
Vetoa Elinvoimaan - kehittämishanke

• Auttaa Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yrityksiä 
2020 poikkeusoloissa löytämään uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia 
ja luomaan verkostoja yhteistyölle

• Toimenpiteinä pienryhmätoiminta, klinikkatoiminta sekä tiedon koonti 
ja jakaminen. Monipuolinen viestintä on avainasemassa.

• Hanketta hallinnoi maaseudun kehittämisyhdistys Leader PoKo ry, 
joka toimii Leader-ryhmä periaatteiden mukaisesti ja on puolueeton.



Mitä ajatuksia videot Somessa
herättävät? 



Faktoja videoiden katselusta

1/3
ihmisten käyttämästä 

ajasta netissä on 
videoiden katselua!

80 % 
Kaikesta Internet 
liikenteestä tulee 

videoista vuonna 2020. 

90 % 
asiakkaista sanoo, että 

videon katsominen 
helpottaa 

”ostopäätöstä”.

https://blog.depositphotos.com/2019-video-marketing-stats-why-you-need-to-start-
using-video-infographic.html

https://blog.depositphotos.com/2017-video-marketing-stats-why-you-need-to-start-using-video-infographic.html


Mitä hyötyjä videot tarjoavat?

TODISTETUSTI 
HYVÄ ROI

VIDEOT LISÄÄVÄT 
LUOTTAMUSTA

GOOGLE 
RAKASTAA 
VIDEOITA

PARAS TAPA 
TAVOITTAA 

MOBIILIKÄYTTÄJÄT

VIDEOLLA VOIT 
KERTOA JA 

OPASTAA MITÄ 
TAHANSA

VIDEO SITOUTTAA 
LAISKANKIN 
KÄYTTÄJÄN



Videomarkkinoinnin trendit
1. Suurin osa kuluttajista katsoo videoita lukemisen sijaan, ilman 

ääniä!
2. Sisällön laatu merkitsee paljon enemmän kuin videon tekninen 

laatu
3. Videoiden strateginen hyödyntäminen eri kanavissa
4. Tarinankerronta tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin (Stories)
5. Opastavat videot, jotka näyttävät enemmän kuin selittävät
6. Videoiden näkyvyyden lisäys maksetun mainonnan avulla lähes 

välttämätöntä



Videomarkkinointi Facebookissa



Videonluontiprosessi Facebookiin

1. Videon 
kesto alle 1 
min 30 sek

2. Käytä 
Facebook 

natiivi videoita

4. Lisää 
tekstitys 
videoihin

3. Jaa vinkkejä 
ja How-to 

videota

5. Vertikaalinen 
vs. 

horisontaalinen

6. Lisää selkeä 
CTA

8. Ytimekäs 
arvolupaus, 

mitä videossa 
esitetään

7. Pidä videon 
esittelyteksti 

alle 100 
merkissä



Kuvasuhteet ja muut tekniset 
vaatimukset videoilla
• Suositellaan MP4- tai MOV-muotoja
• Kuvasuhde 9:16–16:9
• Lataa tarkin video, joka noudattaa koko- ja kuvasuhderajoituksia
• Videotiedoston enimmäiskoko 10 GB
• Vähimmäiskesto 1 sekunti, enimmäiskesto 240 minuuttia.
• Teksti ja ääni valinnaisia (Suosittelen vahvasti molempia)



Hetkessä tuotetut mikrovideot

https://www.facebook.com/Vihdinseurakunta/videos/2201104116853820/



Sitouttavat tuotevideot

https://www.facebook.com/120664104621181/videos/314265263084020



Yhdistä Stories ja feedivideot
• Yhdistä videoon Stories, jossa kerrotaan tästä 

videosta

• Orgaaninen lisänäkyvyys
• Vuorovaikutus kyselyillä



Diaesitysvideot FB mainoksissa

• Tarvitseeko video olla aina itsellä valmiina?
• Tehokkailla diaesitysvideo pohjilla luot

brändättyä liikkuvaa kuvaa nopeasti



Case: Tekstien lisäys Facebook-videoihin
1. Valitse video
2. Klikkaa Subtitles & Captions
3. Klikkaa ”Kirjoita”
4. Tallenna luonnoksena



Case: Suunnittele / kuvaa omasta 
yrityksestä video-aiheita Facebookiin



Videomarkkinointi Instagramissa



Videonluontiprosessi Instagramiin

1. Videon 
kesto max 15 

sekuntia

2. Valitse 
pysäyttävä 
kansikuva 
videolle

4. Suunnittele 
video ilman 

ääntä 
katsottavaksi

3. Panosta 
ensimmäiseen 
3-5 sekuntiin

5. Suositus 1:1 
feediin ja 

Stories 9:16

6. Lisää selkeä 
CTA (kaverin 

merkitseminen
,seuraaminen)

8. Editoi Fb-
videoista 

lyhennelmiä

7. Tallenna 
Stories-
videoita 
profiiliisi



Kuvasuhteet ja muut tekniset 
vaatimukset videolla

Videot Instagram-feedissä
• Suositellaan MP4- tai MOV-muotoja
• Videotiedoston koko enintään 3.6 GB
• Videon kesto 3-60 sekuntia
• Kuvasuhde: minimi 1.91:1, maksimi 4:5

• Suositus kuitenkin 1:1

Instagram Stories
• Videoiden kesto enintään 15 sekuntia
• Suositeltu kuvasuhde 9:16



Verohallinto – Loppuvuoden verot

https://www.instagram.com/p/CEY37iEnyCr/



Aito vuorovaikutus IG Storiesilla



Luo videokatalogi tallennetuista tarinoista
• Tallennetut tarinat mahdollistavat 

videokatalogin
• Aiheita esim. Tuotteet, henkilöstö, 

tapahtumat, tilat
• Tavoitteena tarjota mahdollisimman 

paljon informaatiota videoilla henkilölle, 
joka vierailee profiliissa

Vinkki: vaihda profiilin linkkiä säännöllisesti



Ohjeista puhelimen näyttöä kuvaamalla
• Voitte opastaa esim. miten asioita löytyy 

verkkosivuilta
• Mahdollisuus antaa lisäohjeita esim. 

päälle kirjoitettujen ohjeiden avulla
• Puhelimissa valmiina 

näytöntallennussovellukset



Videoiden editointi inShot 
mobiilisovelluksella



InShot – Mobiilisovellus videoiden editointiin

• Ilmainen mobiilisovellus videoiden muokkaukseen
• Tärkeimmät Ominaisuudet:
• Videon trimmaus ja leikkaus
• Videon nopeuden säätö
• Videokoon helppo muokkaus Instaan sopivaksi
• Musiikkitehosteet
• Tekstit ja emojit
• Suodattimet

Lataa App Storesta Lataa Play Storesta



InShot – Miten muokkaan videon käytännössä
1. Valitse video puhelimesi kuvakirjastosta
2. Trimmaa tai leikkaa halutessasi
3. Säädä kuvasuhde
4. Lisää suodatin
5. Lisää musiikki tai emoji
6. Kirjoita tekstiä videon päälle
7. Nopeuta tai hidasta videota
8. Säädä taustan väriä



InShot – Trimmaus ja leikkaus

• Lyhennä videota alusta tai lopusta
• Katkaise keskeltä
• Jaa osiin



InShot – Canvas

• Säädä kuvasuhde sopivaksi
• ”Croppaa” videota
• Taustan poisto



InShot – Filter

• Valitse suodatin
• Valitse efekti
• Mukauta kontrastia, värisävyjä ym.



InShot – Music

• Lataa musiikkiraita
• Lisää valmis äänitehoste
• Äänitä omaa puhetta



InShot – Sticker

• Valitse emojeita tai muita 
tehosteita  videon päälle



InShot – Text

• Lisää tekstiä videon päälle



InShot – Speed

• Nopeuta tai hidasta videota



InShot – Background 

• Säädä taustan väriä



Case: videon muokkaus InShotilla

Valitkaa jokin valmis video puhelimen tai ipadin videokirjastosta. 
Muokatkaa videon kestoa (leikkaus), kuvasuhdetta, lisätkää suodattimia ja 
emojeita. Lisäksi voitte vaihtaa taustan väriä sekä testata videon 
nopeuttamista



Powerpoint editointityökaluna



1. Muokataan dian koko neliöksi 



2. Sopiva koko on 1080 px X 1080 px 



3. Nyt sinulla on neliönmuotoinen dia



4. Luo video diaesitys 



5. Äänen lisäys videoon 1/2



5. Äänen lisäys videoon 2/2



6. Tallenna powerpoint videona 



Case: Diaesitysvideon rakentaminen

Luon esimerkkinä Powerpointilla oikeassa 
kuvasuhteessa 1:1 olevan Powerpoint—pohjan sekä 
lisään siihen animaatioita.



”We don´t have a choice on whether we do SOCIAL media, 
the question is how well we do it?” -Erik Quolman

Kiitos




