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IT-koulutuksen sisältö (kooste)
● Googlen palveluja
● Tietoturva
● Tekijänoikeus
● Tietosuoja
● Yhteiskirjoittaminen
● Hyödyllisiä verkkopalveluja
● Avoimia digitaalisia sisältöjä
● Kuvien käsittelyä
● Sosiaalinen media
● Lisätietoja

http://maxpixel.freegreatpicture.com/Trust-Hand-Teamwork-Keep-Cooperation-Unity-1917780


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

Monimuotoista yhteisöllistä opetusta verkossa 1997-> 
● Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen
● Datan avaaminen, “MOOC” julkishallinnolle 2016

Opetusalan some-hankkeet SoMy ja AVO2 2012–2014
● Yli 20 peruskoulun ja lukion somehankkeen koordinointi
● Opettajien Sometu-verkoston fasilitointi

https://pixabay.com/fi/yhteisty%C3%B6-ihmisten-kuva-ihmiset-1237280/
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


Taustastani
Yhdistystoimintaa
● Open Knowledge Finland, IT-kouluttajat, Sytyke 
● HAN, Setukaisten ystävät, Enter, 

Aino Kallas Seura
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

https://fi.okfn.org/
http://itko.tivia.fi/
http://www.sytyke.org/
http://helsinginakateemisetnaiset.fi/
http://www.setu.info/
https://www.entersenior.fi/
https://www.nimikot.fi/nimikkoseurat/aino-kallas/
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/kirja-kirjat-kirjoja-k%C3%A4sittely-2022464/


Pilvipalvelut
● Tiedostoja kuten tekstidokumentteja ja valokuvia

 voi synkronoida digitaaliseen pilveen ja käsitellä selaimella tietokoneelta 
(läppäri) tai mobiililaitteelta (tablet-laite, älypuhelin jne). 

● Esim.
● Google Drive, iCloud, OneDrive
● Dropbox
● Useimmat somepalvelut

● Palveluun kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella (yleensä sähköpostiosoite) 
ja salasanalla (account, tili).

● Tiedostoihin voi antaa oikeuksia muille käyttäjille.
● Tiedostoja voi jakaa tietyille käyttäjille tai kaikille linkin saaneille.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://fi.wikipedia.org/wiki/ICloud
https://fi.wikipedia.org/wiki/OneDrive
https://fi.wikipedia.org/wiki/Dropbox
https://pixabay.com/fi/cloud-computing-pilvi-j%C3%A4rjestelm%C3%A4-2153286/


Google Drive
● Tiedostoja voidaan kirjoittaa yhdessä ja jakaa.
● Tarvittaessa voidaan ladata eri muodoissa (tekstitiedostot docx, odt, pdf)
● Myös valmiiden tiedostojen tallentaminen ja jakaminen (esim. pdf)
● Valokuvat Google Kuvat - tai Photos -palvelussa,

näkyvät myös Google Drivessa 
● Google Kuvien käyttäminen Google Driven kanssa
● YouTube: Kuvat älylaitteelta pilveen; Kuvat tablet-laitteelta Driveen 
● Muiden jakamien tiedostojen siirtäminen My Driveen
● Kansiointi
● Oikeuksien antaminen (luku, kommentointi, editointi)

https://support.google.com/photos/answer/6156103
https://www.youtube.com/watch?v=aD8IS1ou31o
https://www.youtube.com/watch?v=iwTEP-kJv9I
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGoogle-Photos-icon-logo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_of_Google_Drive.svg


Googlen palveluita

● Luodaan tunnus (tili, account) joko Googlen 
sähköpostiosoitteella tai jollain muulla 
sähköpostiosoitteella.

● Palveluita on paljon: luettelo Wikipediassa
● Usein selaimen avaussivuna Googlen haku
● Googlen haku voi tuottaa personoituja tuloksia
● Kuvahaku: voi hakea avoimesti lisenssoituja kuvia
● Google+: verkkoyhteisöpalvelu, avattu 28.6.2011,

kaikille avoimeksi 7.11.2011 (Wikipedia)

https://pixabay.com/fi/google-logot-3d-1618520/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Googlen_tuotteista
https://fi.wikipedia.org/wiki/Google%2B


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


Lähde: Viestintävirasto

Kyber- ja tietoturva

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


Tekijänoikeus 
● Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia.
● Koskee teoksen julkista käyttöä.
● Syntyy materiaalin tekijälle.
● Lisäksi lähioikeus: esitykset, ääni- ja videotallenteet, valokuvat, 

tietokannat ja luettelot, tv- ja radiolähetykset 
● Toikkanen, Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas (Finn Lectura 2011)
● Kopiokissa-sarjakuva
● Kopiraitti, Kopioston ja OKM:n tuottama tekijänoikeusopas
● Creative Commons -lisenssi 
● Julkaisetko materiaalia? Video ja vuokaavio avuksi
● Toikkanen, Vilmusenaho: 10 ohjetta ympäristöään kuvaavalle (CC BY)

Yamashita Yohei, CC on Orange, CC BY 
2.0, lähde Wikimedia Commons

http://www.opettajantekijanoikeus.fi/
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa/
http://www.kopiraitti.fi
http://creativecommons.fi
https://creativecommons.fi/valitse/
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/05/10-ohjetta-ymparistoaan-kuvaavalle/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AYamashita_Yohei_-_CC_on_Orange_(by).jpg




Creative Commons -lisenssit

Nimi 
mainittava

Nimi 
mainittava, 
jaa samoin

Nimi 
mainittava, ei 
kaupalliseen 
käyttöön

Nimi mainittava, 
ei johdannaisia

Public domain, 
tekijänoikeudeton

https://pixabay.com/en/creative-commons-licenses-icons-by-783531/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-Zero-badge.svg


Tietosuoja
● EU:n tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation)

○ Astui voimaan 24.5.2016
○ Sovelletaan siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen

● GDPR:n mukaan kuluttajalla on oikeus 
○ tietoihinsa (dataansa), niiden oikaisemiseen ja poistamiseen 
○ infoon tietojensa (datansa) loukkauksista
○ oikeus siirtää tietonsa toiseen palveluun (ei vielä toukokuussa 2018) 

● Lisätietoa (pääasiassa rekisterinpitäjän näkökulmasta): 
○ Tietosuojavaltuutetun sivustolla: EU:n tietosuojauudistuksesta 
○ Arjen tietosuoja
○ Rekisteröidyn oikeudet
○ Kuntaliitto: Yleinen tietosuoja-asetus
○ Hanselin tietosuojaohje

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html
http://tietosuoja.vahtiohje.fi/fi/#/front
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet.html
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/yleinen-tietosuoja-asetus
https://www.hansel.fi/uutiset/tietosuojaopas-auttaa-huomioimaan-hankintojen-uude


Yhteiskirjoittaminen
● Wikipedia
● Todaysmeet, chatti
● Tieken muistio
● Jaettu dokumentti Google Drivessa, jokainen voi 

editoida ja kommentoida, esim:
○ kokouksen esityslistan työstäminen yhdessä
○ kokouksen pöytäkirjan kirjoittaminen yhdessä
○ tapahtuman suunnittelu yhdessä
○ artikkelin kirjoittaminen yhdessä
○ kirjan kirjoittaminen yhdessä

https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etusivu
https://todaysmeet.com/
http://muistio.tieke.fi/
https://www.google.com/drive/
http://maxpixel.freegreatpicture.com/Community-Teamwork-Together-Group-Team-Motivation-386673


Muutamia kiinnostavia verkkopalveluja
● SKS:n muistitiedon keruut
● Luovuta yksityisarkistosi 

Kansallisarkistoon
● Helmet, pääkaupunkiseudun kirjastot
● HSL:n Reittiopas
● VR, Suomen juna-aikataulut ja lippujen osto
● Lippuja tapahtumiin

○ Lippu.fi
○ Ticketmaster, ent. Lippupalvelu
○ Kansallisteatteri

By Museokeskus Vapriikki [CC BY 2.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by
/2.0)], via Wikimedia Commons

http://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjasto/keruut
https://www.arkisto.fi/fi/palvelut/yksityisarkistojen-vastaanottaminen
https://www.arkisto.fi/fi/palvelut/yksityisarkistojen-vastaanottaminen
http://www.helmet.fi/
https://www.reittiopas.fi/
https://www.vr.fi/
http://www.lippu.fi/
https://www.ticketmaster.fi/
http://www.kansallisteatteri.fi/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARadio%2C_Maestro_842M%2C_ASA_Radio_Oy%2C_1950%2C_Turku._Tampereen_museot._Kuva_Marika_Tamminen%2C_Vapriikin_kuva-arkisto._(16271774347).jpg


Suomi.fi
viranomaispalvelut kertakirjautumisella

● Julkisen hallinnon palvelut yhden luukun taakse.
● Palvelussa kansalainen voi tarkistaa omat tietonsa eri viranomaisten 

rekistereistä ja asioida useiden julkisen hallinnon toimijoiden palveluissa 
yhdellä kirjautumisella. 

● Tulossa Suomi.fi-viestit, korvaavat vaiheittain viranomaisten lähettämän 
paperipostin.

Lähde: eSuomi.fi
● Kirjautumalla pääsee näkemään mm. omat henkilö-, ajoneuvo-, kiinteistö- ja 

kaupparekisteritiedot.
● Myös terveyspalveluiden Omakanta
● Kansalaiselle valtavasti käyttökelpoista tietoa ja linkkejä eteenpäin.

https://pixabay.com/fi/suomi-kartta-maa-eurooppa-23572/
https://www.suomi.fi/
https://esuomi.fi/
http://www.kanta.fi/omakanta


Avoimia digitaalisia sisältöjä
● Wikipedia, Wikiopisto, Wikikirjasto
● Wikimedia Commons, CC BY-SA-lisenssi
● Pixabay, Opencliparts, CC0-lisenssi
● Helsingin kaupunginmuseon kuvia, CC BY-lisenssi
● Flickr, miljoonia kuvia eri CC-lisensseillä
● Avoindata.fi, avoimen tiedon palvelu
● Some-säiliöt ja sisältöjen käyttöluvat (esim. Flickr, YouTube, SlideShare)
● TED, asiantuntijapuheenvuoroja maailmalta (ei kaupalliseen käyttöön)
● Khan Academy, opetusvideoita (ei kaupalliseen käyttöön)
● MOOC-lista, massiivisia avoimia verkkokursseja
● Ylen Digitreenit: Näin löydät vapaasti käytettäviä kuvia
● Avoimia sisältöjä verkosta (Itä-Suomen yliopiston ohje)
● Googlen kuvahaku -> Työkalut -> Käyttöoikeudet

Lapinlahden sairaala, R.Roos, 
Helsingin kaupunginmuseo, 
lisenssi CC BY 4.0

Eija Kalliala: Näkymä 
Lapinlahden Lähteen ikkunasta 
19.9.2017, lisenssi CC BY-SA

https://fi.wikipedia.org/
http://fi.wikiversity.org/wiki/Etusivu
http://fi.wikibooks.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu
https://pixabay.com/
https://openclipart.org/
https://www.helsinkikuvia.fi/
https://www.flickr.com/creativecommons
https://www.avoindata.fi/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://www.youtube.com/
https://www.slideshare.net/
http://www.ted.com/
https://www.khanacademy.org/
http://www.mooc-list.com/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/12/digitreenit-14-vapaasti-kaytettavat-kuvat
https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=15008154
https://www.helsinkikuvia.fi/search/record/?search=lapinlahden%20sairaala&page=3
https://www.flickr.com/photos/eijakalliala/37139751666/in/dateposted-public/






Kuvien käsittelyä
Peruskäsittely: kiertäminen, rajaus
● Google Kuvat

○ Tampereen kaupunginkirjaston 
Google Kuvat -ohje 

● Ohjeita ja kuvauksia Wikipediassa
○ Kuvankäsittely
○ Kuvankäsittelyohjelma
○ Gimp

● MikroBitin artikkeleita kuvankäsittelystä
● Itä-Suomen yliopiston Kuvankäsittely-opas

https://photos.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4AyBUfvK83k
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvank%C3%A4sittely
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvank%C3%A4sittelyohjelma
https://fi.wikipedia.org/wiki/GIMP
https://www.mikrobitti.fi/avainsana/kuvankasittely/
https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=3670020


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, Snapchat 
● Linkkienjakopalveluita: Diigo, Scoop.it, Pinterest
● Muita: Doodle, Thinglink, Dropbox, Todaysmeet, Bitly, Google Maps, 

QR-koodin lukija ja 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/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Snapchat
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/
https://fi.wikipedia.org/wiki/QR-koodi
http://www.qr-koodit.fi/generaattori


Oletko muokannut Wikipediaa?

● Vapaa tietosanakirja
○ Sisältö jaettu CC BY-SA -lisenssillä  
○ Vastuulliset ylläpitäjät (nyt 38 henkilöä)

● Muista lähteet! 
○ Mistä tieto löytyy? Tiedon pitää löytyä jostain muualta.
○ Älä kopioi suoraan lähteistä vaan muokkaa tekstiä.

● Esimerkkejä
○ Suomalaiset naisjärjestöt
○ Tuija Brax
○ Women’s rights in Brazil
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Young Women on steps in Salvador, Bahia 
state, Brazil. By Adam Jones Adam63 - Own 
work, CC BY-SA 3.0, Lähde: Wikimedia 
Commons.

https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_rights_in_Brazil#/media/File:Young_Women_in_the_Streets_of_Salvador_-_Brazil.jpg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Suomalaiset_naisj%C3%A4rjest%C3%B6t
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuija_Brax
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_rights_in_Brazil
https://fi.wikipedia.org/wiki/Isovanhemmat#/media/File:The_First_Steps_1893.jpg


Wikipedian muokkausohje



Facebook

● Sivuja
○ SANL, EKAN, UNICEF, Entressen kirjasto, Emma

● Ryhmiä
○ Puskaradio Espoo (> 35 000), Espoo kirppis (>18 000)

● Julkkiksia
○ Kaari Utrio, Sauli Niinistö, Malala

● Tapahtumia
○ Caj Bremer, noin 100 kuvaa Suomesta 10.11.2017–14.1.2018
○ Lakritsi- & Salmiakkifestivaalit 2017 11.–12.11.2017 
○ Elävä suullinen perinne 15.11.2017 

https://pixabay.com/fi/facebook-sosiaalinen-media-sininen-534231/
https://www.facebook.com/SuomenAkateemisetNaiset/
https://www.facebook.com/Espoon-Kauniaisten-Akateemiset-Naiset-1083187845046116/
https://www.facebook.com/UNICEFFinland/
https://www.facebook.com/entressenkirjasto/
https://www.facebook.com/emmamuseum/
https://www.facebook.com/groups/puskaradioespoo/
https://www.facebook.com/groups/1586932974869053/
https://www.facebook.com/KaariUtrio/
https://www.facebook.com/niinisto
https://www.facebook.com/Malala.Yousafzai11/
https://www.facebook.com/events/1189251751174637/
https://www.facebook.com/events/142869779596821/
https://www.facebook.com/events/280269052378124/


Twitter
● Julkista keskustelua
● Voit seurata ketä tai mitä tahansa, esim.

○ Aalto University, Entressen kirjasto, Ateneum, Kaupunkiympäristö
○ Malala, Suvi-Anne Siimes, Tuija Brax, Baba Lybeck, Somevaari

● 140, ei vaan 280 merkin twiittejä, viserryksiä (8.11.2017)
● #: hashtag eli aihetunniste, esim.

○ #tasaarvo, #työura, #koulutus, #kansainvälisyys, #oppiminen
○ #kirjallisuus, #terveys, #hyvinvointi, #käsityöt, #musiikki, #liikunta

● Aikakauslehdet somessa (Markkinointi&Mainonta 1.11.2017)
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https://twitter.com/AaltoUniversity
https://twitter.com/Entresselibrary
https://twitter.com/AteneumMuseum
https://twitter.com/HelsinkiKymp
https://twitter.com/Malala
https://twitter.com/SuviAnneSiimes
https://twitter.com/TuijaBrax
https://twitter.com/babalybeck
https://twitter.com/Somevaari
http://www.marmai.fi/uutiset/talouselama-on-twitterin-seuratuin-suomalainen-aikakausmedia-6685202
https://www.flickr.com/photos/toddle_email_newsletters/19112759068/


Lisätietoja, verkko-opiskelua

● Yle Oppiminen
● TED, huippuluentoja kaikesta mahdollisesta
● MOOC-lista, avoimia verkkokursseja
● Lähiverkon Oppisoppi
● Enterin itseopiskelumateriaaleja
● Blogeja

○ Harto Pönkä: Lehmätkin lentäis
○ Anne Rongas: Opeblogi
○ Järjestöille: Viestintä-Piritta -> blogi 

https://yle.fi/aihe/oppiminen
https://www.ted.com/
https://www.mooc-list.com/
http://lahiverkko.fi/oppisoppi/
https://www.entersenior.fi/opiskele-itse/
https://harto.wordpress.com/
http://opeblogi.blogspot.fi/
http://www.viestintapiritta.com/

