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Videojulkaisujen ohje 

LAB Focus videojulkaisut 
 

LAB Focus YouTube -kanavalla julkaistaan LAB-ammattikorkeakoulun toiminnan tuloksena 

syntyneitä videoita. Julkaistavat videot esittelevät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 

tuloksia tai liittyvät muutoin tekijöiden työhön LABissa. 

LAB Focus alustan toimituskunnan asiatarkastajat käyvät läpi kaikki ehdotukset. Koska videot 

tarkistetaan yleensä vasta niiden valmistuttua, on tekijän/tilaajan vastuulla varmistaa ohjeiden 

mukaisesti toimiminen. Videot arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Epäselvissä tapauksissa 

voit ottaa yhteyttä toimituskuntaan jo videota suunnitellessasi. Toimituskunnan tavoittaa 

sähköpostilla:  labfocus@lab.fi 

Audiovisuaalisista julkaisuista maksetaan julkaisupalkkio, mikäli ne täyttävät LABin 

julkaisutiedonkeruun kriteerit ja julkaisu on ilmoittanut vuosittaisen aikataulun mukaisesti 

julkaisuilmoituksella. Ohjeet löytyvät LABin intran sivulta LAB Julkaisut  

 

Muistilista videoiden tekijöille 
 

• Sisältö esittelee LABin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia tai liittyy tekijöiden 

työhön LABissa  

o Vähintään yksi merkittävässä roolissa olleista tekijöistä kuuluu LABin 

henkilökuntaan, video perustuu tekijän työhön liittyvään asiantuntemukseen 

▪ Onko videolla asiasisältöä tarpeeksi esimerkiksi lyhyeen artikkeliin? Jos on, 

niin video tuo todennäköisesti asiantuntijuutta riittävällä tavalla esiin. 

o LABin henkilökunnan osuus on merkittävä ja se näkyy videossa, esim. 

lopputekstissä. Esimerkki: Käsikirjoittanut Maija Meikäläinen, LAB-

ammattikorkeakoulu 

• Videon ensijulkaisijana toimii LAB Focus YouTube -kanava. 

o Jos video on jo julkaistu esim. tekijän omalla YouTube kanavalla ei video täytä 

julkaisun kriteereitä 

• Videoiden on täytettävä Saavutettavuusdirektiivin ehdot ja videotiedoston mukana tulee 

toimittaa YouTube yhteensopiva tekstitystiedosto (esim. .srt).  

• Kunnioita tekijänoikeuksia 

o Jos videolla käytetään ulkopuolisten tekijöiden musiikkia tai kuvia, tulee heidät 

mainita myös lopputeksteissä. 

• Kieli: suomi tai englanti. Kieli on sujuvaa yleiskieltä. 

• Video toimitetaan tarvittavine liitteineen linkillä labfocus@lab.fi osoitteeseen 

o Lähetä linkin lisäksi tekstitystiedosto sekä videon kuvauskenttään tarvittava lyhyt 

kuvaus videosta 

• Huom! Webinaari- ja opetustallenteet, mainokset ja ohjevideot eivät täytä 

julkaisukriteereitä sisällön osalta, vaikka tekniset vaatimukset täyttyisivätkin. 

mailto:labfocus@lab.fi
https://lut.sharepoint.com/sites/intra-lab-tki/SitePages/Julkaisut(1).aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
https://support.google.com/youtube/answer/2734698#zippy=%2Cperustiedostomuodot
mailto:labfocus@lab.fi


Vinkkejä ja huomioita 
 

• Hyvä video on lyhyt ja ytimekäs 

• Haastattelut eivät yleensä täytä LAB Focuksen julkaisu- ja/tai palkkiokriteereitä 

o Varmista, että pääpaino on LABin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia tai 

liittyy LABiin ja tekijöiden työhön LABissa  

o Taustoita ja syvennä esimerkiksi hankkeiden tuloksiin liittyviä haastatteluja 

hankeinfolla labilaisen asiantuntijuuden esiintuomiseksi. 

• Webinaari- ja opetustallenteet, haastattelut, mainokset ja ohjevideot eivät täytä LAB 

Focuksen julkaisu- ja/tai palkkiokriteereitä 

o Yleisesti LABiin liittyviä esittely- ja promootiovideoita voi tarjota LABfinland 

YouTube -kanavalle, sähköpostilla: lab.viestinta@lab.fi Näistä julkaisuista ei 

makseta julkaisupalkkiota.  

• Muista kuvauslupa 

o Yksityisissä tilaisuuksissa kuvatun materiaalin käyttöön tulee hankkia kirjallinen 

lupa.  

o 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.  

• Videon teknisen toteutuksen voi tilata ulkopuoliselta taholta tai videon voi tehdä 

yhteistyössä muiden hankekumppanien kanssa, mutta vähintään yhden merkittävässä 

roolissa olleista tekijöistä tulee kuulua LABin henkilökuntaan. 

• Opetus- ja ohjaustyön tuloksena syntyneitä videoita (esim. kurssi- tai harjoitustyöt) ei 

julkaista 

• Jatkuvajuonisesta sarjasta myönnetään yksi julkaisupiste koko sarjasta, ei erillisiä pisteitä 

yksittäisistä videoista.  

o Jatkuvajuonisen sarjan tunnusmerkkejä  

▪ Video alkaa tyyliin ”kuten edellisessä osassa keskustelimme”,  

▪ Videot on nimetty sarjana Viestintä 1, Viestintä 2 ja Viestintä 3 

• LABin yleiset julkaisutiedonkeruuseen liittyvät ohjeet on kerätty LAB Julkaisijan oppaaseen 

 

Esimerkkejä videojulkaisuista 
 

Ohjevideo 

Helmi-pöllön metsäseikkailu - ohjeita erityislasten metsäretken järjestämiseen.  

https://www.youtube.com/watch?v=7bN-KplN80Q  

Hankeviestintä 

Asukkaiden tavaralainaamo.  
https://www.youtube.com/watch?v=cl4vofj2-K0   

Hanke-esittely 

CECI project introduction.  

https://www.youtube.com/watch?v=wiAgAG31X_8  

mailto:lab.viestinta@lab.fi
https://libguides.lut.fi/LAB_julkaisijalle/ohjeet
https://www.youtube.com/watch?v=7bN-KplN80Q
https://www.youtube.com/watch?v=cl4vofj2-K0
https://www.youtube.com/watch?v=wiAgAG31X_8


Animaatio 

Päijät-Hämeen Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030. 

https://www.youtube.com/watch?v=i8hrmJbRR80  

https://www.youtube.com/watch?v=i8hrmJbRR80

