
Ohjelma



Miten tehdään podcastin 
konsepti?



Miksi?



Mikä on podcast?
Mitä kuulijat 
tarvitsevat?



”Spoken word 
audio”



Mikä on podcastin paikka 
viestinnässä?
Podcast ei ole audiokanava, johon tuutataan 
kaikki viestit, vaan yksi osa 
viestintästrategiaa, ehkä vain rajatulle 
kohderyhmälle tehty. 



Mediakonsepti on lupaus 
kuulijalle ja työkalu 

tekijöille.



Konseptin elementtejä
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Mikä on podcastin aihe?
Jos se ei lähde suoraan tavoitteesta, aloita 
miettimällä, millainen podcast kuulijoilta 

puuttuu, millaisen haluaisit itse maailmaan ja 
millaisen podcastin tekemiseen juuri sinä olet 

oikea ihminen. 



Rakasta aihettasi!
Mieti, mitä ajattelet paljon, ja tee 
podcast vain sellaisesta aiheesta. 

Muuten väsähdät. 





Kun levennät 
konseptia jostain, 

kavenna sitä 
toisesta päästä. 











”Mikä on oikea podcastin 
pituus?”





Uskalla rajata kohderyhmää. 
Tee siitä niin pieni, että 

hirvittää, ja palvele sitä niin 
hyvin kuin pystyt.



Onko joku yleisö, 
jonka voit omistaa?



The Dental 

Hacks...created for 

dentists, by dentists.





Mikä on sarjan 
lupaus kuulijalle?



“Makes tooth time easy.”
Kids will hear jokes, riddles, stories, fun facts, silly songs and more, that’ll keep them giggling - and 

brushing - for the full two minutes that dentists recommend. 



”Mogul is a show about hip hop’s most iconic moments, told 
by the people who lived them.” 



Lupaus voi olla 
näkökulma, ismi tai 

asenne



Lupauksen on oltava realistinen, sillä 
kaikki on kiinni siitä, voiko lupauksen 
toteuttaa hyvin. 
(Onko konseptilupaus “podcastissa maailman kiinnostavimmat ihmiset kuten 
Sauli Niinistö ja Michelle Obama puhuvat henkilökohtaisista traumoistaan” 
kunnianhimoinen vai yksinkertaisesti huono? En tiedä! Mahdollista on, että 
onnistut ja teet maailman parhaan podcastin, jos uskot saavasi heidät studioon 
ja olet parempi kuin Maarit Tastula ja Oprah yhteensä. Onnea matkaan!)









Mikä on podcastin muoto ja 
rakenne?



Raskaasti tuotetut
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Vetäjä ja vieras
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Kaksi vetäjää
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Kuka 
juontaa?











Visuaalisuus on osa 
konseptia. Mitä kansi 
lupaa? 





Onnistunut kansi x 5



Urheilucast



POKS



Tuplakääk



Rahapodi



Jäljillä



Konseptiworkshopin 
minimalli



Mallikuulijan hahmottelu 



Mitkä ovat hänen arjen tarpeensa? 



Palvelupersoona: Millaista ihmistä 
hän kuuntelee? 



Nimiä? 



Hissilauseharjoitus!
Täytä 5 x esimerkiksi lause: [Podcastin nimi] on podcast, jossa [henkilö X] puhuu/puhuvat [mistä] 

[kenelle]. 



5 x lupaus kuulijalle
Kun kuuntelet podcastia X, saat jokaisessa jaksossa...”



Konseptipaperin simppeli malli


