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OHJELMA
• Miksi podcast?

• Podcastin konseptointi

• Podcastin toteutus ja tuotanto

• Podcastin jakelu ja markkinointi



MIKSI PODCAST?

 Podcastit eivät formaattina ole uusi 
ilmiö, mutta niiden suosio on viime 
aikoina kasvanut merkittävästi. 
Radiomedian tutkimuksen mukaan 
yli kolmannes suomalaisista 
kuuntelee podcasteja. Miksi?

Podcastin kuuntelu vapauttaa kädet 
muuhun tekemiseen. Kuuntelu 
tapahtuu usein muun tekemisen 
ohella ja pääosin mobiililaitteilla 
(81%). 



HENKILÖKOHTAISUUS &
INHIMILLISYYS

• Persoonat esiin äänen kautta

• ”Deep dive” valittuun aiheeseen

• Kuulija kärpäsenä katossa -> henkilökohtaisempi kokemus

• Podcastin kuuntelijat sitoutuneita. Keskimäärin 80% 
aloittaneista kuuntelee jakson loppuun asti.

• Brändin parissa vietetty aika kerralla jopa 20-30 
minuuttia.

• Erinomainen tapa kertoa tarinoita ja lisätä tietoisuutta, tuoda 
esiin yrityksen näkökulmia kohderyhmää kiinnostavista 
aiheista

• Sitoutetaan olemassa olevia asiakkaita ja tavoitetaan uusia



MILLAINEN PODCAST?
Kuuntelumotiiveja 
tarkasteltaessa 
Radiomedian 
tutkimuksessa havaittiin, 
että yli 74% podcastien 
kuuntelijoista hakee 
podcasteilta viihtymistä

Kuinka tehdä 
asiasisällöistäkin sellaisia, 
että niiden parissa viihtyy 
pidemmänkin tovin?
-> Hostin rooli korostuu



MILLAINEN PODCAST?
Kiinnostavimpia 
aihealueita 
tarkasteltaessa 
korostuivat viihde ja hupi, 
uutiset ja ajankohtaisasiat 
sekä ihmissuhde ja 
perheasiat.

Brändimielikuvaa ja 
sitouttamista, ei 
tuotteiden ja 
palveluiden esittelyä.

Huom. Kuitenkin, 
Business- ja 
markkinointipodcasteja 
on toistaiseksi ollut 
myös tarjolla hyvin 
vähän.



PODCASTIN KONSEPTOINTI

• Vaihtoehtoja on monia:
• Monologi vai keskustelu?
• Toistuvat keskustelijat vai vaihtuvat vieraat?
• Yksi vai useampi host?
• Yksi vai useampi vieras?
• Toistuva aihe, josta keskustellaan vaihtuvien 

vieraiden kanssa vai vaihtuva aihe ja vaihtuvat 
vieraat?

Yhtä oikeaa tapaa ei ole, mutta miten valita itselle 
toimiva?



PODCASTIN KONSEPTOINTI

• Kohderyhmä. Kenelle sarjaa tehdään?
• Nykyiset asiakkaat?
• Uudet asiakkaat?
• Sidosryhmät?
• Henkilöstö?

• Kattoteema, joka yhdistää kaikkia jaksoja
• Kuinka kuvailisit podcastiasi, kun kerrot siitä 

ystävällesi?
• Mitä selkeämmin määritelty punainen lanka, sen 

helpompaa kaikki muu suunnittelu on



HOSTIN VALINTA

Hostilla on merkittävä rooli podcastin lopputuloksen 
kannalta – kannattaa miettiä tarkkaan

• Sisäinen vai ulkoinen host? (yrityspodcast)

• Toistuva vai vaihtuva host?

• TOP 5 kriteerit hostin valintaan:
• Oma innostus

• Selkeä artikulaatio

• Hyvä keskustelija

• Substanssiosaaminen aiheesta

• Verkostojen koko



HOSTIN TEHTÄVÄT 
1. Valmistautuminen

• Äänitykseen valmistautuminen on hyvä aloittaa jo hyvissä ajoin ennen äänitystä. Tärkeintä tässä on tuntea aihe 
ja vieras perusteellisesti.

• Äänityspäivänä huolehdi, että oma energiatasosi on kunnossa. Mikä vaikuttaa omaan lataukseen ja fiilikseen?

• Millainen oma rooli on? Haastattelija vai keskustelija?

2. Läsnäolo

• Haastattelutilanteessa tärkeintä on luoda osallistujille turvallinen ja hyvä ilmapiiri. 

3. Johtaminen

• Anna vieraalle tilaa, mutta pidä langat omissa käsissäsi.
• Pidä kiinni aikataulusta



VISUAALINEN ILME

• Podcastin visuaalinen ilme 
kannattaa suunnitella jo 
alkuvaiheessa ja siihen kannattaa 
panostaa

Huoliteltu ja yhtenäinen ilme 
erottuu edukseen

• Profiilikuva / logo

• Jaksokohtaiset kuvat

• Eri kokoiset kuvat somejakoja 
varten



KUINKA EROTTUA MUISTA?

• Suurin osa podcasteista on yhden 
tai useamman ihmisen 
keskusteluohjelmia (<3)

• Mutta tämä ei ole ainoa tapa tehdä 
podcasteja vaan ääntä voi käyttää 
monella eri tapaa. Millaisilla 
elementeillä voisit tuoda podcastiisi 
lisäulottuvuuksia?



PODCASTIN TOTEUTUKSEN 
ASKELEET

1. Äänisuunnittelu

2. Käsikirjoitus

3. Vieraan valmistelu

4. Tuotanto
• Äänitys
• Editointi

SISÄLTÖ

KUUNTELU-
KOKEMUS



ÄÄNISUUNNITTELU
• Tunnusmusiikki (alku, väli, loppu)

• Keskustelusta erilliset osiot
• Asiapitoinen vs raskas -> keskittymiskyvyn ylläpito
• Tarinallistaminen? Henkilökohtaisempia kysymyksiä, kokemuksia, 

taustoja, suosituksia? 
• Pohdi lisäksi ääniä, joilla voisit mahdollisesti elävöittää 

keskustelua. Sopisiko väliin esimerkiksi luonnon tai liikenteen 
ääniä tai villimpänä esimerkiksi ohjattu hengitysharjoitus tai 
niska-hartiajumppa?

• Toistuvat kysymykset

• Spiikit, intro & outro



JAKSOJEN SUUNNITTELU
• Pohjautuu aiemmin määritettyyn 

konseptiin – pidä tavoitteet ja 
kohderyhmä mielessä

• Vieraat vai aihe edellä?

• Tyyli – rento vai muodollinen vai jotain 
siltä väliltä?

• Ei yhtä oikeaa tapaa käsikirjoittaa – etsi 
oma tyylisi

”PODCAST ON PARHAIMMILLAAN 
RENTOA KESKUSTELUA, JOSSA 
KUULIJA TUNTEE OLEVANSA 
MUKANA  – EI TIUKAN KÄSSÄRIN 
MUKAAN ETENEVÄ 
HAASTATTELUTYKITYS”



KÄSIKIRJOITUS
• Suunnittele jokainen jakso erikseen. Mieti mikä viesti tällä 

jaksolla halutaan erityisesti välittää. Kirjaa se ylös. 
Mahdollisimman pieneksi pilkottu tavoite auttaa 
fokusoimaan.

• Suosittelemme miettimään jakson kattoteeman alle 3 
alateemaa, joista haluat keskustella ja muotoilemaan 
mahdollisia kysymyksiä näiden teemojen alle. Etene 
teemojen avulla!

Kysymykset toimivat apunasi, mutta niitä ei ole 
tarkoitus noudattaa orjallisesti

• Vältä kyllä/ei kysymyksiä – suosi avoimia



 
Rakenne (esimerkki):

• TERÄVÄ ALOITUS 

• Hostin esittely: nimi, titteli, organisaatio

• Vieraan esittely: host esittelee ja toivottaa tervetulleeksi

• Host avaa lyhyesti jakson aiheen; mistä jutellaan, mihin 
halutaan saada näkemystä vieraalta -> koukutetaan kuuntelija 
heti alkuun

• SUKELLUS SYVEMMÄLLE

• Aihe 1 + kysymykset

• Aihe 2 + kysymykset

• Aihe 3 + kysymykset

• TIIVIS LOPPUHUIPENNUS

• Yllättävä/hauska kysymys loppuun, henkilökohtainen 
kokemus

• Hostilta muutaman virkkeen yhteenveto puhutuista asioista 

• Host kiittää vierasta

Varaa reilusti kysymyksiä, 
mutta priorisoi tärkeimmät. 

Ei tarvitse yrittää ehtiä 
kysyä kaikkia

Syventävät jatkokysymykset 
lennosta -> esimerkkejä, 
kokemuksia, konkretiaa



VIERAAN VALMISTELU

• Pidä huolta vieraasta jo ennen nauhoitusta. 
Erityisesti:

• Miksi juuri hänet halutaan mukaan?

• Mitä häneltä erityisesti toivotaan?

• Onko jotain, mistä ei saa puhua?

• Äänitys aika ja paikka

• Äänityksen kesto (tavoite)

• Valmiin jakson pituus (tavoite)

• Miten vieraan tulisi valmistautua, mitä erityisesti huomioida?

• Kysymysrunko / aiheet ja eteneminen (?)

• Infot vieraalle viikkoa ennen!



TUOTANTO

Äänenlaatu & kuuntelukokemus

• Äänitykset
• Akustiikka

• Laitteet

• Tunnelma

• Etä-äänityksestä

• Editointi
• Journalistinen editointi

• Äänenlaadullinen editointi



PODCASTIN JAKELU
• Julkaisualusta

• Anchor

• SoundCloud

• Monia muita…

• Kuuntelualustat
• Spotify

• Apple Podcasts

• Google Podcasts

• Acast

• PocketCasts

• Monia muita…

• Supla

• Youtube



PODCASTIN MARKKINOINTI
Uutta sarjaa lanseerattaessa on tehtävä töitä, jotta kuulijat löytävät 
sen. Mitä pidempään sarjaa on tehty ja mitä enemmän jaksoja on 
julkaistu, sen vähemmän panostusta markkinointiin tarvitaan. 
Mutta alussa erittäin tärkeää.

Paradoksi: parhaiten audion markkinointiin toimii muut formaatit – 
tekstit, kuvat ja videot

Markkinointiin voi hyödyntää samoja keinoja kuin muussakin 
markkinoinnissa: esim. somea, uutiskirjeitä, sähköpostikampanjoita, 
lehdistötiedotteita ja display-mainontaa.

Mutta miten?



MITEN UUSI SISÄLTÖ LÖYDETÄÄN?

• Podcast palvelut
• Hakusanat jakson nimissä ja 

esittelyteksteissä

• Markkinointi 
kuuntelualustoilla 
(ilmaiskäyttäjille)

• Yhteistyöt muiden 
podcastaajien kanssa?

• Sosiaalinen media
• Orgaaninen -> hostin ja 

vieraiden aktiivisuus

• Maksettu – kohderyhmä & 
formaatti

• Etsin verkosta
• Hakukonelöydettävyys -> 

SEO



PODCAST-ALUSTAT

• Löydettävyys & kiinnostavuus!
• Sarjan nimi
• Jakson nimi
• Jakson esittelyteksti

• Kuuntelualustoilla markkinointi: esim. Spotify  
äänimainokset
• Käyttäjä on jo palvelun parissa ja etsii 

kuunneltavaa
• Max 30sek äänimainos + kuva 

kohdentaminen valitulle yleisölle 
(demografiset tiedot)

• HUOM. Mainokset vain ilmaiskäyttäjille



SOME
Orgaaninen

• Hostin kanavat

• Vieraiden kanavat (Kaupallinen yhteistyö?)

• Yrityksen kanavat

• Oma tili podcastille?

• Kuulijoiden osallistaminen

Maksettu mainonta

• Kohderyhmästä riippuen Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google

• Kuvat & videot – teaser & waveform. Huom! Tekstitys.



  



MITEN ETEENPÄIN?
Studion varaukseen:

https://villageworks.com/fi/

Podcast podcasteista:

https://anchor.fm/podcast-podcasteista

https://villageworks.com/fi/
https://anchor.fm/podcast-podcasteista

