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Tässä webinaarissa

• Annamme vinkkejä videoprojektin käytännön 
toteutukseen – Miten kuvata ja editoida?

• Kuinka osallistua Oma kädenjälkeni -videokilpailuun



Kolmen webinaarin sarja

• Infowebinaari 19.5. klo 9-9.30

• Kestävä kehitys – Vinkkejä videon suunnitteluun ja 
käsikirjoitukseen –webinaari 26.5. klo 9-10

• Vinkkejä videokuvaukseen ja editointiin –webinaari 28.5. klo 9-10

Webinaareista editoidaan vinkit myös opiskelijoiden käyttöön!

Kaikki materiaalit: https://www.kadenjalki.fi/opettamisen-tueksi/

https://www.kadenjalki.fi/opettamisen-tueksi/


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


Kysymyksiä & ajatuksia?



Videon jakaminen kilpailuun

• 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.

• Osallistujalla tai joukkueella on 
oikeus julkaista kilpailutyö 
myös omissa kanavissa

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



Kilpailusäännöt
kadenjalki.fi/videokilpailu/saannot

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/


Kiitos! Keskustelua ja ideoita videoprojektin toteuttamiseksi


