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Lähde: E.St. Elmo Lewis (1872-1948)



A

I

Näyteikkunan tarkoitus on

- Lisätä myyntiä

- Tehostaa mainontaa

- Viestittää liikeideaa

- Rakentaa myymälämielikuvaa 
 → imago
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herätät huomion?

virität kiinnostuksen?

luot halun tietää enemmän?

kutsut toimintaan?
Kehotetaan hankkimaan tuote

Vakuutetaan, että asiakas haluaa tuotteen
 ja että se tyydyttää hänen tarpeensa.

Kerrotaan tuotteen edut ja hyödyt

Pyritään saamaan asiakas huomaamaan tuote
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Cambwire: https://www.facebook.com/watch/?v=311980069502097
Heikot jäät: 
https://www.facebook.com/ylehelsinki/videos/10154601925424692/UzpfSTc1MTcyNzM5MTozMDYw
NjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MTQ1MTYzNTIwMDoxNDgzMjU3NTk5OjIyMTI0MDU4MDA0ODEwNjk0MTk/

https://www.facebook.com/watch/?v=311980069502097
https://www.facebook.com/ylehelsinki/videos/10154601925424692/UzpfSTc1MTcyNzM5MTozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MTQ1MTYzNTIwMDoxNDgzMjU3NTk5OjIyMTI0MDU4MDA0ODEwNjk0MTk/
https://www.facebook.com/ylehelsinki/videos/10154601925424692/UzpfSTc1MTcyNzM5MTozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MTQ1MTYzNTIwMDoxNDgzMjU3NTk5OjIyMTI0MDU4MDA0ODEwNjk0MTk/


1.
Alkulause 
→ kärkilause

Antiikin puhekaava

Puheen alussa puhujan on voitettava yleisö puolelleen. 
Puheen pitäjän on ymmärrettävä yleisönsä arvomaailma 
ja otettava se huomioon ajaessaan tavoitettaan. 
Luottamuksen voittaminen voi tapahtua huomiota 
herättävällä väitteellä, vetoavalla mielikuvalla, 
kiinnostuksen herättävällä tarinalla, lennokkaalla sitaatilla 
tai humoristisella anekdootilla. Joka tapauksessa alun on 
käynnistettävä puhe tehokkaasti. Alku sävyttää puheen. 
Kun alku on koominen, yleisö odottaa huumoria koko 
puheen ajan. Alkulause johtaa loogisesti puheen 
seuraavaan vaiheeseen.



2.
Taustan 
selittäminen
→ taustoitus

Antiikin puhekaava

Ennen varsinaisen väitteen tai asian esittämistä puhuja 
esittelee lyhyesti ongelman syitä, taustatekijöitä tai 
kontekstia. Vasta kun yleisö näkee kontekstin ja asioiden 
syy-seuraus-suhteet, se voi ymmärtää puheen pitäjän 
myöhemmin tulevan väitteen. Toisin sanoen yleisön 
jäsenten ei tavallaan tarvitse tietää etukäteen aiheesta 
mitään, sillä puheen pitäjä briiffaa heidät eli evästää 
heidät lyhyesti tarvittavalla tiedolla. Jälleen kerran on 
hyvä turvaiutua tarinoihin, mielikuviin, sitaatteihin ja 
anekdootteihin.



3.
Aiheen esittely

Antiikin puhekaava

Tehokkaan alun ja kontekstin esittelyn jälkeen puhuja 
esittelee asiansa. Samoin kuin edellisetkin kohdat, myös 
aiheen esittely on lyhyt, ehkä vain parin lauseen 
mittainen. Puheen pitäjä esittelee väitteensä ja samalla 
lupaa yleisölle, että todistaa kohta väitteensä oikeaksi.



4.
Todistelu
→ luvut tuovat 
uskottavuutta
→ vastakkainen 
näkemys

Antiikin puhekaava

Puheen pitäjä esittelee todisteet. Ne voivat olla tilastoja, 
esimerkkejä, faktoja, henkilökohtaisia kokemuksia, 
vertauskuvia, päätelmiä tai tarinoita. Puheen pitäjä ottaa 
yleensä itse esiin vastaväitteet osoittaakseen 
asiantuntemuksensa ja kertoakseen ymmärtävänsä ja 
kunnioittavansa vastapuolen argumentteja. Viime 
kädessä puheen pitäjän tarkoitus on kuitenkin kumota 
vastaväitteet ja vahvistaa siten oman väitteensä 
paikkansapitävyys. Samalla puheen pitäjä käsittelee niitä 
kysymyksiä, joita yleisön mielessä saattaa herätä.



5.
Lopetus
→ toimittaja 
sanoo viimeisen 
sanan

Antiikin puhekaava

Kun puheen pitäjä on todistanut väitteensä 
paikkaansapitävyyden, hän voi kertoa mitä väite 
tarkoittaa, mitä se kutsuu tekemään tai mistä se varoittaa. 
Hän voi tämän myötä kehottaa yleisöä toimimaan, 
ajattelemaan, muuttumaan tai muuttamaan maailmaa.



4,5 mrd.

Maapallon synty

2,5 milj.

Homo-suku kehittyy 
Afrikassa

200 000

Homo sapiens kehittyy 
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Kuvauspaikan 
valinta

https://www.elitereaders.net/how-media-can-manipulate-truth/?cn-reloaded=1

https://www.elitereaders.net/how-media-can-manipulate-truth/?cn-reloaded=1


KUVA ?

Mistä kuvaamisessa on kyse?
https://www.facebook.com/Humanity4Life/posts/
2290634684548609
https://www.facebook.com/OptimisticOrPessimisti
c/posts/2472432272781222

https://www.facebook.com/Humanity4Life/posts/2290634684548609
https://www.facebook.com/Humanity4Life/posts/2290634684548609
https://www.facebook.com/OptimisticOrPessimistic/posts/2472432272781222
https://www.facebook.com/OptimisticOrPessimistic/posts/2472432272781222




Tarkennus
->fokusointi

Valotus,
   Valo,
->kontrasti

Kuvakulma
->näkökuma

Operointi
->liike

Sommittelu,
Kompositio
-> suhteet

Rajaus,
Kuvakoot

-> priorisointi

KUVA



SUHTEELLISUUS 

Kuvassa kaikilla näkyvillä elementeillä ja ihmisillä on suhde toisiinsa.
Rajaus ja kompositio ovat harkittuja valintoja:

Mitä haluan näyttää?
Miten haluat näyttää

Mitä haluan rajata pois? 
Mikä on kuvattavan kohteen suhde ympäristöön?

Ovatko suhteet yhteensopivia vai yhteenkuulumattomia?

Photograph: Mario Tama/Getty Images
https://www.theguardian.com/media/2017/dec/28/the-best-photographs
-of-2017-by-the-people-who-shot-them

https://www.theguardian.com/media/2017/dec/28/the-best-photographs-of-2017-by-the-people-who-shot-them
https://www.theguardian.com/media/2017/dec/28/the-best-photographs-of-2017-by-the-people-who-shot-them
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Mistä liikkeelle?    Maun paradoksi

MiskaMH https://www.youtube.com/watch?v=u1cS0m9xKjA
 → Miten onnistumista mitataan?

https://www.youtube.com/watch?v=u1cS0m9xKjA


Mitä
RAKASTAT

Intohimo

Missä olet
HYVÄ

Mitä maailma
TARVITSEE

Mistä sinulle
MAKSETAAN

Missio

Ammatti Kutsumus

ikigai

Mistä liikkeelle
→

ikigai



- Onko kyseessä kova uutinen 
vai jotain muuta?

- Jos jotain muuta, 
tarvitaan näkökulma ja juttutyyppi.



Uutinen +
“studio-
vieras”

Juttu-
tyypit

Analyysi

Henkilö-
juttu

Repor-
taasi

Hyöty-
juttu

Kolumni

Uutis- ja ajankohtaisohjelmat

Uutislähetys
- Uutisinsertti
- Kuvasähke
- Naamasähke + tikkeri
- Uutissuora
- Studiovieras
- Plasmashow

Somevideot
- Lyhäri
- Minidokkari
- Henkilökuva
- Selitysvideo
- Vlogi
- Animaatio



Uutinen kertoo muutoksesta, mutta uutinen ei itse muutu!

- Taas ikäviä uutisia: Ihminen on taipuvainen huomaamaan ennemminkin muutoksen, kun havainnoimaan 
pysyvää olotilaa.

- Uhka tuntuu tärkeämmältä kuin mahdollisuus.
- Asetelma ratkaisee: Mikään aihe ei ole sellaisenaan vaikuttava. Tarvitaan asetelma, jotta aihe rupeaa 

kiinnostamaan.
- Vastakkainasettelun aika ei ole ohi: Median suosimista keinoista konflikti on käytetyin. On helppo panna kaksi 

asiaa vastakkain, törmäyttää ne yhteen.
- Ristiriidasta salaisuuksiin: Ristiriita kiinnostaa. Ristiriita on tunnetila,  josta jokaisella ihmisellä on runsaasti 

kokemusta. Ristiriita ei nimestään huolimatta tarkoita riitelyä. Se on pikemminkin tila, jossa elämme.
- Videon tekeminen on päättämistä ja määräämistä: Asetelman etsimisessä on kyse päättämisestä ja 

määräämisestä. Ristiriitoja ja konflikteja on vaikka kavereille jakaa -mitkä ottaa, mitkä jättää. Taitoa on päättää 
luopua ja keskittyä oleelliseen. Myös jokainen rajaus ja kuvakulma on valinta.

- Kärjistetäänpä hieman: Kärjistämistä voisi sanoa pelkistämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Monimutkaisesta 
tapahtumasarjasta etsitään esiin perusongelma, päähenkilö ja selkein lausuma

- Kärki on otsikossa: Rahaan, valtaan ja seksiin liittyvät kärjistykset toimivat. “Kalma, kiima ja kilpailu”
- Kärjistyksen luonne vaihtelee. Se voi olla korostetun ilkeä. Huumori on usein tapa kärjistää. Pelottelu on 

kärjistystä, samoin tuomitseminen. “
- MINÄ,MINÄ,MINÄ - Itsekeskeinen minä: Minäkertoja osoittaa näkökulman selvästi. Monissa juttutyypeissä 

minä-näkökulma on palveleva ja ilmaiseva. Reportaasi voi perustua minän seikkailuihin. Minäjournalismi on 
pesiytynyt muihinkin juttumuotoihin. Blogit ovat minänäkökulman juhlaa.



Haukka tekee huomioita
- Kun ihminen huomaa jotakin, tilanteeseen liittyy usein tunnetila. Se voi olla hämmästys, kiukku, 

huvittuneisuus tai järkytys.
- Havainto sinänsä ei riitä. Se käynnistää toiminnan. Toimittaja tarkastaa huomionsa ottamalla 

asiasta selvää. Hän haastattelee ja perehtyy asiantuntijalähteisiin.

En voi uskoa silmiäni

- Havainnointi vaatii itseluottamusta, jopa omahyväisyyttä. Omiin silmiinsä täytyy uskoa, silloinkin 
kun siitä seuraa vaikeuksia.

- Miellyttämään pyrkivä ihminen kehuu kylmää kahvia sopivaksi, vaikka aistihavainnot sanoo toista. 
Ujon mielestä kaikki tuijottavat häntä. Havainnot eivät ole todellisuutta, vaan tulkintaa.

- Uutishaukka on läsnä tilanteessa, tarkastelee sitä omin silmin, kuuntelee ja nuuskii ilmaa. Hän ei 
usko mitä asiasta on sanottu ja opetettu tai mikä on yleinen mielipide. Hän tarkastaa väitteen 
havainnoimalla itse. 



→ Uutinen löytyy väitetyn ja havainnon välistä!

- Uutinen on ajankohtainen - se kertoo uudesta asiasta
- Tärkein asia kerrotaan ensin
- Uutinen vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, kuka, miksi, miten.
- Uutinen perustuu tiedossa oleviin tosiseikkoihin
- Yleensä uutisessa lähde nimetään
- Turvallisuussyistä lähde voidaan myös salata
- Uutinen on lyhyt - se kertoo yhdestä asiasta kerrallaan
- Uutista täydennetään, kun saadaan lisää tietoa
- Kieli on neutraalia uutiskieltä
- Uutinen ei ota kantaa, vaan pyrkii puolueettomuuteen
- Uutinen pyrkii tuomaan esiin eri osapuolten näkökannat
- Uutinen käynnistää keskustelun
- Uutisjuttu on sähkeuutista laventava artikkeli
- Muut juttutyypit täydentävät uutisten käynnistämää keskustelua



ESIMERKKEJÄ  HYVISTÄ OTSIKOISTA - 
7 TAPAA OTSIKOIDA VETÄVÄSTI

Click through rate (CTR) osoittaa, kuinka iso osa niistä 
ihmisistä, jotka näkevät otsikon, klikkaa jutun auki.

Lähde: Kristiina Tolvanen, Yle



1. Hyvä otsikko kertoo, mistä on kyse JA herättää 
kiinnostuksen tietää lisää. Se houkuttelee lukemaan tai 
katsomaan kuvat tai videon ja parhaimmillaan jopa 
jakamaan jutun. Ei kannata tehdä kryptisiä otsikoita, joista ei 
ymmärrä yhtään, mistä on kyse.

A: Yle tutki juomapullojen pöpöt - Näin vaikutat pullosi puhtauteen

B: Yle tutki laboratoriossa: Bakteerit vähenevät, kun vesipullon pesee - 
mutta onko se tarpeen?

C: Yle tutki laboratoriossa: Viikon muhineessa vesipullossa pöpöjä kuin 
pirtelössä



1. Hyvä otsikko kertoo, mistä on kyse JA herättää 
kiinnostuksen tietää lisää. Se houkuttelee lukemaan tai 
katsomaan kuvat tai videon ja parhaimmillaan jopa 
jakamaan jutun. Ei kannata tehdä kryptisiä otsikoita, joista ei 
ymmärrä yhtään, mistä on kyse.

A: Kuvankaunis ehdokas voi harhauttaa äänestäjää - “Huolestuttavaa, että 
ulkonäöllä on niin paljon merkitystä vaaleissa”

B: Tutkija: Mitä vähemmän äänestäjä tietää ehdokkaasta, sitä enemmän 
ulkonäkö vaikuttaa

C: Ulkonäöllä on vaaleissa väliä - sitä enemmän, mitä huonommin 
äänestäjä tuntee ehdokkaan



2. Hyvästä otsikosta ymmärtää heti, että asiassa on jotain 
uutta eli se on uutinen.

A: Kevät on virallisesti täällä - pakkaset kurittavat etenemistä tällä viikolla

B: Kevät alkoi pari viikkoa etuajassa - tällä viikolla luvassa takapakkia

C: Käänne luvassa - meteorologi Seija Paasonen “Termistä kasvukautta on 
näillä pakkasilla turha odotella”



2. Hyvästä otsikosta ymmärtää heti, että asiassa on jotain 
uutta eli se on uutinen.

A: “Jalka kipsissä olisin mieluiten kotona” - Sairausloma ei ole enää 
itsestäänselvyys

B: Sairausloma ei ole enää itsestäänselvyys: kotilevon sijaan työntekijälle 
voidaan

C: Uudenlainen vaihtoehto sairauslomalle yleistyy: “He keksivät laittaa 
minut töihin varastolle”



2. Hyvästä otsikosta ymmärtää heti, että asiassa on jotain 
uutta eli se on uutinen.

A: Hankalasti työllistyville esitetään “osallistumistuloa” - Orjatyötä vai lääke 
syrjäytymiseen?

B: Esitys: Raju muutos hankalasti työllistyvien tukeen



3. Hyvään otsikkoon ei kannata yrittää mahduttaa kaikkea. 
Parempi on valita yksi asia: tärkein, merkittävin tai 
kiinnostavin. Kannattaa sanoa asia mahdollisimman 
selkeästi ja ytimekkäästi. Keep it simple!

A: Tukimus: Perheen tulot ja koulutus näkyvät lasten liikunnassa ja 
ruutuajassa

B: Tutkimus: Pienituloisten perheiden lapset liikkuvat vähemmän ja 
viettävät ruudun ääressä enemmä kuin muut

C: Tutkimus: Vähän koulutettujen perheiden pojat viettävät ruudun ääressä 
viisi tuntia enemmän kuin muut



3. Hyvään otsikkoon ei kannata yrittää mahduttaa kaikkea. 
Parempi on valita yksi asia: tärkein, merkittävin tai 
kiinnostavin. Kannattaa sanoa asia mahdollisimman 
selkeästi ja ytimekkäästi. Keep it simple!

A: Näitä viittä muutosta suomalaiset toivovat: Kuria kouluun, valtaa 
presidentille, tehoa kuntaan...

B: Evan arvokysely paljastaa suomalaisten toiveet: Kuria kouluun, valtaa 
presidentille ja tehoa kuntaan 

C: “Ei nyt riehuta” - Eva: Yksi lause tiivistää suomalaisten arvot



4. Hyvä otsikko katsoo asiaa poikkeuksellisesta 
näkökulmasta tai totutusta poikkeavalla tavalla.

A: Viranomainen pyytää: Älä pysähdy ottamaan selfietä maantietunnelissa 

B: Suomen pisimällä maantietunnelilla on ongelma, jonka autoilijat voivat 
ratkaista: selfiet



4. Hyvä otsikko katsoo asiaa poikkeuksellisesta 
näkökulmasta tai totutusta poikkeavalla tavalla.

A: Venäjän talous rullaa odottamattoman hyvin - Putin joutuu varomaan 
virheitä ja uudistuksia 

B: Venäjän talous kohenee, uudistushalu hiipuu - Putin joutuu varomaan 
virheitä ja uudistuksia

C: Venäjän talous rullaa odottamattoman hyvin - Talouspakotteet toimivat 
väärinpäin?



4. Hyvä otsikko katsoo asiaa poikkeuksellisesta 
näkökulmasta tai totutusta poikkeavalla tavalla.

A: Mistä äitiyspakkauksen tuotteet tulevat? Suomalainen pienyrittäjä 
suunnitteli niistä 15 

B: Suomalainen pienyrittäjä hurmasi Kelan - sai myytyä 15 tuotetta uuteen 
äitiyspakkaukseen

C: Upouuden äitiyspakkauksen huppuhaalari ja koirapehmo ovat saman 
naisen suunnittelupöydältä



5. Konkretia, esimerkit ja eksaktit luvut toimivat usein 
otsikossa hyvin. Esimerkiksi eurot kannattaa laittaa aina 
otsikkoon, kun mahdollista.

A: 2 268 eurosta 3 944 euroon - katso tästä, mikä on tyypillinen palkka 
alallasi

B: Katso eri alojen tyypilliset palkat: pienimmillään 2268 euroa, 
suurimmillaan 3944 euroa

C: Katso eri alojen tyypilliset palkat: pohjilla hotelli- ja ravintola-ala 
hallinnon palvelut



5. Konkretia, esimerkit ja eksaktit luvut toimivat usein 
otsikossa hyvin. Esimerkiksi eurot kannattaa laittaa aina 
otsikkoon, kun mahdollista.

A: Tuntuuko, että suomalaisissa elokuvissa on aina samat naamat? Yle 
esittelee näyttelijät sadalta vuodelta

B: Tuntuuko, että suomalaisissa elokuvissa on aina samat naamat? Yle 
selvitti roolien määrät yli sadalta vuodelta

C: Tuntuuko, että suomalaisissa elokuvissa on aina samat naamat? Yle 
selvitti kenellä on eniten rooleja



5. Konkretia, esimerkit ja eksaktit luvut toimivat usein 
otsikossa hyvin. Esimerkiksi eurot kannattaa laittaa aina 
otsikkoon, kun mahdollista.

A: Ilmailuaktiivit haluavat uuden lentokentän Etelä-Suomeen - Maakaupat 
jo tehty Pyhtäällä

B: Ilmailuaktiivit haluavat uuden lentokentän Etelä-Suomeen - “Malmia ei 
korvaa mikään”

C: Ilmailuaktiivit aikovat rakentaa uuden lentokentän Etelä-Suomeen: 90 
hehtaaria maata jo ostettu



6. Suora puhuttelu toimii usein otsikossa...

A: Valeasuja, hiippailua ja tiirikointia - tietoturvatestaajien keinovalikoima on 
kuin agenttielokuvasta

B: Tietoturvaa testataan kuin agenttielokuvassa: valeasuja, hiippailua ja 
tiirikointia

C: Näin tietomurtautuja huijaa sinua - hyökkäys voi olla kuin 
agenttielokuvasta



7. ...mutta ei aina, joskus kannattaa luottaa ihmisen 
tarinaan itsessään

A: Velkaantunut yrittäjä myy historiallista saarta Helsingin edustalla - 
neuvottelut alkavat miljoonasta eurosta

B: Haluatko asua omassa luotsituvassa Helsingin edustalla? Miljoonalla 
eurolla pääsee neuvottelupöytään

C: Poltteleeko taskussa ylimääräinen miljoona? Myytävänä yksityinen saari 
Katajanokan rannassa



1. Alkusysäys 

2. Esittely 

3. Syventäminen 

4. Kiihdytys (ristiriitojen kärjistyminen)

a. Kiihdytys 1 

b. Kiihdytys 2

c. Kiihdytys 3 (huippukohta) 

5. Ratkaisu

6. Häivytys

Rakennekaava - jännite

Lähde: 
Elokuvadramaturgi Ola 
Olsson
https://www.facebook
.com/DailyMail/videos
/2606576126068786/ 
(junarata)

https://www.facebook.com/DailyMail/videos/2606576126068786/
https://www.facebook.com/DailyMail/videos/2606576126068786/
https://www.facebook.com/DailyMail/videos/2606576126068786/


Without a character, 
you have no action.

With no action, 
you have no conflict.

With no conflict, 
you have no story.

With no story, you have 
no screenplay.

Characters: People with a Purpose

henkilöhahmo
+     konflikti
=     tarina





Jännite antaa 
merkityksen

Päähenkilö on
syy miksi välitämme

Teema on 
syy miksi meidän tulisi

välittää

Konflikti on
syy miksi jatkamme

katsomista

J

- JÄNNITE syntyy KONFLIKTIN kautta
- JÄNNITE antaa merkityksen - niin urheilukilpailuissa, kuten elämässä 

yleensäkin.



Tämän päivän kuluttajat odottavat brändien 
kunnostautumista neuvonantajina, suunnannäyttäjinä 
ja virtuaalisten yhteisöjen alullepanijoina.

Uuden sukupolven huomio saavutetaan innovaatioilla, 
teknologialla ja digitaalisella kehityksellä. 
Z-sukupolvelaisten ideologiat ovat globaaleja ja 
linkittyvät maailmanlaajuisiin sosiaalisiin ja poliittisiin 
suuntauksiin. Näin ollen sukupolvensa edustajat 
odottavat myös brändeiltä enemmän kuin 
osallistumista. Brändien tulee olla vaikuttajia, 
mielipidejohtajia ja auktoriteetteja, jotka tarttuvat 
polttaviin aiheisiin reippaasti ja rohkeasti. Huomion 
vangitseminen on keskeistä.

Z-sukupolvi eli nuorisolaiset

Lähde: http://blogi.videolle.fi/sukupolvi-z-arvoja-korostava-videosukupolvi

http://blogi.videolle.fi/sukupolvi-z-arvoja-korostava-videosukupolvi


Näkökulma on jutun... Näkö-kulma
perustelu, oivallus, idea, 
punainen lanka, kierre, jippo, 
nurinpäinkääntö, ihmettely, 
havainto, kysymys, hypoteesi, 
väite, yllätys, haaste, 
kontekstointi, rajaus.

Kenelle teen juttuja? Lapsille, kollegoille vai 
asiantuntijoille?
Kysymys, johon juttu etsii vastausta. Jutun näkökulman voi 
usein tiivistää ja rajata yhteen
kysymykseen.



Näkö-kulma



1.

4.

3.

2.

Tavallinen
maailma

Kutsu 
seikkailuun

Kieltäytymi-
nen kutsusta

Tapaa 
mentorin

Myyttisen tarinankerronnan malli

Katsoja tapaa sankarin

Sankari saa kutsun seikkailuun, esimerkiksi kohtaa 
ongelman, joka pitää selvittää. (Inciting incident)

Sankari pelkää, eikä haluaisi lähteä

Tapaa jonkin sellaisen hahmon (mentorin), 
joka rohkaisee häntä lähtemään. 
Ehkä antaa jotain ja tuuppaa lähtemään.



5.

8.

7.

6.

Menee “portista”

Uusia ystäviä ja
vihamiehiä

Valmistautuu 
kohtaamaan 
vastuksen

“Syvällä luolassa”

Sankari lähtee seikkailuunsa, menee “portista” sisälle 
toisenlaiseen todellisuuteen. (A point of no return)

Myyttisen tarinankerronnan malli

Sankari saa uusia ystäviä ja vihamiehiä ja häntä koetellaan.

Sankari valmistautuu kohtaamaan kovimman vastuksen.

“Syvällä luolassa” sankari kohtaa kovimman vastuksen, kohtaa
Suurimman pelkonsa ja melkein kuolee. Liittyy siihen miksi 
ylipäätään lähti seikkailuunsa (pääongelmaan).



9.

12.

11.

10.

Sankari saa 
palkinnon

Lähtö kotiin

Uutta 
osaamista 
testataan

Paluu 
mukanaan
”eliksiiri”

Sankari saa palkinnon siitä, että uskalsi kohdata suurimman 
pelkonsa. Hän tavallaan syntyy uudestaan uuteen 
ymmärrykseen.

Lähteminen kotia kohden. Usein tässä ajetaan häntä takaa.

Sankarin uutta osaamista testataan kun “vihollinen” keskittää 
voimansa häntä vastaan. Todellinen sankaruus näyttäytyy. 
Hän on oikeasti muuttunut matkan aikana.

Sankarin paluu mukanaan “eliksiiri” tai “sotasaalis”. 
Voi olla tieto, taito, ominaisuus tms.

Myyttisen tarinankerronnan malli



Rajaus,
kuvakoot

Kuvakoot ja vastaavat lyhenteet:

● yleiskuva YK
● laaja kokokuva LKK 
● kokokuva KK 
● laaja puolikuva LPK 
● puolikuva PK 
● puolilähikuva PLK 
● lähikuva LK 
● erikoislähikuva ELK

Hyvä tietää!

● etuala, olan yli (OTS)
● vastakuvat
● näkökulma (POV)
● two shot
● headroom

http://vintti.yle.fi/yle.fi/mediakompassi
/mediakompassi/4-6-luokkalaiset/kuv
akoulu/kuvan-lumo/kuvakoot.htm

http://vintti.yle.fi/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/4-6-luokkalaiset/kuvakoulu/kuvan-lumo/kuvakoot.htm
http://vintti.yle.fi/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/4-6-luokkalaiset/kuvakoulu/kuvan-lumo/kuvakoot.htm
http://vintti.yle.fi/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/4-6-luokkalaiset/kuvakoulu/kuvan-lumo/kuvakoot.htm


Operointi,
tarkennus

Liikkeet

● tilttaus (tilt)
● pannaus (pan)
● kamera-ajo
● optinen ajo (zoom)

Kuvakoot ja vastaavat lyhenteet:

● yleiskuva YK
● laaja kokokuva LKK 
● kokokuva KK 
● laaja puolikuva LPK 
● puolikuva PK 
● puolilähikuva PLK 
● lähikuva LK 
● erikoislähikuva ELK

Hyvä tietää!

● etuala, olan yli (OTS)
● vastakuvat
● näkökulma (POV)
● two shot
● headroom



Päähenkilön arvot
&

 tavoitteet

Vastustajan arvot
& 

tavoitteet

Pääkonflikti
&

teema



Heikkou-
det

Pää-
henkilö

Trauma 
ja

pelot

Mysteeri

Ristiriita ja
kontrasti

Näkö-
kulma

Inhimilli-
syys

https://www.youtube.com/watch?v=Xs7
NDxBIrWY (Ansa K.)
https://www.facebook.com/ylep
erjantai/videos/174066437285342
8/ (yrittäjyys)
https://www.youtube.com/watch
?v=hrt7uSLIiyk Joulutarina

https://www.youtube.com/watch?v=Xs7NDxBIrWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xs7NDxBIrWY
https://www.facebook.com/yleperjantai/videos/1740664372853428/
https://www.facebook.com/yleperjantai/videos/1740664372853428/
https://www.facebook.com/yleperjantai/videos/1740664372853428/
https://www.youtube.com/watch?v=hrt7uSLIiyk
https://www.youtube.com/watch?v=hrt7uSLIiyk


1. Tavallinen maailma
2. Kutsu seikkailuun

3. Kieltäytyminen
4. Oppaan kohtaaminen
5. Kynnyksen ylittäminen
6. Testit, ystävät, viholliset

7. Lähestyminen syvintä luolaa
8. Äärimmäinen tulikoe

9. Palkinto
10. Tie takaisin

11. Ylösnousemus
12. Paluu eliksiirin kanssa

1. Rajoittunut tietoisuus ongelmasta
2. Lisääntynyt tietoisuus ongelmasta

3. Haluttomuus muuttua
4. Halu muuttua

5. Sitoutuminen muutokseen
6. Muutoksen kokeilu

7. Valmistautuminen suureen 
muutokseen

8. Suuri muutos
9. Seuraukset

10. Uusi päättäväisyys muuttua
11. Viimeinen yritys

12. Voitto

Sankarin matka (Vogler)



Orkesterointi vaatii määritellyt ja 
tinkimättömät henkilöhahmot, jotka on 

asetettu vastakkain, liikkumaan 
konfliktin kautta yhdestä ääripäästä 

toiseen. Kyse on antiteesin luomisesta 
teesille, jotta synteesi olisi mahdollinen

Orkeste-
rointi

https://www.youtube.com/watc
h?v=8YtnxXOfJtk&t=191s
Pasi ja Keke

https://www.youtube.com/watch?v=8YtnxXOfJtk&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=8YtnxXOfJtk&t=191s


Yllätyksellisyys toimii aina!

- Stand up -komiikan sanotaan olevan 
odotuksien rakentamista ja niiden 
tuhoamista

- Yllättävä ei mene tilanteen ehdoilla - 
tulee yllättävästä kulmasta

- Yllättävä tuuppaa pois raiteilta - 
tarjoaa oivalluksia (“Tää on niin totta”)

- Huumori yhdistää ja luo ilmapiiriä

→ Hauskuus halutaan jakaa!https://www.facebook.com/BergSounds/v
ideos/1259257710771001/ (When she likes 
psytrance)
https://www.facebook.com/ylekemi/video
s/10155470984612626/ (Turo)

https://www.facebook.com/BergSounds/videos/1259257710771001/
https://www.facebook.com/BergSounds/videos/1259257710771001/
https://www.facebook.com/ylekemi/videos/10155470984612626/
https://www.facebook.com/ylekemi/videos/10155470984612626/


Yhteensopimattomuus

Meitä naurattaa, kun havaitsemme 
samanaikaisesti tai melkein 
samanaikaisesti toisiinsa yhteen 
sopimattomia elementtejä.

https://www.boredpanda.com/
funny-you-had-one-job-fails/ 
One job
https://www.youtube.com/wat
ch?v=bCsYYm3B6p4 Dog Riding

https://www.boredpanda.com/funny-you-had-one-job-fails/
https://www.boredpanda.com/funny-you-had-one-job-fails/
https://www.youtube.com/watch?v=bCsYYm3B6p4
https://www.youtube.com/watch?v=bCsYYm3B6p4


Yhteenkuuluvuus

Meitä liikuttaa, kun yhdistää kaksi 
toisistaan erillään olevaa (elävää) asiaa, 
jotka voisivat kuulua yhteen. Syntyy 
yhteenkuuluvuuden tunne.

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc All that we share

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc


Sisältömarkkinoinnin 
tavoitteena 

on sitouttaa asiakkaita!

Pyritään tuottamaan tai välittämään kohderyhmään 

kuuluville heitä kulloinkin kiinnostavaa sisältöä, kuten

- käyttövinkkejä
- neuvontaa 
- tuotteeseen ja elämäntyyliin liittyviä 

- mediajuttuja 
- videopätkiä

- verkkosivustoja, blogeja, e-kirjoja, podcastejä
- markkinointikilpailuja, testejä, kyselyjä yms.

Content 
marketing

https://fi.wikipedia.org/wiki/Blogi
https://fi.wikipedia.org/wiki/E-kirja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Podcast


Videot GoProlla

https://www.facebook.com/uniladmag/videos/4411067885582903/ Rooftop
https://www.youtube.com/channel/UCtqVxgNCeFrL1mtZzWqlECQ PK-35 P10
https://www.facebook.com/ilkka.loikkanen/videos/10155497002057392/ purjehdus
https://yle.fi/uutiset/3-8163403 Gyrokopteri

https://www.facebook.com/uniladmag/videos/4411067885582903/
https://www.youtube.com/channel/UCtqVxgNCeFrL1mtZzWqlECQ
https://www.facebook.com/ilkka.loikkanen/videos/10155497002057392/
https://yle.fi/uutiset/3-8163403


Videot ilman kuvaamista
https://app.biteable.com/videos

https://app.biteable.com/videos


Videot ilman editointia

https://www.facebook.com/ylehelsinki/videos/10154995374934692/ Halonen
https://www.youtube.com/watch?v=yqxMeObkTgU Stindebinde
https://youtu.be/aljmNEGWzrs Saara - Let it go alk. 2:43

https://www.facebook.com/ylehelsinki/videos/10154995374934692/
https://www.youtube.com/watch?v=yqxMeObkTgU
https://youtu.be/aljmNEGWzrs


Esimerkkejä
https://yle.fi/uutiset/3-9033825 Sähköliike Siro 
https://yle.fi/uutiset/3-9120775 Ilposet 
https://yle.fi/uutiset/3-9074924 Cafe Rouge

https://yle.fi/uutiset/3-9033825
https://yle.fi/uutiset/3-9120775
https://yle.fi/uutiset/3-9074924


Näyte-
ikkuna

Tavoitteena on:

- Houkutella asiakkaita myymälään
- Lisätä myyntiä inspiroivan myymälämiljöön avulla
- Tehdä ostaminen helpoksi
- Parantaa palvelua
- Lisätä mainonnan tehoa

Näyteikkunan tarkoitus on:

- Viestittää liikeideaa
- Rakentaa myymälämielikuvaa (imago)

Näyteikkunan suunnittelu:

- Suunnittelu lähtee aina tuotteista. Valitse 
kiinnostavimmat ja ajankohtaisimmat tuotteet.

- Tee suunnitelma yrityksen liikeidean ja kohderyhmän 
mukaan. Huomioi kaupallisuus.



Ilmaiset 
kuvapalvelut

www.designerspics.com
- Kuvia erityisesti esineistä. 

www.finda.photo
- Hakupalvelu joka etsii kuvia useista kuvapalveluista. 
- Voit etsiä hakusanoilla ja väreillä tai selata kokoelmia. 

www.morguefile.com
- Laaja kuvapalvelu verkossa, täynnä kuvia erilaisista aiheista. 
- Mainostaa ja tyrkyttää maksullisia tilauksia, jotka voit sivuuttaa. 

www.pexels.com
- Komeita ja tyylikkäitä ilmaisia kuvia. 

www.pixabay.com
- Massiivinen määrä käyttäjien lataamia ilmaisia kuvia. Sisältää paljon 

vektorigrafiikkaa ja piirrettyjä kuvia. Näyttää myös maksullisia kuvia 
Shutterstock-palvelusta, joita ei voi ladata maksamatta niistä. Kerää myös 
lahjoituksia kuvien tekijöille. 

www.flickr.com/commons
- Vanhoja lehtikuvia. 

http://www.designerspics.com
http://www.finda.photo
http://www.morguefile.com
http://www.pexels.com
http://www.pixabay.com
http://www.flickr.com/commons


Kuva, video, 
musiikki

Ilmaiset kuvat ja videot

https://videos.pexels.com/
www.pixabay.com

Ilmaista musiikkia ja ääntä

www.youtube.com/audiolibrary/
music
www.freestockmusic.com
www.dl-sounds.com
http://www.jewelbeat.com/free/
free-library-music.htm
www.freesound.org

https://videos.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.youtube.com/audiolibrary/music
http://www.youtube.com/audiolibrary/music
http://www.freestockmusic.com/
http://www.dl-sounds.com/
http://www.jewelbeat.com/free/free-library-music.htm
http://www.jewelbeat.com/free/free-library-music.htm
http://www.freesound.org/


Avainsanojen tulisi esiintyä videon 

- otsikossa
- kuvaustekstissä
- tageissa
- ääniraidalla 



Thumbnailissa on hyvä olla 

- tekstiä
- kontrastia /väriä
- kasvot
- ei klickbait 



Katsojien aktiivisuus -> YouTube ranking 

- tykkää!
- kommentoi!
- tilaa!
- katso myös!

Huom! Kortit ja loppuruutu  



Muita hakukoneoptimointiin vaikuttavia 
tekijöitä 

- säännöllinen julkaisutahti
- videon pituus

  


