


Mikä on sosiaalinen media?

• Sosiaalinen media on verkon avulla tapahtuvaa julkista 
keskustelua, tiedon rakentelua ja jakamista (Kalliala&Toikkanen, 

”Sosiaalinen media  opetuksessa”)

• Sanastokeskus TSK:n julkaiseman sosiaalisen median 
sanaston mukaan sosiaalinen media on tietoverkkoja ja 
tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa 
käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti 
tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten 
välisiä suhteita.



Mikä on sosiaalinen media?

• Julkaisukynnys sosiaalisissa medioissa on erittäin 
matala, sisältö leviää viiveettä ja ilman ulkopuolisen 
tahon suorittamaa etukäteisvalvontaa. ("Sosiaalisen median 

tekijänoikeuskysymyksistä ensimmäinen opas yrityksille", Tampereen yliopiston tiedote 8.1.2007ontaa.)tekijänoikeuskysymyksistä ensimmäinen opas yrityksille", Tampereen yliopiston tiedote 8.1.2007ontaa.)

• Erilaiset verkossa olevat julkaisualustat ja 
ilmaissovellukset mahdollistavat :
▫ Kirjoittamisen ja julkaisun (blogit, mikroblogit))
▫ Yhteistyön (Google docs, wikit, yhteiskäyttökalenterit)
▫ Multimedian (kuvagalleriat, videoiden jakopalvelut))
▫ Viestinnän (pikaviestiverkot, puheviestiverkot ja videoviestiverkot)
▫ Sosiaaliset verkostot  (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ….)



Somen käytössä on huomioitava

• Lähtökohtaisesti kaikki on julkista, mikäli et rajoita 
näkyvyyttä asetuksilla

• Joskus tiukasti rajoitettu näkyvyys (private) maksaa
• Mikään ei verkosta koskaan häviä, verkkodata on ikuista
• Huolehdi identiteetistäsi tietojen ja salasanojen osalta
• Merkittävissä asemissa olevien henkilöiden sekä valtion 

turvallisuuteen liittyvien henkilöiden on syytä erityisesti 
huolehtia omasta identiteetistään ja opastaa myös 
perheenjäseniä siitä millaisia perhettä koskevia asioita 
voi julkaista (esim valokuvat)

• Tänään some on osa CW:tä



Somen käyttöön liittyvää tietoa

• http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ih
meen_sosiaalinen_media

• http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/
• http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/05_valti• http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/05_valti

onhallinnon_tietoturvallisuus/20101222Sosiaa/Sosiaalinen_media.p
df

• http://sometu.ning.com/
• http://www.tietoturvaopas.fi/internetinpalvelut/verkkoyhteisot.html
• http://www.sulava.com/suorayhteys/
• https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=12845914
• (=sosiaalisen median hyvät käytännöt)



Tässä esityksessä käsitellään lyhyesti 

seuraavat sovellukset:

• Facebook

• Twitter• Twitter

• Google tilin mukana tulevat palvelut

• Anymeeting-videoneuvottelusovellus



• Facebook on Internetissä toimiva 
mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu. Sivusto 
tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kuvallisen tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kuvallisen 
käyttäjäprofiilin luomiseen sekä yhteydenpitoon 
ystäviensä kanssa. Facebookissa on myös 
mahdollista liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada 
tietoa tulevista tapahtumista.
(lähde Wikipedia)



Facebookin käyttöönotto

• Kirjautumiseen tarvitsee jonkun 
sähköpostiosoitteen 

• Sääntojen mukaan tietojen pitäisi olla oikeita• Sääntojen mukaan tietojen pitäisi olla oikeita
• Käyttäjä luovuttaa tekijänsuojalain mukaiset 

oikeudet kaikesta materiaalista Facebookille
• Ei saa edistää sivustolla mitään laitonta



Facebookin käyttöönotto

• Aseta käyttäjätilin asetukset ja 
yksityisyysasetukset heti kohdalleen



Käyttäjätilin asetukset
• Yleisissä asetuksissa salasanan vaihto
• Ota turvallisuusasetuksissa suojattu selaaminen käyttöön
• Lisävarmistusta tunnistukselle saat asettamalla 

turvakysymyksenturvakysymyksen
• Ilmoitusasioista kannattaa miettiä ja valita vain sellaiset 

tapahtumat joista haluaa ilmoitettavan – s-posti voi olla pian 
täynnä erilaisia facebook-ilmoituksia

• Mobiiliasetuksilla saat tekstareita tapahtumista f-bookissa



Yksityisyysasetukset
Rajaa näkyvyys
kaveripiiriin yksityiskäy-
tössä, yritystoiminnassa
julkinen näkyvyys on parempi



Haut ja ryhmät



Haut ja ryhmät



Ongelmatilanteita?



• Twitter_aloitus.wmv
• Mikroblogipalvelu
• Toimii myös tekstareilla (max 140 merkkiä)• Toimii myös tekstareilla (max 140 merkkiä)
• Voit seurata henkilöitä ja aiheita
• Voit tehdä hakuja aiheisiin
• Voit linkittää nettisivuja twiiteihisi
• Voit viestittää julkisesti tai yksityisesti



Globaali Twitter, jossa kaikki
voivat nähdä twiittisi jos seuraavat
tunnustasi tai samaa aihetta (”hastagiä”)

@kaveri

tunnustasi tai samaa aihetta (”hastagiä”)

@omatunnus

Twiitin rakenne:
-@omatunnus (alkuun automaattisesti)
-Kenelle erityisesti osoitettu (@kyseinentunnus)
-Mihin aiheeseen liittyy (#kyseinenaihe)
-Juttua yht. 140 merkkiä sisältäen tunnukset ja aiheet
-Linkkejä voi liittää lyhentäen niiden URL-osoitteet
Bitly-sovelluksella

Näkyvyyteen vaikuttavat
antamasi näkyvyysasetukset.

@omatunnus
Helekutin humppoo
#euroviisut@kaveri

Twitter_yleistä_2.wmv



Twitter kehuu nimeäsi !!!

Twitter tarkastaa salasanasi
tason, koko palkki vihreänätason, koko palkki vihreänä
tarkoittaa tosi laadukasta
salasanaa.

Twitter tarkastaa onko
käyttäjätunnus vapaa.

Vierestä löytyvät
-Käyttöehdot
-Yksityisyyskäytäntö

Twitter-avaus2.wmv



Tilin luomisen alussa Twitter tarjoaa
poimittavaksi erilaisia seurattavia
Twiitti-lähteitä, voit poimia listaltaTwiitti-lähteitä, voit poimia listalta
tai kirjoittaa haku-kenttään haluamasi
lähteen.

Tämän kohdan voi myös ohittaa, mutta
muutamia mielenkiinnon kohteita, esim
sanomalehtien twiittejä kannattaa poimia
jo tässä vaiheessa.



Tilin avauksen alussa
Twitter kyselee jo
jotain kuvaa ja kuvausta
itsestäsi.itsestäsi.

Kuvaa ei ole pakko laittaa,
tai voi ladata koneeltaan
vaikka lemmikin kuvan.

Tämän vaiheen voi myös
ohittaa.

Osa alussa valituista seurattavista kohteista



Tämä on Etusivunäkymä

Ei yhtään lähetettyä Twiittiä

10 seurattua kohdetta

Ei yhtään seuraajaa

Tähän ikkunaan kirjoitetaan
Twiitti

Tässä näkyvät seurattavien lähettämät
Twiitit



Kohta näyttöön tulee oheinen teksti , jolloin on käytävä kirjautumassa 
ilmoitetulle s-postitilille ja on vahvistettava tilin oikeellisuus.



Ennen käytön aloittamista on syytä laittaa
asetukset kohdalleen.



Twitter-tunnus voi poiketa
hyvinkin paljon s-postiosoitteesta.hyvinkin paljon s-postiosoitteesta.
Mikäli haluat muiden löytävän Twitter-nimesi
s-postin perusteella niin laita rasti ruutuun.

Kieli ja aikavyöhyke on hyvä laittaa
kohdalleen.

Mikäli haluat ilmoittaa maailmalle
missä kulloinkin Twiittailet niin laita
raksi ruutuun.



Twiittien yksityisyys –valinnalla voit
rajoittaa Twiittiesi näkymistä.

Vain HTTPS-suojattu yhteysasetus onVain HTTPS-suojattu yhteysasetus on
syytä laittaa päälle, varsinkin jos haluaa
suojata yksityiset viestit.

Maa-listalta ei löydy sitten Suomea,
joten maailma saa riittää.

Muista tallettaa asetukset.



Salasanan vaihto

Matkapuhelimen numero
mobiilikäyttöä varten

Mikäli haluat, että s-postisi
täyttyy kaikenlaisista
Twitter-ilmoituksista, niin laita
ruksi kaikkiin ruutuihin.
Hetken harkinnan jälkeen
saatat valita hieman vähemmän
kohteita.

mobiilikäyttöä varten



Voit täydentää profiiliasi
kyseisessä asetus-kohdassa.

Huomaa, että kuvan koko voiHuomaa, että kuvan koko voi
olla vain 700 kt.



Mikäli haluat tuunata Twitterisi ulkoasua, niin siihen löytyy
paljon mahdollisuuksia. Voit käyttää tarjottuja valmisteemoja
tai ladata oman taustakuvan.

Ennen Jälkeen (ladattu oma valokuva)



Kuka hyvänsä voi seurata Twiittejäsi
jollet ole rajannut niiden lukemista
asetus-osassa tai vaihtoehtoisesti
lähettänyt niitä yksityisviestinä.

Toisaalta s-posti on yksityisviestejä
varten. Twitterillä ollaan mukana
tapahtumassa ja joskus vaikuttamassa.



Linkkejä:

Twiitin lähetys ja haku.wmv
Uudelleen twiittaus.wmv
Bitlyn käyttö.wmvBitlyn käyttö.wmv

https://twitter.com/
http://www.slideshare.net/PauliinaMakela/twitter-alkeet-koulussa

http://gallia.kajak.fi/opetusyhteistyo/kirjasto/Twitter.htm

http://jml.kapsi.fi/jussi/2009/08/07/twitter-opas-vasta-alkajille/
https://bitly.com/

Kansalaisyhteiskunta.fi -ohjeet



Google-tilin avaamalla saa oikeuden käyttää samasta
liittymästä useita eri palveluita jotka voi synronoida
keskenään. Dokumentteja voidaan täydentää yhdessä
ja päivittää tietoja omissa ”piireissä”.

Ole tarkkana antaessasi Googlelle (tai mille hyvänsä
Palveluntuottajalle) oikeuksia seurata liikkeitäsi tai netin
käyttöä.



Mobiili
Blogger
Syötteenlukija
Valokuvat

Google-haku
Google-kuvahaku

Google-Maps
Pelejä. Elokuvia

Videokippejä
s-posti

asiakirjat, taulukot, esitykset
kalenteri ja hälytykset



•”Asiakirja” vastaa Wordia
•”Esitys” vastaa PowerPointtia
•”Laskentataulukko” vastaa Exceliä
•”Lomakkeella” voi laatia vaikkapa•”Lomakkeella” voi laatia vaikkapa
kyselyitä

•”Piirros” on Painttia parempi
piirrosohjelma

Ohjelmia käytetään selaimella eli
Koneelle ei ladata kyseisiä ohjelmia.
Sovellus ja omat dokumentit ovat
verkossa Googlen palvelimilla.





• Kun lataat tai muulla tavoin lähetät sisältöä 
Palveluihin, annat Googlelle (ja 
yhteistyökumppaneillemme) maailmanlaajuisen yhteistyökumppaneillemme) maailmanlaajuisen 
oikeuden käyttää, ylläpitää, tallentaa, jäljentää, 
muokata, välittää, julkaista, esittää ja levittää 
kyseistä sisältöä, asettaa sitä julkisesti esille 
sekä luoda siitä johdannaisteoksia (esimerkiksi 
teoksia, jotka syntyvät kääntämällä, sovittamalla 
tai tekemällä teokseen muita muutoksia, joiden 
avulla sisältö saadaan toimimaan Palveluissa 
paremmin).



Ilmaisversion ominaisuuksia:

•Videoneuvottelussa jopa 200 osanottajaa
•Kuusi (6) osanottajaa voi olla web-kameralla
mukana samanaikaisesti
•Oman näytön jakaminen muiden nähtäväksi (esitykset, koulutus)
•Videoneuvottelun kutsut sähköpostilla
•Videoneuvottelun nauhoitus (kuva ja ääni) myöhempää käyttöä
varten

•VoiP-puhelut



Kameran
asetukset

Audio-asetukset/
Siirtyminen 
puhelimeen

Tehtävät

Tilatiedot:
•OK
•Puheevuoron
pyytäminen
•Kannatus
•Vastustus

•Keskustelu
•Kysely/vastaus
•Vain kuuntelu

Uusien osanottajien
kutsuminen

Istunnon nauhoitus



Asioiden esittäminen
oman tietokoneen
kautta (näytön jako)

YouTube-videon
jakaminen

PowerPoint ja
Pdf-dokumenttien
jakaminen

Kyselyn tekeminen
osanottajille ja
kooste vastauksista



Kysymysten ja
vaihtoehtojen 
laatiminen



Äänihälytys
tulleesta
sanomasta

Keskustelunäkymän
poistaminen
osallistujien näytöltä

Keskusteluhistorian
poistaminen

Osanottajien yksityisten
keskustelujen (chat)
salliminen

Osanottajan tekstin
näkyminen vain
tilaisuuden vetäjälle



Videoneuvotteluilla on VoiP-puhelinnumero ja
koodi jolla neuvotteluun pääsee puhelimitse.
Lopuksi sovellus kysyy palautetta.




