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Taustastani

● Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori 1995–2015 
○ 14 ammattikorkeakoulua, satoja verkkokursseja, tuhansia opiskelijoita

● Monimuotoista yhteisöllistä opetusta verkossa vuodesta 1997 lähtien
○ Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen
○ Datan avaaminen, “MOOC” julkishallinnolle 2016

● Opetusalan sosiaalisen median SoMy-hanke ja AVO2-hanke 2012–2014
○ Yli 20 somehankkeen koordinointi
○ Opettajien Sometu-verkoston fasilitointi

● Yhdistystoimintaa: Open Knowledge Finland, IT-kouluttajat, Sytyke, Enter
● Tietokirjailija

○ Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura 2002)
○ Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura 2009, 2012; yhdessä Tarmo 

Toikkasen kanssa)
○ Kirja ketterästä projektityöstä kirjamaratonissa, Sytyke 2013
○ My Data – johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen, 

yhteisöllisesti muokattu teos, LVM 2014 (uusi versio tulossa 2017)
○ Tietie – verkko-opetusta 20 vuotta, IT-kouluttajat 2016

http://itko.tivia.fi//tietie-verkko-opetusta-20-vuotta
https://courses.p2pu.org/en/courses/2486/datan-avaaminen-johdanto/
http://blogi.somy.fi/
http://www.eoppimiskeskus.fi/avo2
https://fi.okfn.org/
http://itko.tivia.fi/
http://www.sytyke.org/
https://www.entersenior.fi/
http://www.sytyke.org/julkaisut/kettera-kirja/
http://www.lvm.fi/-/my-data-johdatus-ihmiskeskeiseen-henkilotiedon-hyodyntamiseen-842175
http://itko.tivia.fi//tietie-verkko-opetusta-20-vuotta
https://pixabay.com/fi/yhteisty%C3%B6-ihmisten-kuva-ihmiset-1237280/


Googlen palveluista
● Luodaan tunnus (tili, account) joko Googlen 

sähköpostiosoitteella tai jollain muulla 
sähköpostiosoitteella.

● Palveluita on paljon: luettelo Wikipediassa
● Usein selaimen avaussivuna Googlen haku

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Googlen_tuotteista


Googlen haku
Sama haku “Naiset”, mutta kaksi eri tulosta



Googlen kuvahaku
Etsitään avoimia, vapaasti käytettäviä kuvia 
hakusanalla “naiset”.



Googlen palveluvalikoimaa

  



Sähköposti

● 3 välilehteä: ensisijainen, 
sosiaaliset verkostot, tarjoukset

● Hyvä roskapostisuodatin
● Kansiointi



Google Drive

Tiedostot,
yhdessä-
kirjoittaminen ja
jakaminen,
myös valmiiden
tiedostojen
tallennus ja
jakaminen 



Google+

● Verkkoyhteisöpalvelu, 
avattu 28.6.2011 kutsutuille,
kaikille avoimeksi 7.11.2011 (Wikipedia)

● Google Plus Twitterissä 
● Jaana Nyström, 1,4 milj. seuraajaa G+:ssa
● Yhteisöjä

○ Google+ Help, 1,3 milj. jäsentä
○ Android, 1,1 milj. jäsentä
○ Independent Women, 48 781 jäsentä

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://twitter.com/googleplus
https://plus.google.com/+JaanaNystr%C3%B6m
http://maxpixel.freegreatpicture.com/Community-Teamwork-Together-Group-Team-Motivation-386673


Googlen kuvat

Kuvat suoraan Android-puhelimesta

Helppo editoida,
kääntää ja rajata



Muita
● Maps

○ Löydät perille, ohjeet autolle
bussille ym.

○ 360-katunäkymät, street view
● Hangout

○ Videopuhelut, dokumentit ja tallennus
● Kalenteri

○ Päivitykset suoraan sähköpostista
○ Voi jakaa tutuille tai julkisesti

● Sivut (sites), omat verkkosivut
● YouTube, videopalvelu
● Blogger, blogipalvelu
● Google Apps for work, organisaatiolle

https://fi.wikipedia.org/wiki/Google_Apps_for_Work
http://maxpixel.freegreatpicture.com/Trust-Hand-Teamwork-Keep-Cooperation-Unity-1917780


Tietoturva netissä

Tietojen, järjestelmien ja palvelujen 
luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden 
turvaaminen.
● Tiedottaminen, asenteet, kulunvalvonta
● Autentikointi, salasanojen vahvuus
● Palomuurit, ohjelmistojen päivitykset
● Oman päätelaitteen suojaaminen ja varmistaminen
● Tietoliikenteen avoimuus ja salaus
● Palvelimen sijainti ja käyttöehdot
● Varautuminen viruksiin, häiriköihin ja tietomurtoihin
● Valesivustojen välttäminen, artikkeli (Yle syyskuu 2016)

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/16/valheenpaljastaja-varoituslista-valemedioista-ala-luota-naihin-sivustoihin
https://pixabay.com/fi/lukko-syd%C3%A4n-metallia-grunge-1516241/


Yksityishenkilöiden 5 yleisintä tietoturvauhkaa 
ja 5 toimivaa ratkaisua (Viestintävirasto, kyberturv.)

Uhat
● Huijaukset ja tilausansat
● Älylaitteiden 

kiristyshaittaohjelmat; 
myös tv ja tabletti

● IoT tuli joka kotiin; 
tietoisuus riskeistä

● Yksityisyys somessa; 
kaikki jakamasi näkyy

● Salasanojen kierrätys; 
sama salasana eri 
palveluissa

Ratkaisut
● Mieti ennen kuin klikkaat
● Salasanat; vahvat, 

vaihda säännöllisesti
● Päivitykset; ohjelmistot 

aina ajantasalla
● Varmuuskopiot; 

säännöllisesti
● Tietoturvaohjelmistot 

ajan tasalla (myös nettiin 
liitetyissä kodin 
esineissä, IoT)

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2017/01/ttn201701051436.html
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2017/01/ttn201701051436.html
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus.html


Somepalveluita

● Verkostoja: Google+, Facebook, 
Twitter, Instagram, IRC-galleria, 
HeiaHeia

● Säiliöitä: Googlen kuvat, YouTube, Flickr, SlideShare, 
Wikipedia, Wikimedia, Jamendo, Vimeo

● Yhteiskirjoitusta: Tieken muistio, Google Drive, 
Purot.net, Wikispaces

● Pikaviestimiä: Skype, WhatsApp, Slack 
● Linkkienjakopalveluita: Diigo, Scoop.it, Pinterest
● Muita: Doodle, Thinglink, Dropbox, Todaysmeet, Bitly, 

Google Maps, QR-generaattori

https://plus.google.com/
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://instagram.com/
https://irc-galleria.net/
https://www.heiaheia.com/
https://photos.google.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.slideshare.net/
http://fi.wikipedia.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.jamendo.com/en/
https://vimeo.com/
http://muistio.tieke.fi/
https://drive.google.com/
http://purot.net/
https://www.wikispaces.com/
http://www.skype.com/
http://fi.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://slack.com/
http://www.diigo.com/
http://www.scoop.it/
https://pinterest.com/
http://doodle.com/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Thinglink
https://www.dropbox.com/
http://todaysmeet.com/
https://bitly.com/
https://www.google.fi/maps/
http://www.qr-koodit.fi/generaattori

