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Koulutuksen sisältö

● Mitä on sosiaalinen media?
● Somepalveluita
● Käytännön esimerkkejä
● Blogit
● Wikipedia
● Twitter
● Tekijänoikeus
● Linkkejä



Taustani
● Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori 1995 – 2012 

○ 14 ammattikorkeakoulua, satoja verkkokursseja, tuhansia opiskelijoita
○  Laatupalkinto ITK-konferenssissa 18.4.2002

● Monimuotoista opetusta verkossa 1997 – 2012 
○ Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen

● Opetusalan sosiaalisen median hankkeet 2012 – 2014
○ SoMy- ja AVO2-hanke

● Tietotekniikan liitto 
○ IT-kouluttajat ry, puheenjohtaja 2003 – 2005, 2012 ->
○ Systeemityöyhdistys Sytyke ry, hallituksen jäsen 1992 – 1994, 2012 -

>; Sytyke-lehden päätoimittaja 2013 ->
● Tietokirjailija

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

Tarmo Toikkasen kanssa)
○ Kirja ketterästä projektityöstä viikonlopun kirjamaratonissa 2013

http://it-kouluttajat.ttlry.fi/verkostot/tietie
http://it-kouluttajat.ttlry.fi/verkostot/tietie
http://blogi.somy.fi/
http://www.eoppimiskeskus.fi/avo2
http://blogi.somy.fi/
http://www.ttlry.fi/
http://www.ttlry.fi/
http://it-kouluttajat.ttlry.fi/
http://it-kouluttajat.ttlry.fi/
http://www.sytyke.org/
http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/
http://www.sytyke.org/julkaisut/kettera-kirja/


Alkeista tuttua

● Taustakanava 
○ chat, jutustelu, linkkien ja vinkkien jako
○ TodaysMeet

● Yhteiskirjoittaminen
○ Googlen dokumentti
○ Tieken Etherpad-muistio

● Verkkoyhteisö
○ keskusteluun lähitapaamisten välillä
○ tukea oman opetuksen kehittämiseen
○ suljettu ryhmä Google Plussassa

https://todaysmeet.com/
https://todaysmeet.com/
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://muistio.tieke.fi/
http://muistio.tieke.fi/
https://docs.google.com/


Tehtävä

● Millaista tukea tarvitset omaan opetukseesi 
somesta? 
○ Millaiseen tekemiseen tarvitsisit tukea? 
○ Onko mielessäsi tietyn tyyppinen somepalvelu, joka 

voisi tukea opetustasi? 
○ Onko mielessäsi tietty somepalvelu, joka voisi tukea 

opetustasi?
● Keskustellaan kolmen hengen ryhmissä.
● Kirjataan keskeiset ajatukset koulutuksen 

yhteiseen Googlen dokumenttiin.



Mitä on sosiaalinen media?

● Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät 
rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja 
verkkoteknologioiden avulla. (Jussi-Pekka Erkkola 2009)

● Toimintakulttuuri muuttuu, osaamista jaetaan avoimesti, 
sisältöjä linkitetään uusiksi kokonaisuuksiksi.
○ Sosiaalinen media eilen, tänään ja huomenna, 

Tarmo Toikkasen Pecha Kucha -esitys 22.5.2010

○ Verkossa jaetaan huippuluennoijien esityksiä ja 
parhaita oppisisältöjä (TED, Khan, OCW).

○ Verkosta löytyy kuvia, videoita, ääniä, musiikkia ja 
esitysdioja oman opetuksen monipuolistamiseen.

○ Verkossa voi työstää tuotoksia yhdessä ja jakaa.
○ Jaa jotain -päivä 10.3.2014, tuotoksia ja ohje

http://www.slideshare.net/tarmot/some-eilen-ja-huomenna
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha
http://www.ted.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
http://www.ocwconsortium.org/
http://www.scoop.it/t/jaajotain
http://jaajotain.wordpress.com/


Somepalveluita
● Verkostoja: Google+, Facebook, LeMill, LinkedIn, 

Pinterest, Instagram, Ning, Elgg, SecondLife
● Mikroblogeja: Twitter (ohje), Edmodo 
● Säiliöitä: YouTube, EduTube, Vimeo, Bambuser, Flickr, 

Picasa, SlideShare, Prezi, AudioBoo, Wikipedia, 
Wikimedia, Jamendo

● Pikaviestimiä: Skype
● Linkkienjakopalveluita: Diigo, Delicious, Scoop.it
● Blogeja, ohje ”Viisautta blogin käyttöön”
● Wikejä, ohje ”Viisautta wikin tekoon”
● Muita: Dropbox, Todaysmeet, Bitly, Doodle, Sumpli, 

Etherpad, Foursquare, HeiaHeia,RSS-lukuohjelmat
● Googlen sivustot, tiedostot, kalenteri, hangout..

https://plus.google.com/
http://www.facebook.com/
http://lemill.net/
http://www.linkedin.com/
https://pinterest.com/
http://instagram.com/
http://www.ning.com/
http://elgg.org/
http://secondlife.com/
https://pinterest.com/
http://twitter.com/
http://www.slideshare.net/Flightpath/good-tweet-vs-bad-tweet-a-guide-to-being-not-boring-on-twitter
https://www.edmodo.com/
http://www.youtube.com/
http://edutube.org/
https://vimeo.com/
http://bambuser.com/
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://picasa.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://prezi.com/
http://audioboo.fm/
http://fi.wikipedia.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.jamendo.com/en/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.skype.com/
http://www.diigo.com/
https://delicious.com/
http://www.scoop.it/
http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon
https://www.dropbox.com/
http://todaysmeet.com/
https://bitly.com/
http://doodle.com/
http://www.sumpli.com/
http://muistio.tieke.fi/
https://foursquare.com/
https://www.heiaheia.com/
http://gizmodo.com/10-google-reader-alternatives-that-will-ease-your-rss-p-5990540
http://muistio.tieke.fi/


Käytännön esimerkkejä

● Avokurssi
○ Oppimismateriaali Wikiopistossa 
○ Vuoden 2009 toteutuksen kurssiblogi

● Oppijoiden ryhmätöihin Moodlen ryhmätyövälineiden 
ohella Skype, Dropbox ja Google drive 

● Oppimateriaalia LeMillissä
○ Tietojärjestelmäprojekti ja muutos
○ Projektityö

● Oppijoiden kehittämishankkeet Purot.net-wikissä
● Tiedonrakentelu Fle4-ympäristössä
● Rastikartta Thinglinkissä

Tekijä: Zigomitros Athanasios - Thor4bp 
(Oma teos) [CC-BY-SA-3.0 (http:
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.
0)], lähde: Wikimedia Commons

http://fi.wikiversity.org/wiki/Vapaiden_ja_avointen_oppiresurssien_tuottaminen
http://fi.wikiversity.org/wiki/Vapaiden_ja_avointen_oppiresurssien_tuottaminen
http://avokurssi.wordpress.com/
http://www.skype.com/
http://www.dropbox.com/
http://docs.google.com/
http://lemill.net/
http://lemill.net/lemill-server/community/people/Eija/collections/tietojarjestelmaprojekti-ja-muutos
http://lemill.net/lemill-server/community/people/Eija/collections/tietojarjestelmaprojekti-ja-muutos
http://lemill.net/lemill-server/community/people/Eija/collections/projektityo
http://lemill.net/lemill-server/community/people/Eija/collections/projektityo
http://studio-edu.purot.net/
http://purot.net/
http://fle4.aalto.fi/others/haaga-helia/
http://fle4.aalto.fi/about/
http://fle4.aalto.fi/others/haaga-helia/
http://www.thinglink.com/scene/294330428788047874
http://www.thinglink.com/
http://www.thinglink.com/scene/294330428788047874
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASocial_Network.png


Oppijakeskeinen, yhteisöllinen työskentely

Opettajakeskeinen, yksilöä ja tuotosta korostava

Niukat
tvt-taidot

Hyvät
tvt-taidot

Tehtävä: Pedagoginen näkemyksesi ja tvt-taitosi? 
Luonnehdithan hiukan?



Blogit
● Blogiohjeita 

○ Wikikirjastossa
○ Edu.fi-palvelussa
○ PAOK-verkoston Matleena Laakson diapakassa

● Itseopiskelukurssi blogin perustamisesta 
(SOOC)

● Blogipalveluita
○ Blogger
○ Wordpress (tukisivusto itseasentajalle)

● Eijan Diigo-lista opetusblogeista 

http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media/tarjolla_hyodyllisia_tyovalineita/blogit
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media/tarjolla_hyodyllisia_tyovalineita/blogit
http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/blogit-opetuksessa-16428249
http://www.sooc.fi/noviisi/perusta-blogi/
http://www.sooc.fi/
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://fi.wordpress.com/
http://fi.wordpress.org/
http://fi.wordpress.com/
https://www.diigo.com/
https://www.diigo.com/list/eijakalliala/opetusblogeja


Wikipedia, vapaa tietosanakirja

● Suomeksi, ruotsiksi, viroksi, englanniksi, 
ranskaksi, saksaksi …

● Välilehdet: artikkeli, keskustelu, lue, 
muokkaa, näytä historia

● Hiekkalaatikko muokkaamisen harjoitteluun
● Muutamia Wikipedia-artikkeleita

○ Tutkiva oppiminen
○ Espoo
○ Työväenopisto

http://fi.wikipedia.org/
https://sv.wikipedia.org/
http://et.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hiekkalaatikko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hiekkalaatikko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Espoo
http://fi.wikipedia.org/wiki/Espoo
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6v%C3%A4enopisto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6v%C3%A4enopisto


Twitter (mikroblogi)

● Ohjeita
○ Esa Toukkala (Yle)
○ Good Tweet - Bad Tweet
○ Piritta Seppälä

● Suomen hashtag-kirjasto
○ Esim. #oppiminen, #koulu, #opetus, #jaajotain

● Twiittaajia
○ Opetusalalta Esa Kukkasniemi, Noora Malkavaara, 

Ilkka Olander, Anne Rongas, Tero Toivanen, Heli 
Nurmi, Vesa Linja-aho, Riitta Suominen

○ Sata kiinnostavinta suomalaista twiittaajaa kesällä 
2012 ja 2013 #SuomiTop100 

http://yle.fi/uutiset/ota_twiittaus_haltuun_-_10_vinkkia_aloittelijoille_ja_konkareille/6440163
http://yle.fi/uutiset/ota_twiittaus_haltuun_-_10_vinkkia_aloittelijoille_ja_konkareille/6440163
http://www.slideshare.net/Flightpath/good-tweet-vs-bad-tweet-a-guide-to-being-not-boring-on-twitter
http://www.slideshare.net/Flightpath/good-tweet-vs-bad-tweet-a-guide-to-being-not-boring-on-twitter
http://www.slideshare.net/Piritta/nin-kytt-twitteri
http://www.slideshare.net/Piritta/nin-kytt-twitteri
http://sometu.wikispaces.com/Suomen+hashtag-kirjasto
https://twitter.com/Esa_Kukkasniemi
https://twitter.com/Malkadanger
https://twitter.com/olanderil
https://twitter.com/arongas
https://twitter.com/teromakotero
https://twitter.com/helinur
https://twitter.com/olanderil
https://twitter.com/helinur
https://twitter.com/linjaaho
https://twitter.com/Kielipoliisi
https://twitter.com/helinur
http://yle.fi/uutiset/finlands_top_100_on_twitter/6192248?origin=rss
http://yle.fi/uutiset/katso_kuka_on_kuuma_twitterissa__suomitop100_on_taalla_taas/6698234
http://yle.fi/uutiset/finlands_top_100_on_twitter/6192248?origin=rss


Tekijänoikeus
● Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia sekä mm. 

valokuvia ja syntyy materiaalin tekijälle.
● Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella 

suostumuksella.
● Kaikkia luokkaopetuksen materiaaleja ei automaattisesti 

saa käyttää verkko-opetuksessa.
● Opettajan tekijänoikeusopas ja Kopiokissa-sarjakuva
● Kopiraitti, Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön 

tuottama tekijänoikeusopas
● Palveluiden sopimusehdot ja sijaintimaan lainsäädäntö 

voivat vaikuttaa tekijänoikeuteen.
● Creative Commons -lisenssi 
● Tarmo Toikkanen: Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää 

tekijänoikeudesta (20.4.2012).

http://www.opettajantekijanoikeus.fi/
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa/
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/
http://www.kopiraitti.fi
http://creativecommons.fi
http://creativecommons.fi
http://www.slideshare.net/tarmot/mit-jokaisen-opettajan-tulisi-tiet-tekijnoikeudesta
http://www.slideshare.net/tarmot/mit-jokaisen-opettajan-tulisi-tiet-tekijnoikeudesta
http://www.slideshare.net/tarmot/mit-jokaisen-opettajan-tulisi-tiet-tekijnoikeudesta


Linkkejä

● Opettajaverkostoja
○ Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa (Facebook)
○ LeMill
○ Wikiopisto
○ Sometu
○ Vinkkiverkko

● Kouluttajan työkalupakki 
○ Ohjeita noin 60 somepalvelun käyttöön, AVO-hanke 

● Sosiaalinen media opetuksessa
● Tutkimuksia sosiaalisen median 

opetuskäytöstä, SoMy-hanke

https://www.facebook.com/groups/237930856866/
https://www.facebook.com/groups/237930856866/
http://lemill.net/
http://lemill.net/
http://fi.wikiversity.org/wiki/Etusivu
http://fi.wikiversity.org/wiki/Etusivu
http://www.sometu.fi/
http://www.sometu.fi/
http://vinkkiverkko.ning.com/
http://vinkkiverkko.ning.com/
https://drive.google.com/folderview?id=0B1DrjGC54m7ROVkzc2xuM3REY2s#
https://drive.google.com/folderview?id=0B1DrjGC54m7ROVkzc2xuM3REY2s#
http://www.eoppimiskeskus.fi/avo
http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/
http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/
http://blogi.somy.fi/tutkimuksia-sosiaalisesta-mediasta/
http://blogi.somy.fi/somy-koordinointihanke/


Muista!

Teknologinen kehitys ei koskaan poista verkko-
opetuksen kehittämisen vaikeinta vaihetta: 

hyvää pedagogista suunnittelua. 
Näyttävinkin verkkoympäristö ja -

oppimismateriaali on kelvoton, jos se ei herätä 
opiskelijan älyllistä aktiivisuutta. 

(soveltaen Veli-Pekka Lifländerin kiteytystä 
opetusohjelmien tuotannosta vuonna 1995)


