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Kirjaudu videopalveluun https://video.haaga-helia.fi Haaga-Helian käyttäjätunnuksella ja salasanalla Guest-> Login 

 

        Kirjauduttuasi näkymä on seuraava 

 
Kirjautuneena voit 

A) tuoda palveluun videoita palvelun ulkopuolelta (Add New -> Media Upload) – katso sivu 2 

B) tehdä palvelussa videoita (Add New->Kaltura Capture) – katso erillinen ohje englanniksi 

C) palauttaa videotehtävän Moodleen – katso sivu 4 

D) palauttaa videon Moodlen keskustelualueelle – katso sivu 6 
 

Palveluun tuomasi ja palvelussa tekemäsi videot tallentuvat Private-tilassa MyMediaan (ks. kuva yllä), jossa ne eivät näy muille 

käyttäjille. MyMediassa olevia videoitasi voit 1) julkaista linkkinä palvelun ulkopuolella (huom. julkisuusaste pitää olla ’unlisted’) tai 2) 

palauttaa videotehtävänä Moodle-kurssille (ks. kohta C). 
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A Videon lataaminen palvelun ulkopuolelta (ks. kuva alla) 

(videopalveluun voit ladata videoita myös mobiililaitteilla, ks. apps-ohje IOS ja Android-laitteisiin  

ks. video-ohje MP4 videon lataaminen videopalveluun  

https://video.haaga-helia.fi/media/MP4-Videon+lataaminen+Videopalveluun/0_8lx472fq/109122  

1. Kirjaudu palveluun 

2. Valitse ”Add New” ja ”Media Upload” 

3. Valitse ladattava tiedosto 

4. Täytä tarvittavat tiedot ja tallenna (ks. kuva alla), ks. ohjeita https://video.haaga-helia.fi/instructions  

5. Kun olet valinnut Save, käynnistyy videon lataus videopalveluun. Odota, että saat ilmoituksen onnistuneesta latauksesta. 

6. Löydät videon MyMediasta 

https://video.haaga-helia.fi/media/MP4-Videon+lataaminen+Videopalveluun/0_8lx472fq/109122
https://video.haaga-helia.fi/instructions
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     julkisuusaste, ks. nro 1 alla 

      1 

https://creativecommons.fi/lisenssit/  

kuvaava nimi videolle 

videon kuvaus=sisältö 

Haaga-Helian videon käyttöehdot 

palvelun käyttöehtojen hyväksyminen 

tallennus 

avainsanat 

https://creativecommons.fi/lisenssit/
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Video on tässä vaiheessa private. Voit joko 

 mennä videopalveluun (Go to My Media) ja muuttaa videon julkisuusasetuksia Actions->Publish (esim. Unlisted, jolloin linkin 

saaneet pääsevät katsomaan videotasi ko. linkistä) TAI 

 opiskelijana mennä Moodleen ja palauttaa videotehtävä  
 

C. Videotehtävän palautus Moodleen, ks. video-ohje  
https://video.haaga-helia.fi/media/Videoteht%C3%A4v%C3%A4n+palautus+Moodleen/0_z5g6vhrg  

 

Moodlessa olevaan videotehtävään palautetun videon tulee olla Haaga-Helian videopalvelussa, jonne se voi ennen palautusta 

joko tuoda videopalvelun ulkopuolelta, ks. yllä kohta A tai videon voi tehdä videopalvelussa, ks. yllä kohta B. Video palautetaan 

Moodleen seuraavasti: 

 

1. Mene sille Moodle-kurssille, jolle olet palauttamassa videota. 

2. Klikkaa ko. videotehtävää 

 

3. Klikkaa ’Add media submission’  

4. Siirryt Haaga-Helian videopalveluun 

5. Valitse ’Select’ videopalvelusta video, jonka haluat palauttaa videotehtävään  

https://video.haaga-helia.fi/media/Videoteht%C3%A4v%C3%A4n+palautus+Moodleen/0_z5g6vhrg
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       6. Videosi tulee näkyviin videotehtävään palautuksena, klikkaa ’Submit media’ 

 

            Saat ilmoituksen onnistuneesta palautuksesta, klikkaa ’Jatka’ 

 

           Videosi on nyt palautettu opettajalle arvioitavaksi.  
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D. Videon palautus Moodlen keskustelualueelle 

1. Klikkaa  

 

2. Siirryt videopalveluun, jossa valitse ko. video 

3. Klikkaa Embed media, jolloin embed-koodi ilmestyy keskustelualueelle 

 

4. Tallenna 

 


