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1 JOHDANTO
Tämä materiaali käsittelee videon tekoa, tallentamista ja 

muokkaamista. Tarkoitus on selvitä kaikista em. asioista ilman 

maksullisia ohjelmia tai palveluita. Lisäksi tavoite on pysyä 

mahdollisimman paljon sellaisten ohjelmien parissa, jotka toi-

mivat useassa käyttöjärjesetlmässä (Linux, Macintosh ja Win-

dows).

Videokuvauksen perusteita tämä materiaali ei käsittele lain-

kaan, koska siitä aiheesta löytyy netistä Mia Pesosen tekemä 

varsin kattava materiaali. Materiaalista löytyy asiaa kamerois-

ta, jalustoista, kuvakoosta jne.

Ensimmäisenä aiheena käsitellään ruudunnauhoitus, joka on 

kätevä tapa esitellä esim. verkkokurssia tai opettaa jonkun oh-

jelman tai nettipalvelun käyttöä.

Toinen aihe käsittelee Youtubea, joka on apljon muutakin kuin 

videoiden katseluun ja tallentamiseen tarkoitettu palvelu.

Kolmas aihe käsittelee tekijänoikeusia eli mistä kuvaa, ääntä ja 

musiikkia laillisesti ja ilmaiseksi.

Neljäs aihe käsittelee lyhyesti Windowsin elokuvatyökalun 

käyttöliittymää.
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2 RUUDUNNAUHOITUS
Ruudunnauhoitus tarkoittaa sitä, että nauhoitetaan kaikki, mitä 

tietokoneen ruudulla tapahtuu. Erityisen käteviä nämä ruudun-

nauhoitusohjelmat ovat ohjeiden teossa. Ennen erilaiset oppaat

tietokoneohjelmien käytöstä tehtiin kirjalliseen muotoon. Ny-

kyään ruudunkaappausvideot ovat alkaneet vallata alaa, koska 

niiden avulla voidaan näyttää konkreettisesti, kuinka joku hom-

ma tehdään. 

Ilmaisten ja maksullisten kuvaruudunnauhoitusohjelmien välil-

lä ei ole paljoakaan eroja. Yksi ero on nauhoituksen pituus, eli 

osassa ilmaisohjelmia on nauhoituspituus rajattu johonkin mi-

nuuttimäärään. Toinen ero on vesileima: osassa ilmaisohjelmia 

näkyy valmiissa versiossa ohjelman nimi vesileimana. Kolmas 

ero on nauhoituksen tiedostomuoto. Osa ilmaisista ohjelmista 

tallentaa nauhoituksen sellaiseen muotoon, ettei sitä voi tal-

lentaa Youtubeen. 

Suurin ero ilmaisten ja maksullisten kuvaruudunnauhoitusoh-

jelmien välillä ilmenee vasta nauhoituksen jälkeen. Maksulliset 

ohjelmat mahdollistavat nauhoituksen editoinnin eli niissä on 

mahdollisuus leikata nauhoitettua videota. Niissä on myös 

mahdollisuus zoomata ja lisätä tekstejä, puhekuplia jne. Niissä 

on myös valmis painike, jolla lopputuotos voidaan tallentaa 

Youtubeen.

Ilmaisilla kuvaruudunnauhoitusohjelmilla pärjää, jos käsikirjoit-

taa nauhoituksensa. Käsikirjoituksen rooli korostuu, koska 

mahdollisuudet leikata huonot pätkät pois ovat olemattomat. 

On kuitenkin huomattava, että editoinnin puuttumista voi kor-
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vata Youtuben tarjoamilla editointimahdollisuuksilla. Pienimuo-

toinen leikkaus onnistuu ja lisäksi Youtube sisältää mahdolli-

suuden lisätä videoon mm. tekstiä.

2.1. Esimerkkejä
Tässä alla esimerkkejä siitä mihin kaikkeen ruudunnauhoitus-

ohjelmat taipuvat.

● Jari Sarja esittelee AT6 kurssia. Tässä on käytetty ohjel-

maa Camtasia, joka on maksullinen ohjelma.

● How To Download Screencast-O-Matic. Tässä on käytet-

ty Screencast-O-Maticin ilmaisversiota, jonka tunnistaa 

vasemman alankulman vesileimasta.

● LibreOffice Impress, nauhoite 1: uusi esitys . Tässä on 

käytetty ohjelmaa Camtasia, joka on maksullinen ohjel-

ma.

2.2 Screencast-O-Matic
Vanha klassikko Screencast-O-Matic on edelleen hyvä valinta 

ruudunnauhoitukseen. Ilmaiseksi voi nauhoittaa 15 minuutin pi-

tuisia pätkiä. Eikä työhön tarvita muuta kuin internetyhteys ja 

www-selain, jossa on Java. Sitten vaan nauhoittamaan eli nap-

sautat painiketta ”Start Recording”.
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Käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen. Ylärivillä kysytään, että 

mitä aiot nauhoittaa. Screen tarkoittaa näyttöä, Webcam tar-

koittaa webkameraa ja Both tarkoittaa sitä, että sekä kuvaruu-

dun että webkameran kuva tallennetaan.
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Seuraavaksi kysytään nauhoituksen maksimiaikaa, jota ei kan-

nata muuttaa. Sitten kysytään nauhoitettavan alueen kokoa ja 

siinä tuo 720 on hyvä. Mikäli haluat nauhoittaa koko ruudun va-

litse ”Fullscreen” ja mikäli haluat nauhoittaa avoinna olevan ik-

kunan valitse ”Active Window”.

”Narration” tarkoittaa ääntä eli mikä on äänilähde. Kannattaa 

valita ulkoinen mikrofoni, jos sellainen on käytettävissä.

”Computer Audio” tarkoittaa sitä, että nauhoitetaanko järjestel-

män äänet. Alimmaisena on sitten ”Preferences”, jossa voit va-

lintanäppäinkomennot, joilla käynnistät ja lopetat nauhoituk-

sen.

Plussat 

• toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä 

• yksinkertainen käyttöliittymä 

• mahdollisuus valita ääni- ja kuvalähteet nauhoitusvai-

heessa 

Miinukset

• perustuu Javaan eli ongelmia ainakin selaimen kautta 

käytettäessä 

• vesileima voi häiritä 

• 15 minuutin raja nauhoituksen pituudessa 
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Jos haluat nauhoittaa pidempiä nauhoitteita kuin 15 minuuttia, 

joudut pulittamaan noin 13 euroa lisää per vuosi. 

2.2.1 Ongelmia?

Screencast-O-Matic perustuu Javan hyödyntämiseen, joten se-

laimen kanssa käytettäessä voi tulla tietoturvaan liittyviä ilmoi-

tuksia. Saattaa jopa käydä niin, ettei kuvaruudunnauhoitus on-

nistu lainkaan. Mikäli sinulla on Javan kanssa ongelmia kokeile 

asentaa Javan viimeisin versio. 

Mikäli Javan viimeisimmän version asennus ei auta, on sinulla 

vielä yksi mahdollisuus. Screencast-O-Matic asennetaan ohjel-

mana, jonka avulla nauhoitus tapahtuu. Ohjelma löytyy osoit-

teesta: http://screencast-o-matic.com/screen_recorder, jossa 

on linkki ”Download the full app install”.

2.3 Screencastify
Screencastify asennetaan osaksi Chrome-selainta ja se integ-

roituu kätevästi Google Driveen ja YouTubeen. Voit nauhoittaa 

kaikki mitä kuvaruudullasi tapahtuu, ja voit myös nauhoittaa 

webkameran kuvaa. Lopputuloksen voit tallentaa tietokoneel-

lesi tai Google Driveen. Myös julkaiseminen suoraan Youtubeen 

on mahdollista. Ilmaisversiolla voit nauhoittaa 10 minuuttia, 

mutta 20 euron kertamaksulla voit nauhoittaa pidempäänkin. 

Ilmaisversiossa videon yläreunaan tulee teksti ”Powered by 

Screencastify Lite”.
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Ohjelma saa asennettua helpoiten siten, että avaa Chrome-se-

laimen ja menee osoitteeseen 

https://www.screencastify.com/. Siellä on iso ”Install Now” 

painike, jota napsauttamalla pääsee asennukseen.

Sen jälkeen napsautetaan painiketta ”Lisää laajennus”. 

Sitten kaikki on valmista. Chrome-selaimen oikeassa yläreu-

nassa näkyy painike, jota napsauttamalla pääsee aloittamaan 

nauhoituksen 

Seuraavaksi määritellään kameran käyttöoikeus ja tallennus-

paikka, joka on joko oman koneen kiintolevy tai Google Drive. 

Tämän jälkeen näytetään video musiikin kera aiheesta Screen-

castify. Asennus ja asetukset on nyt tehty eli varsinainen nau-

hoitus voi alkaa. Pääset aloittamaan nauhoituksen napsautta-

malla Screencastifyn painiketta selaimen yläreunassa. Sitten 

säädät nauhoituksen asetukset kohdilleen.

Ylimmäisenä on kohteen valinta eli mitä nauhoitetaan. ”Tab” 

tarkoittaa Chromen välilehteä. Tämä valinta on kätevä, kun 

nauhoitetaan esim. selainpohjaisten ohjelmien käyttöä kuten 

julkaisujärjestelmä WordPress ja oppimisympäristö Moodle. 

Keskimmäinen valinta ”Desktop” nauhoittaa yksittäisiä ohjel-
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mia, jotka ovat sillä hetkellä avattuina. Viimeinen kohta eli 

”Cam” nauhoittaa webkameran kuvaa.

Sen alapuolella on ääneen liittyvät asetukset, jossa voidaan va-

lita mikrofoni ja säätää sen voimakkuutta. 

Kolmantena kohtana on Video, jossa valitaan näkyykö webka-

meran kuva nauhoituksessa vai ei. Jos se laitetaan näkyviin, 

voidaan vielä valita, missä se näkyy. Oletusarvoisesti sen sijain-

ti on alhaalla oikealla. 

Viimeinen valinta koskee sitä, näytetäänkö esikatselukuvaa vai 

ei. Suosittelen esikatselun sallimista, koska samassa näkymäs-

sä ovat myös pause ja stop painikkeet. Muussa tapauksessa 

nauhoitus joudutaan lopettamaan menemällä samaan kohtaan 

kuin mistä se käynnistettiin. 
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Sitten kaikki on valmista nauhoittamista varten .

Kun nauhoitus lopetetaan, avautuu video välittömästi katsotta-

vaksi. Videon yläpalkissa on painikkeita, joilla voi tehdä valinnan

sen mukaan mitä nauhoitukselle halutaan tehdä. Nauhoituksen 

voi esim. jakaa Youtubeen kohdasta ”jaa nauhoitus”. 

Maksullisessa versiossa nauhoituksen pienimuotoinen editointi

on myös mahdollista. Voit leikata ja rajata videota.

Plussat ja miinukset

Screencastifyn eduksi on laskettava, ettei se vaadi Javaa tai 

Flashiä. Lisäksi siinä on hyvä yhteys YouTubeen ja Google Dri-

veen. Ohjelmaa ei kuitenkaan voi kutsua helppokäyttöiseksi, 

koska ensin pitää olla Chrome-selain, johon sitten asennetaan 

lisäohjelma. Nauhoituksen voi tallentaa, mutta siinä ei voi valita

tallennusmuotoa vaan on tyydyttävä muotoon, jota harva vi-

deo-ohjelma osaa avata eli ”Webm”. Ehkä suurin heikkous on 

kuitenkin se, ettei ohjelmassa voi valita nauhoitettavan alueen 

kokoa.

Yhteenvetona voin todeta, että Screencastify painii samassa 

sarjassa Screencast-O-Maticin kanssa. Molemmat ovat hyviä 
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valintoja, kun etsitään ilmaista ruudunnauhoitusohjelmaa. Il-

maisversioista Screencast-O-Maticin versio on vielä toistaisek-

si näistä kahdesta minun ykkösvalinta. Maksullisten versioiden 

osalta Screencastifyn hinta on edullisempi kuin Screencast-O-

Maticin hinta. On myös mielenkiintoista nähdä, että mikä on 

Googlen lanseeraaman Webm-tiedostomuodon tulevaisuus.
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3 YOUTUBE
YouTube on miltei kokonaan ottanut haltuunsa videoiden web-

markkinat. Sen etuna on HD-laatu ja tuki myös 360 kuville ja vi-

deoille. Alla yksi esimerkki 360 videosta. Napsautat hiirellä ja 

voi katso miltä siellä oikealla näyttää tai takana.

● 8K 360 Degree Time-lapse of Dubai Marina

3.1 YouTube -tilin luominen
Voit luoda tilin YouTubeen menemällä osoitteseen: 

https://www.youtube.com/

Napsauta oikeasta yläreunasta ”Kirjaudu sisään”.

Sen jälkeen luot uuden tilin valitsemalla ”Luo tili”.

Kun valmista napsautat painiketta jatka.

Sitten napsautat neliötä, joka kosstuu neliöistä.
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Napsuta seuraavaksi ”YouTuben” kuvaketta.

Napsauta sen jälkeen painiketta ”Kirjaudu sisään”

3.2 Oman YouTube -kanavan luominen
YouTube vaatii, että luot kanavan eli juuri mitään ei voi tehdä 

ennen kanavan luomista. Kannattaa tehdä se heti aluksi mene-

mällä kohtaan ”Oma kanava”.
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Seuraavassa näkymässä napsautat ”LUO KANAVA”.

Seuraavaksi voit luoda kanavallesi haluamasi ilmeen ja laittaa 

muutkin asetukset kohdalleen.

3.3 Videon lisääminen YouTubeen
Kun olet kirjautunut YouTubeen ja luonut sinne oman kanavan 

(katso luku 3.2), voit lisätä videoita YouTube kanavallesi nap-

sauttamalla painiketta ”Lataa”.

Sitten valitset videon, jonka haluta YouTubeen ja määrittelet 

sen näkyvyyden.
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Näkyvyyden suhteen sinulla on kolme valintaa.

● Julkinen näkyy kaikille ja hakukone löytää sen.

● Piilotettu näkyy vain niille, joille ilmoitat linkin. Hakukone 

ei löydä näitä videoita.

● Yksityinen näkyy vain sinulle itsellesi, kun olet kirjautu-

nut Youtubeen.

3.4 YouTube-videoiden mahdollisuudet 
YouTube oli ennen paikka, jonne tallennettiin videoita ja jossa 

niitä katseltiin, jaettiin sekä kommentoitiin. Nykyään YouTube 

on paljon muutakin. Tästä kehityksestä hyötyvät ainakin oppi-

materiaalin tekijät. YouTube tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia 

parantaa videota. Se tarjoaa myös työkalut käännöksiin ja teks-

tin lisäämiseen suoraan videoon.

3.4.1 Videon parannukset
Napsauttamalla kuvaketta ”Videon parannukset”

pääsee muokkaamaan videota. Videota voi parantaa

korjaamalla valotuksen ja värit yhdellä hiiren klik-

kauksella. Samoin on mahdollista poistaa kameran heiluminen. 
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Lisäksi videota voi nopeuttaa tai hidastaa. Oppimateriaalin teki-

jän kannalta mielenkiintoisin videon parannuskeino on kuiten-

kin perinteinen leikkaaminen, koska sen avulla huonot tai tar-

peettomat pätkät voi poistaa.

Leikkaaminen

YouTubessa on leikkaustyökalu, jonka avulla videon voi leikata 

suoraan verkossa. Tällainen leikkaus on kätevää silloin, kun vi-

deosta tarvitsee poistaa tarpeettomia osia, esimerkiksi videon 

alussa olevat kommentit kuten ”nyt on kamera päällä”.

Tällainen leikkeen jakamiseen perustuva leikkaus pilkkoo leik-

keet osiin, jolloin niitä voidaan käsitellä erillisinä. Pienet videoi-

den korjaukset onnistuvat tällä tavoin helposti. Yllä olevassa 

esimerkissä poistin videosta intron. Jos haluan siihen uuden 

intron, onnistuu sekin YouTuben videonmuokkausohjelmalla.

Videonmuokkausohjelman avulla on mahdollista yhdistellä 

omia videoita. Jos uusi intro on valmiina YouTubessa, on se 

mahdollista liittää videon alkuun. Eli videoiden leikkaus ja yh-

distäminen onnistuu suoraan YouTubessa.
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Merkinnät

Merkinnät ovat oiva keino lisätä videon informaatio-

ta. Yleensä merkinnät on tehty valmiiksi editointioh-

jelmassa, mutta nyt kaiken voi tehdä suoraan YouTu-

bessa. Tässä alla esimerkki, kuinka henkilön nimen voi liittää vi-

deoon.

Videoon on mahdollista myös ”Yhdistä”-toiminnon avulla luoda 

linkkejä. Videossa voi olla esim. linkki toiseen videoon tai soitto-

listaan.

Tekstitykset

YouTube-videoihin voidaan lisätä tekstitys ihan sa-

maan tapaan kuin mihin television osalta olemme jo

tottuneet.
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4 KUVAA, ÄÄNTÄ JA LIIKKUVAA KUVAA LAILLISESTI 
Videot tarvitsevat kuvia ja äänimaailmaa kuten esim. ääniefek-

tejä ja musiikkia. Näiden osalta kannattaa pysytellä CV-lisen-

soiduissa aineistossa. CV-lisenssistä näet millaisilla oikeuksilla 

voi käyttää kuvaa tai ääntä. Netistä löytyy myös videoita, joita 

voit käyttää laillisesti.

4.1 CV-lisenssi lyhyesti
Creative Commons -lisenssijärjestelmä koostuu neljästä eri eh-

dosta, joista johdetaan kuusi erilaista päälisenssiä. CV-lisens-

sien lähtökohtana on, että kaikilla on oikeus tehdä teoksesta 

kopioita, esittää ja näyttää teos julkisesti, levittää ja välittää 

teosta eteenpäin sekä tehdä siitä johdannaisteoksia. (Wikipe-

dia.)

● Nimeä (BY) Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esit-

tää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan

tekijän tai oikeudenomistajan nimi mainitaan asianmu-

kaisesti. 

● Epäkaupallinen (NC) Teosta saa kopioida, levittää, näyt-

tää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteok-

sia vain, kun niitä ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. 

● Ei muutoksia (ND) Teosta saa kopioida, levittää, näyttää 

ja esittää julkisesti, mutta siitä ei saa luoda johdannais-

teoksia. 

● Tarttuva eli Jaa Samoin (SA) Johdannaisteoksia saa levit-

tää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta. 

● CC0-lisenssi . Tekijä luopuu kaikista oikeuksistaan.
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4.2 Kuvia ilmaiseksi 
● Pixabay on kätevä ja helppo, koska kuvat ovat CC0 lisen-

soituja.

● Flickr sisältää myös muita kuvia kuin CC-lisensoituja, 

mutta kuvia on enemmän kuin missään muualla.

● MorgueFile sisältää laadukkaita kuvia, mutta CC-lisens-

siä ei mainita, vaikka kuvia saa käyttää.

● Wikimedia Commons  sisältää CC-lisensoituja kuvia

4.3 Ääntä ja musikkia ilmaiseksi
● Jamendo.

● Freesound.org

● Free sound effects

● Free Music Archive

4.4. Liikkuvaa kuvaa ilmaiseksi
Liikkuvaa kuvaa ei yleesnä löydä ilmaiseksi, mutta on yksi poik-

keus. Prelinger Archivesta saat ottaa itsellesi videon ja muokata

sitä. 
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5 WINDOWSIN ELOKUVATYÖKALU
Windowsin elokuvatyökalusta käytetään myös nimitystä Movie 

Maker tai elokuvastudio. Se löytyy osoitteesta:

http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows/movie-maker

Alla ohjelman käyttöliittymä.

● A Valikko, jossa seuraavat valinnat: Tiedosto, Aloitus, 

Animaatiot, Visuaaliset tehosteet, Projekti, Näytä ja 

Muokkaa.

Tiedosto: mm tallennus ja uudet projektit.

Aloitus: sisältää perustoiminnot.

Animaatiot: siirtymät leikkeiden välillä.

Visuaaliset tehosteet: erilaiset efektit kuten esi, värin

muuttaminen.

Projekti: mm kuvakoko ja äänen voimakkuus.

Näytä: mm zoomaus..
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Muokkaa: tämä ilmestyy näkyviin, kun lisätty kuva, ääni 

tai videoleike. Sen avulla voi esim. lyhentää leikettä.

● B Leikepöytä. Kuten muissakin Microsoftin ohjelmissa 

voit kopioida ja liittää.

● C Kuvien ja videoleikkeiden lisääminen.

● D Taustamusiikki ja ääniefktit.

● E Kuvaus webkameralla.

● F Kaappaa kuva videoleikkeen ruudusta.

● G. Automovie tekee elokuvan puolestasi.

● H Käännä kuvaa.

● I Tallenna elokuva Skydrivee, Youtubeen tai kovalevylle-

si.

● J Kirjaudu Skydriveen.

● K Katsle elokuvaa.

● L Leikkeet.

● Mmuuta leikkeiden esikatselukuvien kokoa.
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