


Kanavat



Facebook, Instagram & LinkedIn
- Some kanavien algoritmejä päivitetään

taukoamatta tukemaan videoiden käyttöä.

- Koska kanavissa vallitsee alati kasvava
informaatiotulva on entistä vaikeampaa
vangita selaaja katsomaan juuri sinun
sisältöäsi.

- Sosiaalisessa mediassa videoiden
keskimääräinen katseluaika on 
huomattavasti lyhyempi kuin esimerkiksi
Youtubessa.



Youtube
- Uskomaton määrä video sisältöä!
- Maailmanlaajuisesti Youtubeen ladataan 400 tuntia videoita joka minuutti.
- Keskimäärin 80% kaikista 18-49 vuotiaista henkilöistä käyttää joka

kuukausi Youtubea ainakin kerran.

- Tällä hetkellä suuri trendi on vloggaus ja mm. tietokonepelien live-
streamaus, joille löytyy myös paljon omia alustoja.



Twitch
- Live-streamaamiselle omistettu alusta.
- Alkoi esport-streamaamisella, mutta nyt muutkin ovat ottaneet kanavan

omakseen.

- Lähetysten aikana mahdollista ottaa vastaan / antaa lahjoituksia.



Webinaarit
- Webinaari on internetissä järestetty verkkoseminaari, jonka toteutus ei vaadi

mitään tiettyä järjestelmää/ohjelmistoa.
- Käytännössä mahdollista järjestää lähes millä vain alustalla, joka tukee videoita

ja näytön jakamista.
- Esim. Skype tai Google Hangout.

- Halutessasi voit nauhoittaa oman webinaarisi samalla ja julkaista sen muissa
kanavissa.

- Esim. Apowersoft, Quicktime Player tai Monosnap.
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Videot



Some
- Paras mahdollinen formaatti jota käyttää, niin mainonnassa kuin ihan orgaanisestikkin!

- Facebookissa ja Instagramissa myös Live-video mahdollisuus, jonka halutessaan voi samalla
tallentaa jälkikäteen julkaistavaksi!

- Tyypillistä somelle on lyhyiden videoiden käyttö.



Live-videot
- Suurimmassa osassa alustoista joissa voit

tehdä live-videon, voit myös tallentaa sen
julkaistavaksi myöhemmin.

- Live-videoilla on lähes tupasti suuremmat
keskimääräiset katseluajat. 

- Monien tutkimusten mukaan live-videot
joissa katsoja pääsee ns. vilkaisemaan
kulissien taakse kiinnostavat eniten.



Youtube
- Nykypäivänä materiaalia ladataan

Youtubeen, niin paljon että on erittäin
vaikeaa tai jopa mahdotonta kuvailla
minkälaista sisältöä Youtubessa on.

- “Se mitä Youtubesta ei löydy – ei ole 
olemassakaan”. 

- “Se mitä Youtubessa ei voi opetella – ei
ole opettelemisen arvoista”.



Webinaarit
- Webinaarit ovat kokonaisia koulutuksia, joten kohderyhmän on oltava valmiiksi

kiinnostunut aiheesta.
- Myös itse webinaarin on vastattava suoraan kysyntään.

- Nykyään eräänlaisiksi webinaareiksi voidaan laskea esimerkiksi Youtuben
“How-To”-videot.
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Tilien teko



Youtube
- Kirjautumiseen riittää Google-tili (esim. 

Gmail-sähköpostiosoite).
- Käyttäjänä voit mm. tykätä, tilata ja 

kommentoida videoita.

- Algoritmi ehdottaa automaattisesti sinulle
kiinnostavia/treendaavia videoita
aihepiireistä joita olet aikaisemmin
Youtubesta katsonut tai Googlettanut.



Youtube-kanava
- Kun olet luonut oman Youtube-käyttäjän voit luoda oman Youtube-kanavan.
- Youtube-kanavaa hallinoidaan omalta käyttäjältä, mutta voit silti personoida

kanavan esimerkiksi yrityksesi nimellä.

- Jos yrityksesi Youtube-tiliä tarvitsee käyttää useampi käyttäjä, niin kanavalle
voit lisätä useita käyttäjiä tarpeesi mukaan.

- Henkilöillä tarvitsee vain olla oma Google-tili.



Kanavan luonti
- Kun olet luonut oman Youtube-käyttäjän voit luoda oman kanavasi.
- Klikkaa oikeasta yläkulmasta kuvakettasi ja “My channel”-painiketta.



Kanavan nimi
- Valitse nimi kanavallesi - esimerkiksi yrityksesi nimi.
- Nimeä, kuten muitakin kanavasi asetuksia, voi tarvittaessa muuttaa tai 

täydentää myöhemminkin.



Youtube-kanava

- Nimen asettamisen jälkeen sinulle on luotu Youtube-kanava, johon voit
mm. ladata videoita ja luoda soittolistoja omista tai muiden henkilöiden
videoista.



Youtube-kanava

- Tarkasta muutokset vaihtamalla katseluasetus “tilaajaksi”, niin näät miltä
tilisi näyttää muille!



Kanavan asetukset



Creator Studio - Beta



Creator Studio - Original



Twitch
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Tuotanto



FB: Mainoksen elementit - Video
- Formaatti: .mp4 tai .mov
- Resoluutio: vähintään 720p 
- Tiedostokoko: Enintään 4 GB
- Suositeltava kuvasuhde: widescreen (16:9) 
- Kesto: Facebook 120 minuuttia max, Instagram 60 sekuntia max

- Mainostetun videon katselun kesto usein 4-5 sekuntia -> kaappaa huomio
heti alusta

- Suurin osa videoista katsotaan ilman ääniä (mobiili). Lisää tekstitykset! 



Youtube: Mainoksen elementit - Video

- Formaatti: .MOV, .MPEG4, MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP ja 
WebM

- Resoluutio: 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p, 2160p 
- Tiedostokoko: Enintään 128 GB
- Suositeltava kuvasuhde: widescreen (16:9) 
- Kesto: 12 tuntia max



Checklist
1. Mieti oman työsi kannalta olennainen esimerkkikampanja
2. Mitkä ovat kampanjan liiketoiminnalliset ja/tai markkinoinnilliset

tavoitteet? 
3. Mikä on kampanjavideon ydinviesti?
4. Mitkä ovat kampanjan ydinkohderyhmät?
5. Mitkä ovat oleelliset kanavat kampanjalle?
6. Millainen videosisältö on relevanttia kohderyhmälle? 
7. PYSÄHDY, mieti ja yksinkertaista! Olisiko järkevää virtaviivaistaa videota?
8. Miten videon onnistumista mitataan ja raportoidaan?



Suunnittelu
- Onko video ns. pelkkä tuote-mainos tai 

referenssivideo?
- Onko videossa kertoja vai näyttelijöitä?
- Minkälaisen tarinan video kertoo?

- Ketä videossa esiintyy ja missä?
- Tarvitaanko kuvauslupia?
- Mitä laitteita tarvitaan tämän toetuttamiseen?
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Videoiden lataus



Some
- Lataus helppoa ja vaivatonta kanavasta

riippumatta.

- Voit ladata videon suoraan Facebook-
sivullesi ja käyttää sitä postauksessasi.

- Business Managerin kautta mahdollista
käyttää videota myös ns. ”dark 
postauksessa”.

- Muista Facebookissa ja etenkin
Instagramissa myös ”Story”-vaihtoehto!



Youtube



Youtube: Nimi, kuvaus ja tägit
- Videon nimi, kuvaus ja tägit eivät ole pelkästään katsojia varten, vaan

myös itse Youtubea varten!

- Käytä vain videolle relevantteja tägejä, muutoin sijoituksesi huonontuu.

- Pyri upottamaan käyttämiäsi tägejä videon nimeen ja kuvaukseen.

- Lisää kotisivu- ja some-linkit videon kuvaukseen!

- Videota ladatessasi, muista lisätä videolle relevantti kategoria.

- Lisää videolle osuva “thumbnail” ja ohjaa käyttäjä muihinkin tilisi videoihin.
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Videoiden käyttö mainonnassa



Facebook



Video

News Feed Auto-play (mute)
Lopussa linkki + C-T-A



Videolinkki



Sisältöön liittyvät käytännöt
Kaikki videot menevät automaattisen hyväksyntäprosessin läpi. Videoiden tulee
noudattaa sääntöjä: 

- Sisällössä ei viittauksia yksilön piirteisiin (ulkoiset, tarkka ikä, terveys)
- Lääkeet, (lisäravinteet), päihteet, deittipalvelut, uhkapelit tarkkaan rajoitettua
- Harhaanjohtava toiminnallisuus kielletty (esim. Play-ikoni staattisessa kuvassa)
- Linkkaavan mainossisällön tulee olla linjassa laskeutumissivun kanssa
- Materiaalissa ei saa keskittyä yhteen ruumiinosaan
- Ei saa käyttää Facebookin tai kolmansien osapuolien rekisteröimiä tuotemerkkejä
(ikonit, brändien nimet)

Säännöt ovat helposti maalaisjärjellä pääteltävissä J



Business Manager | Aloitusnäkymä
Mainostilin valinta



Kampanja



Mainosryhmä



Mainosryhmä



Demografiat

Käyttäytyminen
• Sijainti
• Laite
• Käyttöjärjestelmä
• Ostokäyttäytyminen

Demografinen
• Ikä
• Sukupuoli
• Sivilisääty
• Koulutus
• Työ

Kiinnostukset ja
sosiaalinen
• Tykkäykset ja kiinnostukset
• Tykkääjien kaverit
• Harrastukset
• Asennetut applikaatiot

Ulkoinen data 
tai rekisteri
• Re-targetointi
• Custom Audience
• Lookalike Audience



Mainosryhmä



Mainosryhmä



Mainokset



Mainokset



Mainokset



Youtube



Youtube
- Youtube-mainonta tehdään Google Adwordsin kautta, minkä kautta

tehdään myös hakusanamainonta.

- Erinomaiset kohdennus-mahdollisuudet (henkilö- ja video-kohdennus)!



Youtube: TrueView
- Maksetaan jos videota katsotaan vähintään 30-sekuntia tai esimerkiksi klikataan mainoksen

linkkiä.
- Jos video on alle 30-sekuntia täytyy käyttäjän katsoa video kokonaan ennenkuin

mainostajan täytyy tästä maksaa.

- Videon sallittu pituus: 12 sekuntia – 6 minuuttia.
- Hyvä nyrkkisääntö on kuitenkin pyrkiä pitämään mainos mahdollisimman tiiviinä pakettina.



Youtube: In-Stream
- Mainoksesi näkyy ennen katsojan valitsemaa videota.

- Kuten allaolevassa kuvassa näkyy, mainostaja voi kustomoida esimerkiksi
jo aikaisemmin lataamaansa videota mainonta tarkoituksiin.



Youtube: Preroll
- Lähes samanlaiset kuin In-Stream mainokset, mutta voivat näkyä myös

keskellä videota tai videon jälkeen.
- Preroll-mainokset voivat olla 15-20 sekuntia pitkiä.
- Osa Preroll-mainonnasta ei enna skippaus mahdollisuutta.



AdWords
- Kaikki Youtube-mainonta tapahtuu samasta paikasta kuin

hakusanamainontakin – AdWordsistä.

- Kun luodaan videokampanja on tärkeää valita “Video”-tyyppivalikosta.



AdWords
- Nimetään kampanja (tämä näkyy vain sinulle) ja määritetään budjetti.
- Normaalisti AdWordsissä ei pysty käyttämään kuin päiväbudjettia, mutta

videomainonnassa on mahdollista laittaa “Total”-budjetti.
- Klikkaa “Daily”-nappia ja valitse “Campaign total”.



AdWords



AdWords



AdWords



Tulokset



Facebook

- Business Managerista voit valita “Columns” kohdasta suoraan Facebookin
omat presetit mainostetun videon katsomisista.

- “Breakdown” valikosta voit valita näkyviin kuinka video on toiminut esimerkiksi
tiettyjen ikäryhmien keskuudessa.



Facebook

- Insights -> Posts -> Valitse haluamasi postaus
- Voit myös klikata postauksen tuloksia suoraan FB-sivultasi.
- Kaikki screenshotissa näkyvät metriikat avautuvat niitä klikkaamalla ja 

näyttävät lisätietoja kustakin aihealueesta.



Creator Studio - Beta
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Hyvä VS ”Huono”



Mikä tekee tästä hyvän?
- GoPro: Fireman Saves Kitten
- https://youtu.be/CjB_oVeq8Lo



Mikä tekee tästä hyvän?
- Tuo brändin hyvin esille, vaikka laitetta ei näytetä (seikkailunhaluinen / 

extreme). 
- Samalla myös tavoittaa laajemman yleisön ns. extreme-urheilun ulkopuolelta.

- Erittäin tunteisiin vetoava ja muistettava tarina = Ihmiset jakavat videota.

- Kaappaa huomion alusta saakka ja “End screen”.



Mikä tekee tästä “huonon”?
• Stuffies®: How Much Stuff Can You Stuff in Your Stuffie™?
• https://youtu.be/jlN2dsOZRKo



Mikä tekee tästä “huonon”?
- Paljon toistoa.

- Ehkä hieman hermoja kiristävä.

- Liian pitkä.

- Ei yhtä kohderyhmää, jolle video osoitettu.



Mikä tekee tästä hyvän?
- DollarShaveClub.com – Our Blades Are F***ing Great
- https://youtu.be/ZUG9qYTJMsI



Mikä tekee tästä hyvän?
- Suoraan kohderyhmälle tehty video (18-35).

- Kertoo tuotteen hyödyt tavalla joka jää
mieleen (esim. käyttäen esimerkkejä).

- Kaappaa huomiosi heti alusta.

- Video ei käy tylsäksi missään vaiheessa.

- Erittäin selkeä Call-To-Action.



Checklist: Hyvä video
1. Kaappaa huomiosi heti alusta saakka.

2. Se tarjoaa jotain hyötyä katsojalle.

3. Se on tehty tietylle kohderyhmälle.

4. Sillä on selkeä Call-To-Action.

5. Se ei ole yhtään pitempi, kuin sen tarvitsee olla.
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Vinkkejä



Vinkkejä
- Sosiaalisessa mediassa lähes kaikki käyttö mobiililla, joten varmista että

videosi näyttää hyvälle myös kännykässä!

- Etenkin sosiaalisessa mediassa: Lisää yrityksesi logo näkyviin heti videon
alusta saakka.

- Lisää Youtube-videoihin “End Screen”.



Checklist
1. Mieti oman työsi kannalta olennainen esimerkkikampanja
2. Mitkä ovat kampanjan liiketoiminnalliset ja/tai markkinoinnilliset

tavoitteet? 
3. Mitkä ovat kampanjan KPI’t / tehon mittarit?
4. Mikä on kampanjavideon ydinviesti?
5. Mitkä ovat kampanjan ydinkohderyhmät?
6. Mitkä ovat oleelliset kanavat kampanjalle?
7. Millainen videosisältö on relevanttia kohderyhmälle? 
8. PYSÄHDY, mieti ja yksinkertaista! Olisiko järkevää virtaviivaistaa videota?
9. Miten videon onnistumista mitataan ja raportoidaan?



Suunnittelu
- Onko video ns. pelkkä tuote-mainos tai 

referenssivideo?
- Onko videossa kertoja vai näyttelijöitä?
- Minkälaisen tarinan video kertoo?

- Ketä videossa esiintyy ja missä?
- Tarvitaanko kuvauslupia?
- Mitä laitteita tarvitaan tämän toetuttamiseen?



Checklist: Hyvä video
1. Kaappaa huomiosi heti alusta saakka.

2. Se tarjoaa jotain hyötyä katsojalle.

3. Se on tehty tietylle kohderyhmälle.

4. Sillä on selkeä Call-To-Action.

5. Se ei ole yhtään pitempi, kuin sen tarvitsee olla.



Youtube: Nimi, kuvaus ja tägit
- Videon nimi, kuvaus ja tägit eivät ole pelkästään katsojia varten, vaan

myös itse Youtubea varten!

- Käytä vain videolle relevantteja tägejä, muutoin sijoituksesi huonontuu.

- Pyri upottamaan käyttämiäsi tägejä videon nimeen ja kuvaukseen.

- Lisää kotisivu- ja some-linkit videon kuvaukseen!

- Videota ladatessasi, muista lisätä videolle relevantti kategoria.

- Lisää videolle osuva “thumbnail” ja ohjaa käyttäjä muihinkin tilisi videoihin.



Kysymyksiä ja kommentteja?



Lisätietoja:
aleksi.kettunen@dingle.fi




