
Kestävän kehityksen 
videoprojekti

Ohjeet opiskelijalle



Tervetuloa opiskelemaan

• Tämä opetusmateriaali auttaa sinua suorittamaan Kestävän 
kehityksen videoprojektin 

• Suoritat opintokokonaisuuden tekemällä videon – yksin tai 
ryhmässä

• Jos suoritat etäopinnot lokakuuhun 2020 mennessä, voit  
osallistua Oma kädenjälkeni -videokilpailuun – Ja voittaa 
parhaimmillaan 1000 euroa!

• Välineeksi tarvitset vain puhelimesi ja halutessasi tietokoneen –
Tai saat opettajaltasi järeämmän kaluston



Projektin 3 vaihetta

1. KESTÄVÄ KEHITYS 
HALTUUN

• Pohdi, mitä kestävä 
kehitys on omalla 
alallasi

• Tutustu 
esimerkkivideoihin

2. VIDEON TOTEUTUS

• Laadi käsikirjoitus

• Kuvaa video

• Editoi video

3. VALMIS VIDEO

• Jaa video opettajallesi

• Osallistu 
videokilpailuun

• Hyödynnä oman 
osaamisesi esittelyssä



Oppimistavoitteet

• Tunnistat omaan alaasi liittyvät olennaiset kestävän kehityksen 
näkökulmat

• Ymmärrät, miksi kestävällä tavalla toimiminen on tärkeää

• Ymmärrät, että omalla toiminnallasi on merkitystä – Löydät yhä 
lisää tapoja vaikuttaa ja toimia 

• Opit viestimään itsellesi tärkeistä näkökulmista

• Osaat hyödyntää videoita oman osaamisesi esille tuomisessa



Kilpailusäännöt
• Kilpailuaikaa 4.10.2020 asti

• Noudata sääntöjä, jos haluat osallistua videollasi
kilpailuun

• Videon kesto 30 s. - 3 min.

• Osallistua voi yksin tai ryhmässä (max. 5 opiskelijaa / 
ryhmä)

• Voi toteuttaa liikkuvana videokuvana, valokuvilla tai 
animaationa

• Videon tekijällä tai tekijöillä on aina tekijänoikeus
tuotokseensa. Tekijät antavat kilpailun järjestäjille
kuitenkin käyttöoikeuden.

• Lue lisää: www.kadenjalki.fi/videokilpailu/saannot

http://www.kadenjalki.fi/videokilpailu/saannot


Kilpailusäännöt

Kilpailuun osallistuva yksilö tai ryhmä vastaa siitä, että 
heillä on oikeudet kaikkeen siihen materiaaliin, jota 

videolla käytetään (video, kuvat, musiikki, grafiikat jne.).

Tekijänoikeusvapaata musiikkia löytyy 
esimeriksi www.incompetech.com-sivulta, Youtuben tai 

monien videoeditointiohjelmien kirjastoista.

https://www.incompetech.com/


Kestävä kehitys haltuun



Kestävä kehitys haltuun

Ennen kun aloitat videon tekemisen, tutustu kestävään 
kehitykseen!

Kirjoita osion aikana itsellesi muistiinpanoja siitä, mitä kestävä 
kehitys on omassa ammatissasi. Nämä muistiinpanot auttavat 
videon käsikirjoittamisessa.



Kestävä kehitys

Onko kestävä kehitys sinulle tuttu 
asia?
Kestävälle kehityksellä tarkoitetaan sitä, että 
toimitaan ympäristön, ihmisten ja talouden 
kannalta kestävästi. Tämä tarkoittaa, että 
kaikilla aloilla ja ammateissa huomioidaan:

• Ympäristönäkökulmat

• Ihmisten hyvinvointi, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus

• Taloudellinen pitkän aikavälin kestävyys

Lue lisää: kestavakehitys.fi tai 
www.kadenjalki.fi



Kestävä kehitys omalla alalla – Tutustu 
esimerkkivideoihin

Esimerkkivideot:

• https://youtu.be/xF3NeSiRvQU

• https://youtu.be/FDkWU8zLFsI

Tutustu eri alojen opiskelijoiden videoihin ja äänestä suosikkejasi:

https://www.kadenjalki.fi/videokilpailu/kilpailutyot/

https://youtu.be/xF3NeSiRvQU
https://youtu.be/FDkWU8zLFsI
https://www.kadenjalki.fi/videokilpailu/kilpailutyot/


Kestävä kehitys omalla alalla – hyödynnä myös 
laajempaa kyselyä

Kysymyksiä:
• Miten säästän energiaa, vettä, 

polttoainetta tai vältän hävikkiä omassa 
ammatissani?

• Miten viestin asiakkaille kestävistä 
valinnoista?

• Miten edistän laitteiden tai tavaroiden 
kestävyyttä?

• Miten edistän tasa-arvoa, hyvinvointia 
tai kulttuurista monimuotoisuutta?

• Miten alani toiminta uudistaa 
yhteiskuntaa esimerkiksi hiilineutraaliksi 
tai muuten kestävämmäksi?

Pohdi näkemiäsi videoita
• Mitkä videot mielestäsi parhaiten 

pureutuivat siihen, minkälaisia kestävän 
kehityksen näkökulmia omalla alalla 
toimimiseen liittyi?

• Mitkä videot olivat mielestäsi hauskasti 
ja hyvin toteutettuja?

Tutustu kyselyyn: https://bit.ly/2XsCOy1

https://bit.ly/2XsCOy1


Videon käsikirjoittaminen



Videon käsikirjoittaminen

Tämä osio tutustuttaa sinut käsikirjoittamiseen vaihe vaiheelta:

• Aiheen valinta ja rajaus

• Materiaalien valinta: Kirjaa ylös kaikki materiaali jota haluat 
käyttää videolla: liikkuvaa kuvaa, valokuvia, animaatioita, 
piirustuksia yms.

• Rakenteen valinta: Valitse videolle rakenne, joka auttaa sinua 
alkuun käsikirjoituksen tekemisessä.

• Käsikirjoituksen ja kuvakäsikirjoituksen kirjoittaminen



Käsikirjoituksen vaiheet – Aiheen rajaus

• Valitse ja rajaa aihe – Hyödynnä valmista kyselypohjaa, joka 
ohjaa työskentelyäsi: https://bit.ly/2XsCOy1

• Video voi olla laaja yleisesittely tai pureutua kapeampaan 
aiheeseen:
✓Laaja rajaus: Kestävä kehitys puutarha-alalla

✓Rajatumpi aihe: Ympäristönäkökulmat puutarha-alalla / 
mansikanviljelyssä

✓Vielä rajatumpi aihe: Kasvinsuojeluvinkit mansikanviljelyssä

https://bit.ly/2XsCOy1


Materiaalit ja lajityyppi

Pohdi eri lajityyppejä (genre)
• Tietoisku tai uutinen
• Haastattelu /Lyhytdokumentti 
• Ohje- tai opetusvideo
• Videopäiväkirja
• Fiktiivinen (lyhyt)elokuva
• Animaatio
Mieti, miten voisit hyödyntää 
yhden tai useamman lajityypin 
piirteitä videossasi

Mitä materiaalia hyödynnät?
• Liikkuvaa kuvaa

✓Itse kuvattu
✓Muiden kuvaama 

• Valokuvat
• Animaatiot
• Piirustukset yms.
Tee lista kaikesta materiaalista, jota 
haluat hyödyntää



Rakenne: Tutustu vaihtoehtoihin

UUTISRAKENNE / AIHEVIDEO

1. Mieti kysymys johon video vastaa

2. Tee luettelo kohtauksista

3. Kirjoita puheenvuorot valmiiksi

DRAAMALLINEN RAKENNE

1. Videon työnimi

2. Aloituskuva

3. Videon pääpointti

4. Missä tapahtuu (paikat)

5. Mikä on tavoite (miten tuodaan 
pääpointti esiin)

6. Onko esteitä videon tekemiseen

7. Miten esteet ylitetään

8. Miten päästään tavoitteeseen 
(saavutetaan pääpointti)

9. Lopetuskuva

1. Valitse aihe, jota haluat testata

2. Luo käsikirjoituksen runko, joka voi 
olla vlogimainen taikka 
draamarakenteinen.

TESTAA -VIDEOT



Rakennemahdollisuuksia

MY DAY - VLOGIT

1. Luo aikataulu päiväsi tapahtumista

2. Suunnittele miten sisällytät 
teeman päiväsi aikatauluun. Sido 
teema mukaan arkesi toimintaan.

3. Et välttämättä tarvitse 
puheenvuoroja. Vlogien tarkoitus 
on olla suunnittelemattoman 
oloisia. Tärkeintä on ylläpitää 
videon kokonaisrakennetta.

DIY – TEE SE ITSE

1. Mieti mitä teemaan sopivaa 
haluaisit opettaa/ohjeistaa videolla

2. Hanki tarvittavat välineet

3. Kuvaa tarvittava täytemateriaali 
(lähikuvat)

4. Käsikirjoita video ohjeen 
perusteella. 



Rakenne: Esimerkit YouTubesta

MY DAY - VLOGIT DIY – TEE SE ITSE AIHEVIDEO TESTAA VIDEOT

youtube.com/watch?v=km-ePZs1HEg
youtube.com/watch?

v=qbQHQq7cx3Y
youtube.com/watch?v=N3ihFzuddUQ youtube.com/watc

h?v=FY1xU-5ri2U

https://www.youtube.com/watch?v=km-ePZs1HEg
https://www.youtube.com/watch?v=qbQHQq7cx3Y
https://www.youtube.com/watch?v=N3ihFzuddUQ
https://www.youtube.com/watch?v=FY1xU-5ri2U


Aiheesta rakenne huomioiden 
käsikirjoitukseksi

Käsikirjoitus on luonnos

• Muodostaa videon rakenteen

• Koosta ranskalaisin viivoin tai 
post-it –lapuilla

• Johdattaa pohtimaan 
toteutettavia kohtauksia

Listaa hyödynnettävät elementit

• Videokuva

• Valokuvat

• Tekstit

• Kerronta tai spiikit

• Animaatiot tai grafiikka

• Musiikki



Luo kuvakäsikirjoitus 
eli Storyboard
• Kuvakäsikirjoitus sisältää videolla tarvittavan

sisällön kohtaus kohtaukselta

• Hahmottele kuvasisältö ja kirjoita viereen
tarkennettu kuvaus

• Voit kirjoittaa viereen myös tarkat repliikit
sanasta sanaan

• Hyödynnä kuvakäsikirjoituspohjaa



Käsikirjoitus vaihe vaiheelta

❑ Rajaa aihe

❑ Tutustu erilaisiin rakenteisiin

❑Pohdi materiaaleja, joita voit hyödyntää

❑Valitse rakenne ja luo käsikirjoitus

❑Luo kuvakäsikirjoitus

❑Kirjaa kuvakäsikirjoitukseen materiaalit, joita
hyödynnät

Nyt olet valmis siirtymään kuvaukseen!



Vinkkejä videokuvaukseen ja 
editointiin



Videokuvaus
Kuinka saada videolle paras mahdollinen laatu jopa pelkällä puhelimella.



Valitse itsellesi sopiva kalusto

• Puhelimen kamera

• Videokamera

• Järjestelmäkamera

• Digitaalinen kamera

• Laitteen oma mikrofooni

• Erillinen mikrofooni

"Kaluston valitseminen 
määrittelee kuinka paljon 
sinun tulee kiinnittää 
huomiota valaistukseen 
sekä ääneen.



Vaihe 1: Valaistus

• Kuvaa valoisaan aikaan, mieluiten ikkunan edessä tai ulkona.

• Lisävalaistusta käyttäessä valaistuksen tulisi tulla kasvojen tasolta 
ei ylä- tai alapuolelta.

• Älä kuvaa vastavaloon. Eli kuvatessa henkilön tulisi katsoa aina 
valoon päin.

VastavaloMyötävalo



Vaihe 2: Tausta

• Valitse rauhallinen tausta, se voi olla
• yksivärinen seinä (mielellään vaalea)

• huone, jossa taustalla ei ole liikaa tavaraa

• Käytä kuvauskulmia hyödyksesi. Vaihtelemalla kuvakulmia luot 
videolle vaihtelevuutta



Vaihe 3: Ääni

• Jos videolle ei nauhoiteta ääntä erikseen, varmista, että äänen 
laatu on hyvä. Kuvaa mallipätkä ja kuuntele se mahdollisimman 
hiljaisella volyymilla. Jos et saa äänestä selvää, tulee sinun valita 
sijainti uudelleen tai käyttää ulkoista mikrofoonia.

• Vinkit hyvään ääneen:
• Kuvaa rauhallisessa paikassa (sisällä tai ulkona paikassa jossa ei ole 

liikennettä, melua).

• Sulje kaikki ylimääräinen ääni (radio, musiikki)

• Kaikki samassa tilassa olevien ihmisten tulisi kuvauksen aikana pysytellä 
hiljaisena.



Vaihe 4: Kuvaus

• Jos käytät puhelinta, muista kuvata vaakatasossa.

• Käytä jalustaa tai varmista, että sinulla on tukeva asento ja tue omia 
käsiä pitämällä ne lähellä vartaloasi (ole oma jalustasi).

• Varmista, että sormesi ei peitä puhelimen tai kameran mikrofoonia.

• Jos kuvaaminen ei onnistu putkeen, jaa kohtaukset sopiviin pätkiin. 
Näin säästät aikaa myös editoinnissa.

• Kuvaa aina harjoituspätkä, jolloin tarkastat kuvan ja äänen laadun. 
Samalla näet miltä suoritus näyttää ja tarvittaessa voit parannella sitä.

• Vältä zoomausta!



Videokuvaamisen muistilista

• Varmista, että valaistus on mahdollisimman luonnollinen. Kuvaa 
myötävaloon, älä vastavaloon

• Kuvaa rauhallisessa paikassa

• Testaa kalusto
• Tarkista laitteen äänenlaatu kuvaamalla mallipätkä. Ulkoista mikrofoonia 

käyttäessä varmista, että se tallentaa ääntä.

• Varmista, että kuvanlaatu ja valaistus on sopiva. Vaihda sijaintia tarvittaessa.

• Kuvaa eri kuvakulmista

• Jaa tarvittaessa kuvattava materiaali pätkiin

• Älä käytä zoomia



Editointi
Kuinka editoida omalla puhelimella tai ilmaisilla sovelluksilla.



Vaihe 1: Valitse editointiohjelmasi

• Valitse käytätkö editointiohjelmaa puhelimella vai tietokoneella.

• Vaihtoehtoja erilaisille ohjelmille
• Windows-käyttöjärjestelmä

• Valokuvat -sovellus

• iOS-käyttöjärjestelmä
• iMovie

• Android
• InShot - Videoeditori

• iOS-käyttöjärjestelmä
• Filmm



Vaihe 2: Videolla käytettävä materiaali

• Tallenna videolle tuleva materiaali yhteen kansioon koneellesi tai 
puhelimeesi.

• Päätä tuleeko videollesi taustamusiikkia. Muista käyttää 
kopiointivapaata musiikkia
• YouTuben audiokirjasto - youtube.com/audiolibrary/music?nv=1

• Jos olet nauhoittamassa ääntä (voice over) videon päälle nauhoita 
se viimeisenä.
• Voit tehdä nauhoituksen puhelimella käyttäen kuulokkeiden mikrofoonia 

ja siirtää ääniraidan videolle.

https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1


Vaihe 3: Editointi (Valokuvat – sovellus)

• Aloita avaamalla Valokuvat ja valitse Uusi video >
• Automaattinen video, jossa on musiikkia

• Automaattinen video luo sinulle automaattisen videon

• tai Mukautettu video, jossa on musiikkia
• Voit muokata videon itse alusta loppuun

• Katso tarkempi ohjevideo 
editoimisesta: https://www.youtube.com/watch?v=Dd8qoUVfE
1E

https://www.youtube.com/watch?v=Dd8qoUVfE1E


Vaihe 3: Editointi (iMovie)

• Aloita avaamalla iMovie ja valitse luo uusi >
• Elokuva

• Voit muokata videon itse alusta loppuun

• Traileri
• Sovellus luo sinulle oman videon

• Katso tarkempi 
ohjevideo editoimisesta: https://www.youtube.com/watch?v=k9k
Y1PWCoTM

https://www.youtube.com/watch?v=k9kY1PWCoTM


Vaihe 3: Editointi (InShot)

• Lataa sovellus Play kaupasta. Sovellus on ilmainen.

1. Valitse Video

2. Klikkaa saksien kuvaa

3. Valitse trim, cut tai split
• Trim = säädä haluamasi 

pätkää
• Cut = leikkaa pätkät ja 

säädä kahta pätkää 
erikseen

• Split = jaa pätkä kahteen 
osaan



Vaihe 3: Editointi (InShot)

• Lataa sovellus Play kaupasta. Sovellus on ilmainen.

• Hyödynnä sovelluksen muitakin
ominaisuuksia kuten music, text
ja filters.

1. Klikkaa neliötä crop

2. Valitse kuvan 
suhteeksi 16:9



Vaihe 3: Editointi (Filmm)

• Lataa sovellus App Storesta. Sovellus on ilmainen.

1. Valitse pätkät joista 
haluat editoida videon

2. Klikkaa nuolta oikeassa 
yläkulmassa jatkaaksesi 
eteenpäin

3. Valitse kuvan suhteeksi 
16:9



Vaihe 3: Editointi (Filmm)

• Lataa sovellus App Storesta. Sovellus on ilmainen.

1. Klikkaa saksien kuvaa

2. Valitse pätkä jota haluat 
editoida

3. Käytä ominaisuutta trim
tai cut
• Trim = säädä 

haluamasi pätkää
• Cut = leikkaa pätkät ja säädä 

kahta pätkää erikseen



Editoimisen muistilista

• Tallenna kaikki videolle tuleva materiaali samaan kansioon. 
• Järjestele materiaali käsikirjoituksen mukaisesti

• Editoi video valitsemassasi sovelluksessa

• Lisää viimeisenä tehosteet, taustamusiikki, voice over
• Muista tarkistaa, että taustamusiikin volyymi ei ole liian kovalla

• Varmista, että kaikki käyttämäsi materiaali on tekijänoikeusvapaata 
materiaalia

• Älä ylikäytä ominaisuuksia. Mitä yksinkertaisempi editointi sen 
parempi.



Maksulliset ohjelmat editointiin

• Voit hyödyntää editoinnissa myös maksullisia ohjelmia
• Adobe Premier

• Käyttöohje: youtube.com/watch?v=_tpOM4FS4AE

• Final Cut Pro
• Käyttöohje: youtube.com/watch?v=hNWLw0hiX5Y

• Filmora Video Editor
• Käyttöohje: youtube.com/watch?v=sURH2CxmaXQ

https://www.youtube.com/watch?v=_tpOM4FS4AE
https://www.youtube.com/watch?v=hNWLw0hiX5Y
https://www.youtube.com/watch?v=sURH2CxmaXQ


Videon jakaminen kilpailuun



Osallistu videokilpailuun!

• Kilpailun järjestäjä julkaisee
videon tarkistamisen jälkeen –
voit siis joutua odottelemaan
hetken. 

• Julkaistut videot löytyvät
Kilpailutyöt-sivulta.

• Julkaistut kilpailuvideot
löytyvät myös Syklin YouTube-
kanavalta Oma kädenjälkeni -
soittolistalta.

• Sinulla tai joukkueellasi on 
oikeus julkaista kilpailutyönne 
myös omissa kanavissanne

• Osallistuminen on 
vapaaehtoista Katso ohjeet ja osallistu osoitteessa: kadenjalki.fi/videokilpailu/osallistu



Mojovat rahapalkinnot

• 1. palkinto 1000 euroa

• 2. palkinto 700 euroa

• 3. palkinto 500 euroa

• Yleisöäänestyksen suosikki saa
300 euroa

• Palkitut julkaistaan lokakuussa

• Arvioidaan: ideaa, 
esittämistapaa, ryhmän
kokoonpanoa, 
työelämäyhteistyötä

Voit myös 
äänestää omaa 

suosikkiasi!



”Kestävä ja vastuullinen 
ammattitaito on 

ajankohtainen ja tärkeä 
aihe, joka inspiroi 

ilmastovastuullisiin 
tekoihin myös kilpailun 

ulkopuolella ”

”Nykypäivänä 
ilmastovastuullinen 
toiminta pitäisi olla 
osa meidän jokaisen 

arkea.”

Piritta Palokangas, toimittaja

Markkinointi & Mainonta -lehti

Bettina Peltoniemi, tubettaja

Voittajat valitsee arvovaltainen raati

”Näillä videoilla 
voimme muuttaa 

kehityksen suuntaa 
parempaan.”

Anu Mänty, johtava asiantuntija

Hiilineutraali kiertotalous, Sitra
Veronika Honkasalo, kansanedustaja (Vas.)

Sivistysvaliokunnan jäsen

”Olen viime aikoina 
pohtinut paljon sitä, miten 
takaamme sen, että ihan 

jokainen ihminen ja 
varsinkin nuoret kokevat 

ilmastotyön omaksi 
vastuukseen”



Lopuksi: Anna palautetta opiskelumateriaalista

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gWp4uh
UfTkmK-

bYFBFbbELik4HiuZZpJhuK16dmZbBxUNzJNU1pPTDFQSjNZQj
kwUlZYSk0wRVZTVS4u

Palautteesi on meille arvosta ja auttaa kehittämään materiaalia!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gWp4uhUfTkmK-bYFBFbbELik4HiuZZpJhuK16dmZbBxUNzJNU1pPTDFQSjNZQjkwUlZYSk0wRVZTVS4u

