
Miten tehdä kuvatusta 

videosta mielenkiintoinen? 

Kännykkäklipistä kunnon videoksi - Videokuvauksen teematietäjät- kurssi

4.6.2021 klo 10.00-14.00
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Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Tavoitteet

• Lisätä ymmärrystä, missä eri kanavissa ihmiset liikkuvat ja missä kanavissa he katsovat 

videoita

• Miten hyvä video syntyy?

• Videoiden suunnitteleminen ja toteuttaminen

• Suunnittelun/käsikirjoituksen merkitys videoiden tekemisessä

• Tarinan kerronta ja ihmisen psykologia 

• Sosiaalisen median markkinointisuunnitelman luominen

• Esimerkkejä 

• Lisäpotkun luominen jokaiselle somessa toimimiselle 

• Seuraava koulutuspäivän sopiminen ja ohjeistus 
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Miten agrologista tuli videoammattilainen? 

10.6.2021Mediafarmi

Mustialaan

2012

Maatalousharjoittelu 

Knehtilän tilalla 

Hyvinkäällä

2013

2014 tammikuussa 

Agriteams -opiskelumuodon aloittaminen

2012

Opiskelijaosuuskunnan 

perustaminen

opiskelijastatus

Erikoistumisharjoittelu 4 kuukautta 

Uusi-Seelanti talvella 2015 

Knehtilän luomutilalla 

tilanhoitajana

samalla

videotuotantoa

Valmistuminen 

Agrologiksi 2016

Mediafarmi Oy:n 

perustaminen syksyllä 

2016

Suorien lähetysten 

aloittaminen

2020

VR-tuotannot

360-videokuvaus

Videokuvaukset ja ilmakuvauksen 

aloittaminen

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2021

SPV 02/2020



Mediafarmi – Viestintää maalaisjärjellä

• Mediafarmi on videoviestinnän ja sähköisen markkinoinnin palveluita 
tarjoava yritys.

• Erikoistuminen luonnonvara-alan viestintään.

• Koulutukselta (AMK) Agrologi, Kasvinvinviljelytila Nurmijärvellä

Tällä hetkellä työnalla:

Maantasalla podcast, Valio kuluttaja- ja tuottajamarkkinointi (Säilöntäaineiden 
markkinointi), Luke – Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, kuminan ja hampun 
viljely seminaarit, viljamarkkinavideot, Hankkija kasvuohjelma lähetykset pellon 
laidalla yms. 
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Niklas Maisi

niklas.maisi@mediafarmi.fi

045 879 7379 



Missä sosiaalisen median 
kanavissa olet aktiivinen?
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Suosituin julkaisualusta videoille 
on some.
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Youtube – maailman 2.suosituin hakukone

• N. 2,8 miljoonaa suomalaista käyttäjää

• 86% 15-34 vuotiaista katsoo videoita Youtubesta
→ Television katseleminen väheneminen 

• Kaupalliset yhteistyöt lisääntyy

• Vaikuttajamarkkinoinnille YouTube on erinomainen kanava, koska 
varsinkin nuoret suhtautuvat kaupallisiin yhteistöihin YouTubessa 
positiivisemmin kuin muissa kanavissa tai medioissa.

• Muista hakukonenäkyvyys 
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Facebook – koko kansan some

• Käyttäjämäärät laskussa (nuoret 13-38 lähtee)

• Käyttö nousussa yli 45v osalta

• 2,7 miljoonaa suomalaista käyttäjää ja selvästi vanhempi ikäjakauma

• Erilaiset ryhmät kasvattaneet suosiotaan

• Facebookin avulla tavoitetaan laajoja yleisöjä, mutta samalla tulee huomioida, että 

kilpailu sisältöjen näkyvyydestä on kovaa. Facebook-sivu nähdään usein itseisarvona

• Videot saavat paremmin näkyvyyttä
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Instagram - kuvapalvelu

• 62% naisista ja 47% miehistä (13-64v) käyttää Suomessa Instagramia (noin 2 miljoonaa 
käyttäjää)

• Käyttömäärät kasvussa (ahkerinta käyttö 15-29v)

• Laadukasta ja visuaalisesti innostavaa kuva- ja videomateriaalia. 

• Tietynlainen ”kotikutoisuus” voi paikoitellen viehättää, mutta jotta yrityssivuna 
saadaan sitoutuneisuutta ja seuraajia, tulee sisällön olla laadukasta. Aitous on 
kuitenkin etusijalla kuvapankkikuvat Instagramissa eivät kanna pitkälle.

• Helpompi tavoittaa kansainvälisiä ja globaaleja kohderyhmiä, koska se ei kanavana 
ole niin teksti eli täten kielipainotteinen.

2.4.2020Mediafarmi



Eri kanavat tiivistetysti

• Facebook koko kansan some. Kanavassa on luontevaa puhua niin arkeen liittyvistä iloista 
ja murheista kuin päivän polttavimmista uutisista. Keskustelua voi keventää huumorilla. 
Puhetyyli on rento, sinutteleva ja tuttavamainen.

• YouTube Nykyajan TV. YouTuben ansiosta kenestä tahansa voi tulla suosittu ja seurattu 
tubettaja. Nuoret ahmivat pitkiä, jopa 20 minuutin tarinoita vloggaajilta ja tubettajilta ja 
lyhemmät hyötyvideot sekä musiikki ovat suosittua sisältöä kaikissa ikäryhmissä.

• Twitter muistuttaa nopeatempoista pukukoppikeskustelua, jossa reagoidaan nopeasti 
syntyneisiin/vallitseviin ilmiöihin ja kommentoidaan rennosti mutta henkilökohtaisesti 
ajankohtaisia aiheita. Twitter-julkaisujen maksimimerkkisekunti pituus on 140 sekuntia.

• Instagram (ja Snapchat) ovat ikkunoita henkilöiden kiinnostuksen kohteisiin. Kanavia 
leimaavat stories-osion mahdollistavat mikrohetket. Instagramin sisältö on liikkuvaa ja 
visuaalista, ei sattumanvaraista.
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Mihin sinun kannattaisi lähteä tuottamaan videoita?
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Mielummin yhteen 

kanavaan 

laadukkaasti kuin 

kaikkiin mahdollisiin 

kanaviin vähän 
sinnepäin.



Millaista on hyvä sisältö?

• Kun sisältö on sellaista, jonka parissa ihmiset 

aidosti viihtyvät TAI joka on aidosti 

hyödyllistä, syntyy keskustelua, näkyvyyttä ja 

sitoutumista.
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Millaista on hyvä sisältö?

• Oman persoonan esiintuominen ja 

aitous on   tärkeää. 
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Millaista on hyvä sisältö?

• Mikäli kohderyhmänä on kuluttajat täytyy myös 

viestiä sen mukaan. Kuinka moni kaupunkilainen 

ymmärtää esim. termin suorakylvö, 

loppukasvattamo tai  regeneratiivinen

maatalous?
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Suurin osa kirjoittaa ja ottaa valokuvia

Harvempi julkaisee omia videoita 
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Minkälaisia kokemuksia teillä on 
videoiden tekemisestä?  
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Minkälaisia videoita te 
haluaisitte tehdä tai 

tarvitsisitte? 
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Onko sinulle jäänyt mieleen joku 
hyvä video? 
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Mitä eri elementtejä videossa voi olla?  

Videokuva
(Videokuva, hidastuskuva, nopeutuskuva)

Valokuva

Ääni
(Puhe, taustaääni, musiikki)

Muuta
Teksti

Logot

Animaatio 

Suora lähetys 



Videoiden suunnitteleminen ja toteuttaminen



Suunnittelemisen aloittaminen 

Tällaisia kysymyksiä sinun tulisi miettiä ennen videon tekemisen aloittamista:

• Mitä videon tekemisellä tavoitellaan tai halutaan saavuttaa? (Tavoite)

• Keitä varten video kuvataan?  (Kohderyhmä)

• Videosisällön suunnitteleminen (Toteutus)

• Minkä tyyppinen videosta halutaan? (Opettava, inspiroiva, viihdyttävä)

• Ideoiden kirjaaminen 

• Ketkä esiintyvät videolla? 

• Kuka/ketkä kuvaavat videon? 

• Minkälaista kuvauskalustoa on olemassa? 

• Missä video kuvataan? Onko kuvauspaikkoja useita? 

• Yhteistyökumppanit

• Tehdäänkö videosta jonkinlainen videosarja? 



Lisäksi

• Minkälainen editointiohjelmia on käytössä?  

• Milloin video julkaistaan ja missä kanavissa? 

• Miten videota markkinoidaan?

• Julkaisujen seuranta ja mittareiden luominen 

(Julkaisujen reagoinnit, katsojamäärät, jaot, mainonta yms.)

• Oma aktiivisuus sosiaalisessa mediassa ja keskusteluihin osallistuminen 



Tarinan kerronta

Miksi tarinat toimivat? 
Aina on kerrottu tarinoita sukupolvelta toiselle. Tarinat jäävät ihmisten mieleen. 

Juoni
Puhtaus, luonnollisuus, elämäntapa, käänne, huumori

Rohkeus on tärkeää 
Hyvät videot poikkeavat massasta. Kuvan laadulla ei välttämättä merkitystä.

Jotkut videot onnistuvat paremmin kuin toiset. High risk → High reward

Tunteiden herättäminen

Mela-turvaa 50-vuotta: https://youtu.be/7dTZMAE_sF0

Videon kestolla ei ole suurta merkitystä

Suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa 

https://youtu.be/7dTZMAE_sF0


Suunnittelun merkitys

Kun on olemassa suunnitelma: 

• Säästät aikaa videon kuvaamisessa 

• Säästät aikaa editoinnissa 

• Saat parempia videoita aikaiseksi 

• Saat paremmin näkyvyyttä videoillesi 

https://docs.google.com/document/d/1Cd

HAQaSn1EI8aDqZgxrbw80Fttd71GVaRt0nXa

rEeNo/edit

https://docs.google.com/document/d/1CdHAQaSn1EI8aDqZgxrbw80Fttd71GVaRt0nXarEeNo/edit


Videotuotannon esimerkki (Kuluttajavideo)

Veljesten kurkut 

Suunnitelma: 
https://docs.google.com/
document/d/1CdHAQaS
n1EI8aDqZgxrbw80Fttd71
GVaRt0nXarEeNo/edit

https://docs.google.com/document/d/1CdHAQaSn1EI8aDqZgxrbw80Fttd71GVaRt0nXarEeNo/edit


Videotuotannon esimerkki (Musiikki)

Bengtskärin majakka -

Pohjoismaiden korkein majakka 

(Oma fiilispohjainen video) 

Video: 

https://youtu.be/v13iduFT_tg

https://youtu.be/v13iduFT_tg


Videotuotannon esimerkki (Nopeutus)

Hevosmaneesi timelapse –

GoProta hyödynnetty

Video: 

https://youtu.be/qNrG-BC0yvQ

https://youtu.be/qNrG-BC0yvQ


Videotuotannon esimerkki (Esittelyvideo)

Krannin tila Nurmijärvi

Video: 

https://youtu.be/vnLR5nJwibo

https://youtu.be/vnLR5nJwibo


Videotuotannon esimerkki (Tubevideo)

Anniina Jalkanen – Kaupungista maalle muuttajat 

https://youtu.be/uSO9fDDdhY4

Swedish homestead – Elämää maaseudulla (Which Sawmill To Buy? LT15 I LT20 Woodmizer)

https://www.youtube.com/watch?v=bObQq_g2D7g

https://youtu.be/uSO9fDDdhY4
https://www.youtube.com/watch?v=bObQq_g2D7g


Esimerkkejä sisältöideoista

• Esittele kone tai esim. joku eläin.

• Aitoa elämää maaseudulla tai maaseutuyrittäjänä

• Osaajat esiin – Ketä tilalla työskentelee ja mitä he tekevät?

• How to videot – Millä tavalla eläinten aitaus tehdään? – Millä tavalla viljelykierto on tilalla 
järjestetty? – Miten toteutat omat metsänhoitotyösi? 

• Viikon kysymys – Osallista, arvonnat ja kisailut muutenkin suosittuja

• Juhlapäivät: aprillipäivä, joulu, pääsiäinen, juhannus

• Eläinten hyvinvointi, kotimaisen ruoan tärkeys..
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Esimerkkejä tiloista somessa

• Ratia Ranch, Highland cattle (Facebook ja Instagram)
Omaan karjaan liittyviä valokuvia hyvin usein

• Maalaisjärki - Keisalan tila, maidontuotanto (Facebook, Instagram ja Youtube)
Maalaisjärki-kanava pokkasi Youtube-gaalassa Vuoden opetuskanava –palkinnon

Linkki kanavan videoihin: https://www.youtube.com/channel/UCQC0IBVSfpm-b9FnwI0zCsQ

• Ollikkalan Olkipossu, sianlihan tuotanto, (Facebook ja Instagram)
Ollikkalan olkipossu mediassa: http://olkipossu.fi/644-2/
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Esimerkkejä tiloista somessa

Swedish homestead – Elämää maaseudulla (Which Sawmill To Buy? LT15 I LT20 Woodmizer)
https://www.youtube.com/watch?v=bObQq_g2D7g

Anniina Jalkanen – Kaupungiosta maalle muuttajat

https://www.youtube.com/channel/UCs4N6Uyjqsszr12v6J-W4Iw

Muwex, kasvinviljely (Youtube, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, Linkedin..)

https://www.youtube.com/user/MrMuwexOTHER
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Seuraava koulutuspäivän sopiminen ja ohjeistus 

Ajankohta
21.6. tai 22.6. tai 23.6. 

päivä valitaan kuvaussään mukaan

2. koulutusjakso

Videon toteuttaminen ja kuvaaminen (opetuksen kesto 4 h)

Kuvauspaikan valinta?

Teemat

Videokuvauskalustot

(Videokuva, äänet, valo ja muu kuvauskalusto)

Videokuvauksen perusteet lyhyesti eri laitteilla 

(puhelin)

Kalustovinkit videokuvaajille

Oman videon suunnittelu ja kuvausten aloittaminen
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Mobiilikuvaus ja -editointi

• Jokaisella on taskussaan kuvaus ja editointiväline

• 5 Vinkkiä puhelimella kuvaamiseen:
Huomioi valot ja varjot: Suosi aina luonnonvaloa kun kuvaat älypuhelimella parhaan 

mahdollisen kuvalaadun takaamiseksi

Hyödynnä puhelimen kameran kaikki asetukset (taustan sumennus, timelapsevideot..)

Puhdista linssi aina ennen valokuvausta

Vältä salaman käyttöä

Anna kuvan kertoa tarina
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Kuvakoot
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Yleiskuva

Laaja kokokuva

Kokokuva

Laaja puolikuva

Puolikuva

Puolilähikuva

Lähikuva

Erikoislähikuva

Kuvaatko korkealta, matalalta, maan 

tasalta? Liikkuuko kohde / kamera.



Kevyt kalusto
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Jalusta 69,90€ Mikrofoni 49,90€ Kuvausvalo 34,90€



Editointiohjelmia tietokoneelle ja puhelimeen

Puhelin

Apple puhelimissa iMovie (ilmainen)

Android pohjaisille

Powerdirector, ilmainen (maksullinen 3,66€ / 

kk)

Videoshow (ilmainen, suomen kieli)

Adobe Clip (ilmainen, rajoittunut)

Tietokone

Da Vinci resolve (ilmainen)

Hitfilm express (ilmainen)

Adobe Premiere Pro (maksullinen)

Final Cut Pro (mac maksullinen)
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Videoeditoinnin peruselementit
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Tuo materiaali ohjelmaan

Lisää haastattelu videoraidalle (a-roll)

Leikkaa pois ylimääräiset

Tuo kuvituskuvat toiselle videoraidalle (b-roll) ja rytmitä sopivasti

Lisää tekstiä (nimi)

Lisää musiikkia (esim. Youtube Audiolibrary tai ohjelmien omat musiikit)

Värimäärittely

Export (video ulos ohjelmasta)



Miten elävöittää videota ja piilottaa leikkaukset 

– B-rollin käyttö esim. haastatteluissa
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Tekstitykset

Logo, tekstiä

B-Roll

A-Roll

Ääniraita 1 (puhe)

Ääniraita 2 (musiikki)



Kysymyksiä?
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Niklas Maisi

niklas.maisi@mediafarmi.fi

045 879 7379 

Niklas Maisi nimimerkillä minut 

löytää useimmista sosiaalisen

median kanavista. 


