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Videojulkaisujen ohje
LAB Focus -blogin YouTube-kanavalla julkaistaan LAB-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämisja innovaatiotoiminnan tuloksena syntyneitä videoita.
Toimituskunnan asiatarkastajat käyvät läpi kaikki ehdotukset. Koska videot tarkistetaan yleensä
vasta niiden valmistuttua, on tekijän vastuulla varmistaa ohjeiden mukaisesti toimiminen.
Epäselvissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä toimituskuntaan jo ennen videon valmistumista. Myös
audiovisuaalisista julkaisuista maksetaan julkaisupalkkio sekä LABin tutkinto-opiskelijoille että
henkilökunnan jäsenille, jos ne täyttävät julkaisutiedonkeruun kriteerit (I1-julkaisutyyppi) ja
kirjoittaja on julkaisun ilmoittanut vuosittaisen aikataulun mukaisesti julkaisuilmoituksella.
Ohjeet videoiden tekijöille
Pääsääntöisesti video lasketaan julkaisupalkkioon oikeuttavaksi julkaisuksi, mikäli sisältö esittelee
tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia tai liittyy tekijöiden työhön LAB-ammattikorkeakoulussa.
Videon tulee myös täyttää Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset sekä alla olevat tekniset ohjeet.
Webinaaritallenteet, opetustallenteet, mainokset ja ohjevideot eivät täytä julkaisukriteereitä.
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Video on arvioitava ennen julkaisua ja julkaisusta päättää joku muu kuin tekijä.
o Tämä ohje on tarkoitettu videojulkaisuille joiden ensijulkaisijana toimii LAB Focus blogin YouTube-kanava.
o Jos julkaisija on muu ulkopuolinen taho niin katso nämä ohjeet:
https://libguides.lut.fi/LAB_julkaisijalle/ohjeet
Video perustuu tekijöiden asiantuntemukseen ja LABissa tehtävään opetus-, tutkimus- ja
kehitystyöhön. Vähintään yksi tekijöistä kuuluu LABin henkilökuntaan.
LABin henkilökunnan osuus on merkittävä ja se näkyy videossa, esim. lopputekstissä.
Esimerkki: Käsikirjoittanut Maija Meikäläinen, LAB-ammattikorkeakoulu
Kunnioita tekijänoikeuksia: Jos videolla käytetään ulkopuolisten tekijöiden musiikkia tai
kuvia, tulee heidät mainita myös lopputeksteissä.
Kieli: suomi tai englanti. Kieli on sujuvaa yleiskieltä.
Videoiden on täytettävä saavutettavuusdirektiivin ehdot ja videotiedoston mukana tulee
toimittaa YouTube yhteensopiva tekstitystiedosto (esim. .srt).
Videon mukana toimitetaan myös lyhyt kuvaus videon sisällöstä
Lähetä tekstitystiedosto sekä linkki valmiiseen, julkaisemattomaan videoon:
labfocus@lab.fi
Luokittelu: Audiovisuaaliset aineistot, paitsi taiteelliset julkaisut, kuuluvat I1-luokkaan.
Taiteelliset julkaisut kuuluvat F-luokkaan.
Julkaisun jälkeen tehdään julkaisuilmoitus. I1-luokan julkaisuista ilmoitus tehdään Elomakkeella ja F-luokan videoiden osalta Justuksen kautta. Julkaisutietojen ilmoittamisen
laajan ohjesivuston löydät LAB Julkaisijan oppaan sivulta: Ohjeet julkaisutietojen
ilmoittamiseen ja rinnakkaisjulkaisemiseen

Tekstitystiedosto
Tekstitystiedosto on oltava YouTube yhteensopivassa tiedostomuodossa. Tekstitystiedosto sisältää videon
puheen tekstinä ja siinä on aikaleimat, jotka määrittävät tekstitysten näyttöhetken videossa. Joissain
tekstitystiedostoissa voi olla myös kohdistus- ja tyylitietoja, joista on hyötyä erityisesti kuuroille ja
huonokuuloisille katsojille. Lisätietoja saat YouTube ohjeista.

Kuvauslupa
Kuvauslupaa videolla esiintyviltä henkilöiltä ei tarvita, jos kuva on otettu julkisella paikalla tai
julkisissa tilaisuuksissa. Jos julkisella paikalla otetussa kuvassa esiintyy vain pari ihmistä, jotka ovat
selvästi tunnistettavissa, on kohteliasta kysyä lupa kuvan käyttöön. Yksityisissä tilaisuuksissa
kuvatun materiaalin käyttöön tulee hankkia kirjallinen lupa.
Julkaisutiedonkeruun kriteerit
•
•
•
•

Vähintään yhdellä tekijällä tulee olla työsuhde LABiin, työn pitää liittyä henkilöiden
tutkimus- tai asiantuntijatyöhön korkeakoulussa.
Video perustuu henkilökunnan jäsenten asiantuntemukseen ja LABissa tehtävään opetus-,
tutkimus- ja kehitystyöhön.
Aineistoa tai ohjelmaa ei ole aikaisemmin julkaistu vastaavassa muodossa.
Aineiston tai ohjelman, tai siihen perustuvan sovelluksen pitää olla julkisesti saatavilla ja
arvioitavissa. Julkaisemisesta päättää pääsääntöisesti jokin muu kuin tekijä tai tekijät itse,
esim. julkaisukanavan toimituskunta. Vaihtoehtoisesti aineiston tai ohjelman täytyy olla
korkeakoulun ulkopuolisen organisaation tilaama ja hyödyntämä.

Huomaa
•
•

•

Esittelyvideot ja erilaiset promootiotarkoituksessa tehdyt videot eivät täytä tiedonkeruun
kriteereitä.
Myös opastusvideot ja luentotallenteet jäävät tiedonkeruun ulkopuolelle: niissä kerrotaan
jotain jo tiedettyä, jolloin tiedon tuottamiseen ei liity systemaattista tutkimus- ja
kehittämistoimintaa.
Opetus- ja ohjaustyön tuloksena syntyneitä julkaisuja (esim. kurssi- tai harjoitustyöt) ei
raportoida, paitsi siltä osin, kun kyse on opettajan henkilökohtaisesta
asiantuntijatoiminnasta. Epäselvissä tapauksissa olethan ennakkoon yhteydessä.

Vinkkejä
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•
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Kirjaa tekijätiedot rooleineen (mm. käsikirjoitus, kuvaus ja leikkaus) ja affiliaatioineen
selkeästi videoon (esim. lopputeksteihin).
Taustoita ja syvennä esimerkiksi hankkeiden tuloksiin liittyviä haastatteluja hankeinfolla
asiantuntijuuden esiin tuomiseksi.
Mieti, onko asiasisältöä tarpeeksi esimerkiksi lyhyeen artikkeliin? Jos on, niin video tuo
todennäköisesti asiantuntijuutta riittävällä tavalla esiin.

Lisätietoja: Tiedonkeruun käsikirja

Esimerkkejä julkaisutiedonkeruun kriteerit täyttävistä videojulkaisuista
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