
 

PIKAOPAS YOUTUBEN HALLINTAAN 
REKISTERÖINTI, KÄYTTÖOHJEET SEKÄ VIDEOIDEN LATAAMINEN, MUOKKAAMINEN JA 

HALLINTA 
 

 

Mikä YouTube on? YouTube on videopalvelu, johon käyttäjät voivat ladata omia videoitaan, katsoa 
ja kommentoida muiden käyttäjien videoita. Klikkaamalla videota pääset helposti katsomaan 
tuotettua sisältöä ja videon alhaalta pääset kommentoimaan muille käyttäjille. 
 

A) Rekisteröityminen 
 
1. Mene YouTuben sivuille 
Osoite on www.youtube.com 
 
2. Kirjaudu 
Oikeassa yläkulmassa on sign in. Sivu menee Googlen kirjautumissivulle, kirjaudu tai rekisteröi 
sähköposti (rekisteröitymiseen ohjeet löytyvät #jokamummin treeniohjeita kohdasta sähköpostin 
käyttöönotto). 
 
 
B) Käyttöohjeet 
 
1. Kielen valinta 
YouTube on englanninkielinen sivusto, mutta kielen voi vaihtaa 80 eri kielelle. Oikeassa yläkulmassa 
on pyöreä painike, jossa on ensimmäinen kirjain käyttäjänimestäsi (esimerkiksi Maarit Jokisella 
lukee M). Valikosta löytyy kohta language: English, valitse suomi tai omavalintainen kieli. Sivu 
muuttaa kielen haluamallesi kielellesi.  
 
2. Sivusto 
Yläpalkin toiminnat vasemmalta oikealle 
 
 
 
kolme viivaa allekkain: voit vaihtaa napsauttamalla valikkoa selvemmäksi.  

  
Pääset sivun yleisnäkymään,      Videot jotka ovat katsoja-         Kanavat, joita seuraat        Sivuhistoria 
mistä löydät suosituksia ja          määriltään, tykkäyksiltään        uudet, lisätyt videot 
aihekanavia.            nousussa                                     tulevat tänne näkyviin 
YoutubeFI logo: yleisnäkymä sivustosta 
Haku: hae videoita nähtäväksi. Esimerkiksi jos etsit koira aiheisia videoita, kirjoita hakukenttään 
spesifimmin mitä haet, koiran kynsien leikanta rajaa videoita 

http://www.youtube.com/


Näppäimistö: hakuhistoria 
Videokamera: lataa video tai aloita suora lähetys. Tästä toiminnosta enemmän videoiden 
lisäämisessä. 
 
Pistevalikko: lisäsovelluksia YouTube tv (maksullinen), YouTube music eli musiikkipalvelu, YouTube 
kids on turvallisempi, opettavainen ja siivottu versio lapsille käyttöön, creator academy ohjeistaa 
vinkeillään, kuinka kasvaa kanavana, YouTube for artists voit promotoida omaa musiikkiasi 
Puhekupla ja nuoli: tänne tulevat viestit lisätyiltä kavereiltasi, teknilliset ilmoitukset yms. 
Kello: ilmoitusvalikko seurattujen kanavien uusista videoista. 
Pyöreä, värikäs, kirjain keskellä: omaan kanavaasi, kirjaudu ulos, tumma teema layout, kieli, ohjeet, 
asetukset ym. löytyvät täältä. 
 

 
yleisnäkymä YouTube sivustosta 

 

 

C) Videon lataaminen 

 

1. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa videokameran kuvaa,  

lataa video kohtaa. 

 

2. Valitse ladattavat tiedostot tai vedä ja pudota ylhäällä  

olevaa nuolta, jonka jälkeen valitse ladattava video. 

 

3. Kirjoita videon nimi video -kohtaan, kuvaukseen mitä 

video käsittelee, tagit videoon sisältäviä asioita. Esimerkiksi videossa pieni koira haukkuu mökin 

pihalle tullutta kettua, joka yrittää napata ruuantähteitä kuistilta onnistumatta. Videon nimeksi voi 

kirjoittaa Mauno-koiran ja nälkäisen ketun kohtaaminen, kuvaukseen Mauno-koira haukkuu ketulle, 

joka yrittää viedä ruuantähteet. Tageihin Mauno-koira, kettu, mökkielämää. 

 

4. Oikeassa alakulmassa on valikko, jossa lukee julkinen. Sieltä voit valita: piilotettu, yksityinen tai 

ajoitettu. 

 

5. Videon pikkukuvat osiosta saat valita kolmesta vaihtoehdosta mikä tulee videon kuvaksi tai 

omatekemä, yksilöidystä pikkukuvasta. 

 

6. Kun video on käsitelty 100 %, paina julkaise, jolloin video lisääntyy kanavallesi. 



 

 
 

 

D) Videon muokkaaminen 

 

1. Mene videoon, mitä haluat muokata. Sinisessä palkissa lukee, muokkaa videota. Sivu ohjautuu 

YouTube Studioon videonkäsittelyohjelmaan. 

 

2. Vasemmassa yläkulmassa on video valikko, josta pääset rullaamalla 

alas editointiin. Editoinnissa pystyt leikkaamaan videota, jos videossa on 

turhia kohtia. Esimerkiksi sisällön loputtua videossa on 3 minuutin hiljainen 

loppu tai turha kohta, minkä et halua näkyvän, voit poistaa sen kokonaan  

pois. 

 

3. Valitse leikkaa, jonka jälkeen editoriin tulee sininen ruutu. Siirrä sinisen 

ruudun sivuja vetämällä, kunnes video kattaa osan minkä haluat säilyttää. 

Ruudun ulkopuolella oleva harmaa alue poistetaan. Tarkista esikatselusta 

lopputulos muokattu video ja tallenna, kun olet tyytyväinen leikkaukseen. 

 

Jos haluat poistaa videonpätkän keskeltä, valitse leikkaa, jonka jälkeen 

editoriin tulee sininen ruutu. Klikkaa ruudun sisällä olevaa kohtaa, josta 



poistettava kohta alkaa ja valitse jaa. Klikkaa näkyviin tulevaa valkoista palkkia ja vedä se poistettavan osion 

loppuun. Tarkista esikatselusta ja tallenna. 

 

 
 

 

E) Videoiden hallinta 

 

1. Mene omalle kanavallesi, klikkaa sinistä kohtaa yläkulmassa YouTube studion betakokeiluversio, 

jolloin pääset kanavan hallintapaneeliin. 

 

2. Valitse vasemmalta valikosta videot. 

 

 
 

3. Voit hallita omien videoittesi näkyvyyttä julkinen, yksityinen tai piilotettu kohdasta. Jos haluat 

poistaa videon, klikkaa videon rastia ja poista. YouTube ei pysty palauttamaan poistettuja videoita, 

vaan videot häviävät eikä niitä voi enää hakea hakukentästä. 

 


