat myös omaa luotettavuuttasi ja asian-
tuntija-asemaasi yleisösi silmissä. Lisäksi videosta on mahdollista irrottaa ääniraita, jolloin 
saat samalla kertaa myös podcastin.

Opetusvideot ovat YouTuben helmiä. Ne opettavat katsojalle jotain hyödyllistä. Jokaiseen 
alaan liittyy jotain nippelitietoa, jota katsoja voi välittömästi hyödyntää elämässään. Mitä 
enemmän pystyt jakamaan tällaista tietoa videomuodossa, sitä parempi.



SELITYSVIDEO

KOKEMUSVIDEO

LIVEVIDEOT

VIDEOBLOGIT ELI VLOGIT

Selitysvideo avaa ilmiöitä ja ongelmia, joita palvelusi tai tuotteesi on ratkaisemassa. Siinä 
missä opetusvideoitasi katsoo ihminen, joka jo ostaa ajatuksen tuotteestasi tai palvelustasi, 
selitysvideo pureutuu myyntiputken alkupäähän. Se kertoo, miksi ylipäätään se mitä teet, 
on tärkeää.

Kokemusvideolla ääneen pääsevät asiakkaasi tai työntekijäsi. Yksi parhaita tapoja poistaa 
ostoesteitä on näyttää videolla tyytyvisiä asiakkaitasi. Vastaavasti rekrytoinnissa tyytyväistet 
työntekijäsi ovat kultaakin kalliimpi myyntivaltti.

Järjestääkö yrityksesi tapahtumia, jotka olisi hyödyllistä jaella verkossa myös webinaarina? 
Livevideoiden tuotantoon pääsee alkuun vaikkapa kännykällä.

Videoblogi eli vlogi kertoo yrityksenne tapahtumista hyvin välittömästi ja arkisesti. Vlogis-
sa tärkeintä on aitous.



NÄIN VIDEO SYNTYY

TAVOITTEEN ASETTELU JA KOHDEYLEISÖ

JULKAISUKANAVAT

Ennen kuin voimme keskustella itse videon sisällöstä, on tärkeää määritellä seuraavat asiat:

• Mikä on videon ensisijainen tavoite? Eli mitä haluat että tapahtuu, kun ihminen katsoo 
videon?

• Ketä haluat tavoittaa ja missä?

Raamien asettelu on tärkein työvaihe videotuotantoprosessissa. Vasta kun videon tavoite 
ja kohdeyleisö ovat selkeästi määritelty, kannattaa pohtia ketä kuvataan ja missä, mitä vi-
deossa tapahtuu, millaista musiikkia videossa käytetään jne.

Toisin sanoen ensiksi määritellään asiat, jotka voidaan todentaa. Sen jälkeen määritellään 
asiat, jotka ovat mielipidekysymyksiä. Nimittäin kaikki taiteelliset päätökset videotuotan-
nossa ovat loppuviimein subjektiivisia. “Laatu” on subjektiivista ja tilannekohtaista.

Jokaisella on oma mielipide siitä, mikä on hyvää ja mikä ei. Tottakai meille videoalan am-
mattilaisille on äärimmäisen tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisyä tilaamiinsa vide-
oihin ja kokevat ne laadukkaiksi, mutta vielä tärkeämpää meille on se, että videot toteut-
tavat sitä tehtävää, mitä varten asiakas on ne tilannut. Jos asiakas tilaa myyntivideon, video 
on laadukas jos sen avulla syntyy kauppaa, riippumatta siitä mitä mieltä kukakin videosta 
on. Oletko samaa mieltä?

Kun tiedämme ketä haluamme tavoittaa ja mitä haluamme saada aikaan, tiedämme jos-
sain määrin jo missä video täytyy julkaista.

Verkkosivu on ihanteellinen paikka syvällisille ja perusteellisille videoille. Kerro vie-
railijoille, mistä palveluissasi ja tuotteissasi on kyse, ketä yrityksesi takana on, miten 
yritys on saanut alkunsa ja ketkä ovat asiakkaitasi.

Facebook on ylivoimaisesti eniten käytetty sosiaalinen media. Facebookissa on yli 2 
miljardia käyttäjää, joista 1,5 miljardia käyttää palvelua päivittäin. Facebookissa viihty-
vät kaikenikäiset, eri tulotason omaavat ihmiset. Eniten palvelua käyttävät 25–34-vuo-
tiaat.

Instagram kasvaa nopeasti. Sitä käyttää aktiivisesti tällä hetkellä yli miljardi ihmistä, 
joista puolet pyörii Instagramissa päivittäin. Tarinat-ominaisuutta käyttää päivittäin 
400 miljoonaa ihmistä. Eniten Instagramia suosivat 13–29-vuotiaat.

LinkedIn on suosittu ennenkaikkea tietotyöläisten keskuudessa. Palvelua käyttää 
590 miljoonaa käyttäjää. LinkedIniä suosivat keskimäärin hyvätuloiset – yli 75 tuhat-
ta euroa vuodessa tienaavat – 30–49-vuotiaat.



KÄSIKIRJOITTAMINEN

Tärkein käsikirjoittamiseen vaikuttava tekijä on julkaisukanava:

Kaikki videot kannattaa käsikirjoittaa. On toki olemassa poikkeuksia, mutta käytännössä 
aina kun kamera painetaan rullaamaan, tulisi olla selkeä visio siitä mitä halutaan taltioida.

Entä haastattelu- ja kokemusvideot? Video voi olla käsikirjoitettu, vaikka se ei sisältäisi-
kään niin sanottuja vuorosanoja. Jos video on haastattelumuotoinen, kysymysten asettelu 
on jo käsikirjoittamista. Kysymyspatteristoa suunnitellessasi mieti tarkasti, mitä haluat et-
tä haastateltava puhuu. Suosi avoimia kysymyksiä, joihin haastateltava joutuu vastaamaan 
kokonaisin lausein. Vältä sen sijaan kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei .

Toki videon julkaisukanavan valintaan vaikuttaa myös se, millainen preesens yritykselläsi 
on jo missäkin kanavassa. Uuden kanavan avaaminen ja rakentaminen vaatii aina työtä.

YouTube suosii pitkiä videoita, aivan kuten Google suosii pitkiä tekstejä. YouTube 
arvioi katseluminuuttien perusteella kuinka hyvin videosi vastaa hakutermejä. Pit-
kään videoon kertyy yksinkertaisesti enemmän katseluminuutteja, jos ihmiset sitä 
katsovat. YouTubeen sopii erityisesti informatiiviset, noin 10 minuuttia kestävät vi-
deot. YouTube-mainoksissa taas kannattaa esittää asia mahdollisimman vikkelään. 
Kuuden sekunnin jälkeen katsoja voi ohittaa videon, eli kiteytä pointtisi aina näiden 
ensimmäisten katkeamattomien sekuntien aikana!

Facebook on nykypäivän töllötin. Siellä surffaillaan ja katsellaan, mitä vastaan tulee. 
Facebookissa puree parhaiten lyhyet ja ytimekkäät videot. Mene asiaan nopeasti ja 
pysy aiheessa. Facebookissa videot kannattaa julkaista 1:1- tai 4:5-kuvasuhteella, kos-
ka ne vievät näytöltä enemmän pinta-alaa ja täten kiinnittävät todennäköisemmin 
surffailijan huomion.

Instagram -videon maksimimitta on minuutti. Tämä asettaa hyvin ehdottoman 
raamin käsikirjoittamiselle. Toteutukseen pätee muilta osin samat suositukset kuin 
Facebook-videoihin. Myös Instagramissa video kannattaa julkaista 1:1- tai 4:5-kuva-
suhteessa.

LinkedIn asettuu videon julkaisukanavana jonnekin Facebookin ja YouTuben väli-
maastoon. LinkedIn-käyttäjä haluaa oppia videolta jotakin hyvin konkreettista. Pa-
nosta LinkedIn-videossa siis ennen kaikkea arvon tuottamiseen ja opettamiseen. Ja 
koska LinkedIn on selailualusta, joten video kannattaa pitää napakkana.

YouTube on maailman toiseksi yleisin hakukone heti Googlen jälkeen. YouTubea 
käyttää 1,9 miljardia käyttäjää ja se on suosittu kaikissa ikäryhmissä. Eniten YouTu-
bea suosivat 18–34-vuotiaat. Tiesitkö muuten, että hyvin hakukoneoptimoidulla You-
Tube-videolla on 50-kertaa todennäköisempää päästä Googlen etusivulle kuin teks-
timuotoisella hakukoneoptimoinnilla. Löytyyhän yrityksesi YouTubesta?



Hyvä lähtökohta on kirjoittaa käsikirjoitus klassiseen kaksisarakkeiseen formaattiin. Vasem-
paan sarakkeeseen tulee puhesisältö ja oikeaan visuaalinen sisältö. Katso alla esimerkki 
tästä.

Tässä videossa kerron kuinka ku-

vaat puhelimellasi hyvät henki-

lökuvat vaikkapa LinkedIniin.

Ensimmäiseksi etsimme hyvän ku-

vauspaikan. Tärkein kriteerimme 

on kiinnostava tausta ja miel-

lyttävä luonnonvalo.

Hyvä tausta on sellainen, jon-

ka värimaailma muodostaa selkeän 

kontrastin ihonvärin kanssa.

Haastattelukuva

Kamera-ajo, edestä ja takaa: Hen-

kilö kävelee katua pitkin ja kat-

selee ympärilleen

Henkilökuvat: Kaksi esimerkki-

kuvaa, joista toisessa ihonväri 

erottuu hyvin taustasta ja toi-

sessa kohde sekoittuu taustaan. 

Kuvien päälle ilmestyy hyväksyn-

tämerkki ja ruksi.

Ehkä tärkein yksittäinen ja melko universaali vinkki videon käsikirjoittamiseen on, että vi-
deon alussa tulisi käydä mahdollisimman nopeasti selväksi, mistä siinä on kyse. Kerro siis 
heti videon alussa selkeästi, mitä videossa tullaan käsittelemään.



KUVAAMINEN JA JÄLKITUOTANTO

Videotuotanto on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Yksi Rulla Median ku-
vaaja pystyy tänä päivänä tekemään tuotantoja, jotka 15 vuotta sitten vaativat kokonaisen 
kuvausryhmän. Ja koska kaikki kalusto mahtuu nykyään yhteen reppuun, pystymme mat-
kustamaan kuvauspaikalle vaikka junalla, kun aiemmin roudaamiseen tarvittiin paketti- 
tai kuormaauto.

Kuvauskaluston kehitys on tuonut mukanaan hämmästyttäviä mahdollisuuksia toteuttaa 
laadukkaita videotuotantoja. Nykyään muutamalla tuhannella eurolla voi tuottaa videon, 
joka vielä muutama vuosi sitten olisi kustantanut kymmenistä satoihin tuhansiin euroihin.

Mutta paljonko videotuotanto oikeastaan maksaa? Seuraavassa hieman tietoa siitä mitä 
eri budjetilla on mahdollista tuottaa.

0 € – DIY. Video ei maksa mitään, jos teet sen itse. Omin käsin on järkevää kuvata eri-
laiset videoterveiset ja kevyet videopostaukset, jotka näyttävät yrityksesi arkea. Itse 
tekemisessa on kuitenkin varjopuolensa, josta löydät esimerkkejä kun googlaat “tein 
itse ja säästin”. Toisekseen itse tehdyn videon todellinen kustannus ei tietenkään ole 
nolla, sillä joudut käyttämään videon tekemiseen omia työtuntejasi ja hankkimaan 
mahdollisesti kameran ja editointisovelluksen – ja opettelemaan niiden käytön.

1000 € – Aloittelevat freelancer-kuvaajat saattavat tehdä videotuotantoja tuhannen 
euron hintaluokkaan. Tilaaja ottaa maltillisen riskin, koska tekijä on yleensä kokema-
ton. Toisaalta saatat saada rahallesi erinomaista vastinetta, jos tekijä sattuu olemaan 
lahjakas. Yksittäisiä freelancereita voi käyttää vaikkapa pienten tapahtumien kuvaa-
misessa, asuntoesittelyvideoissa yms.

1000–10 000 € – Me teemme tuotantoja tässä hintahaarukassa. Tuotanto on laadu-
kasta, työstämme ideoita kanssasi, tuotantoprosessimme on johdettu, videoilla on 
100 % tyytyväisyystakuu ja kuvauspaikalle saapuu kuvaaja, joka tietää tasantarkkaan 
mitä hän on tekemässä.. Tässä hintahaarukassa olevat tuotannot sopivat etenkin so-
siaaliseen mediaan.

10 000–100 000 € – Suurin osa tv-mainoksista edustaa tätä hintaluokkaa. Paikalle tu-
lee yleensä kuvausryhmä; kuvaaja, ohjaaja, äänimies, valomies, näyttelijät jne. Video 
on kuvattu elokuvakameralla ja se sopii ennenkaikkea isokokoisiin ruutuihin tai val-
kokankaalle.



MUSIIKIN KÄYTTÖ VIDEOISSA

Varo ettei videoosi lipsahda vahingossa laitonta musiikkia. Jos videon taustalla soi vaikkapa 
radio tai televisio sattuu olemaan auki, julkaisualustat kuten Facebook ja YouTube tunnis-
tavat kappaleen ja estävät videon markkinoinnin. Videosi saatetaan myös kokonaan pois-
taa tai siihen lisätään mainoksia.

Asiakkaamme esittävät välillä toiveita videoiden taustamusiikista. Teoriassa videoissa on 
mahdollista käyttää mitä tahansa musiikkia, mutta tunnetun listahitin hintalappu saattaa 
olla useampi tuhat euroa.

Meillä on käytössämme erilaisia palveluita, joista lisenssimusiikkia voi ostaa videoihin. Nä-
mä palvelut ovat erinomaisia portaaleja, jotka yhdistävät musiikin- ja videontekijät toisiin-
sa. Useimmissa tuotannoissamme käytämme musiikkia näistä palveluista emmekä veloita 
musiikista erikseen asiakkaitamme.

HYVÄKSI HAVAITSEMIAMME MUSIIKKIPALVELUITA OVAT MM.
(suluissa edullisin hinta)

Artilist

MusicBed

($16,60/kk, $199/v)

(personal + wedding $49, 
non-profit $79, 

business $199/kappale)

Audiojungle

Premiumbeat

($10 - $200 / kappale)

(standard $65/kpl, premium 
(TV-broadcast) $199/kpl)

Epidemic Sound

YouTube Audio Library

(creator subscription 13 €/kk, 
business 129 €/kk)

(maksuton)

Joissakin videoissa käytämme voiceover-näyttelijöitä. Näyttelijä toimii videossa tarinanker-
tojana. Voiceover-näyttelijän hinta muutaman minuutin videoon on yleensä noin 200–500 
euroa (alv 0%).

https://artlist.io/
http://www.musicbed.com/
http://www.audiojungle.com/
http://www.premiumbeat.com/
http://www.epidemicsound.com/
https://www.youtube.com/audiolibrary/music


TEKSTITYS

Ihmiset katselevat videoita usein ilman ääniä. Videot alkavat myös pyöriä somevirrassa il-
man ääniä. Tästä syystä kaikki videot, joissa on puhetta, kannattaa aina tekstittää.

Tekstitämme automaattisesti kaikki alle 3 minuutin asiakastuotannot yhdellä kielellä ja pi-
demmät videot sopimuksen mukaan. Tekstitys onnistuu suomeksi sekä englanniksi. Teem-
me tekstitysraidan erilliseksi .srt-tiedostoksi, jonka voit ladata videon mukana Facebook-
kiin ja YouTubeen.

Nopein ja helpoin tapa tekstittää video itse on ladata se YouTubeen ja käyttää YouTuben 
tekstitystyökalua. YouTube on kuitenkin uudistanut käyttöliittymää ja tätä kirjoittaessa uu-
dessa käyttöliittymässä ei ole lainkaan tekstitystyökalua (!). Joudut siis palaamaan vanhaan 
näkymään jotta saat tekstitysmahdollisuuden auki. Klikkaa Muokkaa videota > Tekstitykset 
> Lisää uusia tekstityksiä > Luo uusi tekstitys.

Kun olet luonut tekstityksen, tallenna se klikkaamalla ”Julkaise”. Nyt tekstitys on YouTubes-
sa. Samaa tekstitystä voi käyttää myös Facebookissa, kun lataa tekstityksen ensin koneel-
le. Palaa YouTuben tekstitystyökaluun klikkaamalla julkaistua tekstitystä. Valitse ”Toimin-
not” ja ”Lataa .srt”.

Facebook vaatii, että tekstitykset nimetään seuraavan käytännön mukaan (suomen kieli-
nen tekstitys):

tiedostonimi.fi_FI.srt

Eli esim. ”yritysvideo.fi_FI.srt”

Lisätietoa FB:n tekstityskäytännöistä löydät täältä.

https://www.facebook.com/help/261764017354370


KAIPAATKO AMMATTILAISTEN 
APUA VIDEOTUOTANTOON?

JUSSI RIEKKI

044 276 1727
jussi@rullamedia.fi

CEO, Videotuottaja

mailto:jussi@rullamedia.fi

