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ESITTELYVIDEOIDEN TYYLILAJEJA 
 
• ”Perinteinen tyyli” 1: haastattelu 
• Rakentuu avainhenkilön / -henkilöiden haastattelun ympärille, jota kuvitetaan 
kuvituskuvilla esiteltävistä asioista 
• ”Perinteinen tyyli” 2: spiikkeri 
• Rakentuu pelkästään kuvituskuvaan tai kuvituskuvaan ja haastatteluihin, mutta 
pääinformaatio tulee voice over -selostusäänen kautta spiikkerin puhumana 
• Tarinallinen tyyli 
• Esittelyvideon voi tehdä myös luovasti, ikään kuin fiktiivisenä tarinana / lyhytelokuvana, 
mutta tarinasta tulee esille asiat, mitä halutaan esitellä. 

• Tärkeää on huomioida: 
• Hyvä käsikirjoitus / hyvät haastattelukysymykset / hyvä spiikki 
• Monipuolinen kuvituskuva: kuvaa kaikkea mielenkiintoista 
• Huolellinen kuvaus (kamera ei heilu turhaan, rajaus, valotus ja tarkennus yms. ovat oikein) 
• Käytä luovia ja mielenkiintoisia kuvakulmia. Muista valaisu / luonnonvalon käyttö! 
• Hyvä äänitys! 
• Käytä mielellään nappimikrofonia (saa muutamalla kympillä kameraan / kännykkään) tai 
suuntaavaa erillistä mikrofonia. Tarkista äänen tasot ja monitoroi kuulokkeilla kuvatessa. 
• Äänitä puheet mahdollisimman kaiuttomassa ja hiljaisessa tilassa. 
• Kameran oma mikrofoni on usein onneton, erityisesti valokuvakameroissa. 

• Leikkaa videosta ytimekäs, rauhallinen mutta tiivis kokonaisuus 
• Hyvä kesto yleensä 2-3 minuuttia. 5-10 minuuttia aivan maksimi, nykynuoret eivät 
jaksa katsoa yleensä yli 2 min mittaisia videoita. 
• Käytä musiikkia. 
• Tarkista tekijänoikeudet! Mitä tahansa musiikkia ei saa käyttää, vaan tarvitaan ns. 
”royalty-vapaa” kappale. Näitä on mahdollista ostaa netin musiikkikirjastoista 
(esim. PremiumBeat, Audionetwork) tai ladata ilmaiseksi esim. YouTuben 
musiikkikirjastosta. 

TEKNIIKKAA 
 
• Hyviä ja huokeita mikrofoneja valmistaa mm. Røde 
• Kuvaa aina 25 fps -kuvataajuudella (Euroopan standardi PAL) 
• Kuvaa vähintään Full HD -resoluutiolla (1920x1080, 1080p) tai 4K:na (3840x2160). 4K 
mahdollistaa kuvan laadukkaan rajaamisen jälkeenpäin, mutta editointi vaatii tehokkaan 
tietokoneen. 
• Hyviä editointiohjelmia ovat mm. Mac-tietokoneiden mukana tuleva iMovie. Windowsiin 
helppokäyttöinen ohjelma on mm. Pinnacle Studio. 
• Ammattitasoisia editointiohjelmia ovat mm. (melko hintavat) Adobe Premiere (PC / Mac) ja 
Final Cut X (Mac). Ilmainen, mutta varsin monipuolinen editointiohjelma on BlackMagic 
DaVinci Resolve (PC / Mac). 

 



KILPAILUN TEKNISIÄ HUOMIOITA 
 
• Kuvaa 25 fps, exporttaa 25 fps 
• Resoluutio 1920x1080 (1080p) 
• Formaatti H.264 (voi olla .mov tai .mp4) 
• 15-25 Mbit/s VBR (tai CBR) 
• Kannattaa käyttää esim. YouTube 1080p -oletusasetusta exportissa lähtökohtana jos 
sellainen on. 

ESIMERKKEJÄ 
 
• ”Perinteinen tyyli” 1: haastattelu 
• Vihermali Oy (ei White Cloudin tekemä video): https://youtu.be/bus1BfiwC8c 
• Hanart Oy: https://youtu.be/KiHes8ZoA04 
• ”Perinteinen tyyli” 2: spiikkeri 
• Järvenpään Kukkatalo: https://youtu.be/r623hLogWvo 
• Tarinallinen tyyli 
• Huolto Hämäläinen: https://youtu.be/iC1lH0dxt-Y 
• Reilax Oy: https://youtu.be/aRYBWfCLSBk 


