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Video- ja äänitiedostojen jakopalveluja 

 Internet Archive, http://www.archive.org/ 
 video, ääni, liikkuvaa kuvaa, ... 

 rekisteröitymällä ja kirjautumalla voi kerätä itselle mielenkiintoisia klippejä 
 RSS-syöte 

 Free Music Archive, http://freemusicarchive.org/ 
 vapaasti kuunneltavaa ja ladattavaa musiikkia 

 Freesound, http://www.freesound.org/ 
 ääniä, ei musiikkia 

 Jamendo, http://www.jamendo.com/ 
 musiikkia 

 YLE Tehosto Tee se itse, http://yle.fi/vintti/yle.fi/tehosto.yle.fi/tehostelista.html (arkistoitu sivu - kaikki 
linkit eivät toimi) 

 ääniä omaan ja yhteisön ei-kaupalliseen käyttöön 

 Blip.tv, http://blip.tv 
 "tulevan sukupolven" televisiokanava, johon voi kuka tahansa tuottaa 

materiaalia 
 videoita 
 materiaalit lisääntyvät myös esim. iTunes- ja YouTube-palveluihin 

 Vimeo, http://vimeo.com/ 
 Virtualmedicalcentre.com, http://www.virtualmedicalcentre.com 

 terveysaiheisia videoita 
 Teacher Tube, http://www.teachertube.com/ 

 K-12 
 YouTube, http://youtube.com 

 huomioi myös YouTuben viralliset kanavat! Organisaatio voi ostaa lisätilaa ja voi 
siten ladata 10 minuuttia pidempiä videoita. 

 University of Helsinki 
 Itä-Suomen yliopisto 
 University of Oulu 
 PKAMK 

 Savonia-AMK: Kykykaappari 
 Suomalainen työ 
 Tampere University of Technology 

Miten voin tuottaa ja jakaa? 

 mailVU, http://mailvu.com  (HUOM! Ei ole enää käytössä.) 
 Toimii verkossa, ei tarvitse käyttäjätiliä tai ohjelmistolatauksia 
 Vaatii Flash Playerin toimiaakseen 

 Vastaanottaja saa videosta linkin sähköpostiin, voi lisätä myös kuittauksen 
lähettäjälle  

 Videon voi lähettää useaan sähköpostiin erottamalla osoitteen puolipisteellä (;) 
 Videoon voi tehdä määrittelyjä (aika- tai katselukertaraja) 

 Adobe Connect, http://www.adobe.com/fi/products/adobeconnect.html 

 esimerkki: HD vs LD? Loppuun asti hiottua vai spontaaneja klippejä? 
 Skype for Business / Lync 2013 

 Tee tallenne ensin. 
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 Voit lähettää isot tiedostot oppitupaan (oppitupa@uef.fi) Funet 
Filesenderin kautta (https://filesender.funet.fi/) 

 Voit itse ladata videotiedostoja 
mediapalvelimelle: http://media.uef.fi. 

 WeVideo, http://wevideo.com 
 Palvelussa voi kuvata ja muokata videoita. 

 Kuvaus kännykällä, tabletilla tai digi- tai web-kameralla, siirto nettiin 

 Blogipalveluja, esim. Tumblr 
 Pilvipalveluja, OneDrive, iCloud tmv. 
 Videopankkeja, esim. Bambuser, Screencast, Vimeo, YouTube 
 Yhteisöpalveluja, esim. Facebook, Instagram, Twitter 

Miten varmistan, onko materiaali todella käytettävissä? 

Katso materiaalin lataaja. Jos on kyse nimimerkistä eikä nimimerkin profiilista voi päätellä hänen 
todellista taustaansa, materiaali on julkaistu ilman lupaa. Se, että materiaali on julkisesti saatavilla, ei 
tarkoita että julkaisijalla on lupa sitä käyttää. Jos käytät tällaista materiaalia, syyllistyt 
tekijänoikeusrikkomukseen. 
 
Se, että materiaali on julkisesti saatavilla, ei tarkoita että julkaisija sallii käyttää materiaalia vapaasti. 
Lyhyesti sanottuna: Minkä käyttöä ei ole verkossa erikseen sallittu, sen käyttö ilman tekijänoikeuksien 
haltijan lupaa on kielletty. Jos käytät materiaalia ilman lupaa, syyllistyt tekijänoikeusrikkomukseen. 

Miten etsin ja löydän videoita turvallisesti ja laillisesti netistä? 

 Hae videoita CreativeCommonsin kautta 

 http://search.creativecommons.org/?lang=fi – kirjoita hakusana ja klikkaa 
YouTube-bannerista. 

 http://youtube.com – kirjoita hakusana,creativecommons 
 Tarkista vielä käyttöoikeudet kuvauksesta. 

 Tarkista ja arvioi myös videon jakaneen tahon luotettavuutta. 
  

Lisätietoa 

 Rytkönen-Suontausta, T. Ääni ja video verkossa -työpajan tallenne 25.3.2011 (osa I, kesto n. 57 
min; osa II, kesto n. 31 min) 

 Helmivinkki: Mistä löydän tekijänoikeusvapaata materiaalia tuotoksiini? 
 Tieto- ja viestintätekniikan oppaita ja oppimateriaaleja: Video 
 Tekijänoikeudet - UKK (Taina Rytkönen-Suontausta). Video verkossa: Diat 21-

23. http://prezi.com/6ptpeuslimfp/tekijanoikeudet-ukk/. 

 Common Qualities of Insanely Successful Viral 
Videos: http://socialmediatoday.com/node/585936?utm_source=smt_newsletter&utm_medium=email&u
tm_campaign=newsletter 

 Ounasvaaran yläkoulu. Opetusvideo WeVideolla. http://oukunysienatk.blogspot.fi/2014/02/opetusvideo-
wevideolla.html 
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