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YouTube on Googlen omistama Internetissä toimiva videopalvelu. YouTuben kautta käyttäjä voi 
lisätä omia videoita tai katsoa sekä ladata muiden käyttäjien lisäämiä videoita. Ilmaiseksi. 

Jokaiselle rekisteröityvälle Youtube-käyttäjälle luodaan oma kanava. Kanavalla näkyvät palveluun 
ladatut videot ja myös niiden jotka käyttäjä on merkinnyt suosikeikseen. Myös käyttäjän tuoreet 
toimet, kuten videolataukset listataan kanavalla. Kanavaa voi kommentoida.

Miksi Punomon videot ladataan Youtubeen?
Videot ladataan Youtubeen ja linkitetään (toistetaan) sieltä WordPress-julkaisun sivulle. Näin ne 
toimivat paremmin, jos kovin moni haluaa katsella videota samaan aikaan.
 
* ilmainen 
* Youtube hyväksyy (lähes) kaikki formaatit 
* Youtubevideo toimii jokaisella laitteella heti (voi katsella jopa uusilla telkkareilla)
* videoiden muokkaaminen (esim. leikkaaminen) onnistuu jälkikäteenkin
* videot saa ladattua takaisin omalle koneelle Youtuben videomanagerista
* videoiden liittäminen artikkeleihin helppoa, riittää kun liittää vain videon osoitteen tekstin sekaan
* luotettava palvelu, toimii oikeastaan aina

Äänitteiden lähettäminen Youtubeen onnistuu myös, videoeditointiohjelmalla vain lisää äänitteeseen
videoraidaksi jonkin kuvan ja tallentaa videona. Lisää: https://support.google.com/

 Youtube ja Punomo

  Ammattilaisten julkaisujen tekijät

Punomon sivustot

Youtube

Punomolle on luotu Youtube-kanava. 
Ammattilaisten julkaisujen tekijät voivat ladata videoita sinne.  
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https://support.google.com/youtube/answer/1696878?topic=2888648&hl=en


Miten lataat videon Punomon Youtube-kanavaan?

Alkutoimenpiteet.
Pyydä Punomolta Youtube-kanavan ylläpito-oikeudet. Vain siten voit ladata videoita Punomo-
kanavalle. Sinulla tulee olla Googlen Gmail-osoite. 
Saat vastauksena oheisen ilmoituksen. Hyväksy kutsu.

Videon siirtäminen Youtube-kanavaan
Avaa joku Youtube-sivu. Sen oikeassa yläkulmassa on Kirjaudu sisään-nappi. Klikkaa sitä.

Kirjaudu sisään ja siirry YouTube-palveluun. Seuraavanlainen ikkuna aukeaa, Penan tilalla on oma 
nimesi ja videoitten määrä on luonnollisesti toinen.

Valitse Punomo, niin saat ladattua videosi Punomon kanavalle muiden joukkoon. Tätä kirjoittaessa 
uudessa Punomossa oli vasta muutama video ladattuna.
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Kun painat ok, uusi ikkuna aukeaa. 

Valitse Oma kanava.

Seuraava ikkuna.
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Valitse Lataa, sivun oikea yläkulma.

Seuraava ikkuna aukeaa. Siirrä/vedä ja pudota
tekstin ohjeen mukaan sinne haluamasi video.
Tai:
Klikkaa suurta nuolta (valitse ladattava tiedosto). 
Etsi tietokoneeltasi haluamasi tiedosto ja klikkaa
sitä. Lataus käynnistyy välittömästi.

Lataus kestää videon pituuuden mukaan. Odota rauhassa. 

Kesken käsittelyn, Youtube saattaa kertoa, että videossa on jotain vikaa ja pyytää lupaa saada 
korjata. Anna lupa.
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Youtube ilmoittaa, että käsittely on valmis. 
Ja korjauskin onnistui, kuten kuvasta näkyy. Hi.

Valitse videoiden pikkukuvista jokin tai Oma pikkukuva. Punainen rengas kuvan ympärillä kertoo 
mikä kuva on valittu.

Extra-infoa
Yleisesti ottaen on suositeltavaa, että videoleike ladataan YouTubeen 
4:3-kuvasuhteella 480 × 360 -tarkkuudella 
tai 
16:9 kuvasuhteella 1 280 × 720 -tarkkuudella, mikä on puolitäysiteräväpiirtotarkkuus. 

Varmista että käytät jotain seuraavista tiedostomuodoista:
*.MOV, *.MPEG4, *.AVI, *.WMV, *.MPEGPS, *.FLV, *.3GPP, *.WebM.
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Siellähän se video on pinon päällimmäisenä.
Jos kaikki ok, klikkaa Julkaise (Nappula sivun oikealla). 
Jos ei, kruksaa videosi ja valitse Toiminnot valikosta, Poista tai jotain muuta mikä tuntuu sopivalta. 

Kirjaudu ulos ja katso normaali-Youtubesta, miltä näyttää.
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Vielä hieman tekniikkaa, jos kiinnostaa.
Vie kursori Youtube-videosi päälle. Klikkaa hiiren oikealla ja avautuvasta valikosta valitse 
”Teknisiä tietoja”.

Huomaat, että vaikka siirsin WebM-formaattiin konvertoidun videon, niin Youtube on muuttanut 
sen mieleisekseen, eli Mime Type: video/mp4.
WebM on Googlen Youtubia varten kehittämä container-formaatti, silti ”se tekee mitä lystää”. 
Tehköön, kunhan video toimii.

Vielä infoa tuetuista selaimista.

Tuetut selaimet
Monet selaimet tukevat sekä HTML5:n videoelementtiä että joko H.264-videopakkausta tai WebM-
muotoa. Näitä ovat:

• Google Chrome 

• Microsoft Internet Explorer 

• Firefox 

• Opera 

• Apple Safari 
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http://www.apple.com/safari/
http://www.opera.com/browser/download/
http://www.mozilla.com/?WT.mc_id=youtube
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/browser-ie
https://www.google.com/chrome
http://webmproject.org/
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