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Sosiaalisen median opetuskäyttö 

Kimmo Oksanen & Minna Koskinen
Koulutuksen tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopisto

Sosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalisen median käytön nopea yleistyminen on saanut myös koulutusalan toimijat 
kiinnostumaan uusien medioiden hyödyntämisestä. Valtaosa nykyisistä kouluikäisistä 
lapsista ja nuorista käyttää erilaisia sosiaalisen median välineitä aktiivisesti ja sujuvasti 
vapaa-ajallaan, ja niistä on tullut luonnollinen osa lasten ja nuorten toimintaympäristöä 
(Aalto & Uusisaari 2009). Sosiaalisen median käyttö opetuksessa on siten luonnollinen 
jatke tavalle, jolla monet jo muutenkin käyttävät tietoverkkoja (Armstrong & Franklin 
2008). Tutustuminen erilaisiin sosiaalisen median välineisiin tukee yhteiskunta- ja työelä-
mävalmiuksien kehittymistä (Minocha 2009). Tähän tähtää myös Opetushallitus helmi-
kuussa 2012 julkaisemissaan sosiaalisen median opetuskäytön suosituksissa, joiden 
tavoitteena on ”edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille 
oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana 
mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa” (Opetushallitus 
2012).
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Sosiaaliset teknologiat ovat olleet kiinnostuksen kohteena koulumaailmassa jo pitkään. 
Ensimmäiset vuorovaikutusta tukevat sovellukset, kuten sähköinen ilmoitustaulu, chat-
huone, pikaviestintä ja näytön jakaminen toteutettiin jo 1970-luvulla (Smith & Sherwood 
1976). Laajemmin erilaisia Internetin kautta sosiaalista vuorovaikutusta ja tiedon jakamista 
helpottavia sovellustyyppejä ilmaantui 1980-luvun tienoilla, mukaan lukien sähköpos-
tilistat, keskusteluryhmät, keskusteluohjelmistot, ilmoitustaulu-järjestelmät, ryhmätyö-
ohjelmistot ja etäkonferenssijärjestelmät (Paasonen 2006; Kaplan & Haenlein 2010). 
1990-luvulla kehitetty World Wide Web toi mukanaan helppokäyttöiset web-sivustot (ns. 
staattinen web, Web 1.0), jotka tarjosivat opettajille ja oppilaille opetuksen suunnittelussa 
ja koulutehtävien laatimisessa hyödynnettävän tietovarannon (ks. Dillon & Gabbard 1998; 
Song, 2002; Kuiper, Volman & Terwel 2005). Tietokantaan yhdistettyjen web-sivustojen 
(ns. dynaaminen web) ja käyttöliittymällä webiin yhdistettyjen sovellusten ja järjestelmien 
avulla myös monet muille alustoille kehitetyistä sosiaalisista sovelluksista saatiin käyttöön 
web-ympäristössä. Opetuskäytön kannalta merkittäviä järjestelmiä ovat olleet erityisesti 
verkko-oppimisympäristöt (Craig 2007).

Sosiaalinen media liittyy webin seuraavaan kehitysvaiheeseen, ns. sosiaaliseen webiin 
(Web 2.0), joka on 2000-luvulta lähtien mahdollistanut joukon uudenlaisia, avoimeen 
vuorovaikutteisuuteen perustuvia välineitä ja toimintatapoja. Sosiaalinen media on 
Sanastokeskuksen määritelmän mukaan ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä 
viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua 
sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita” (Sanastokeskus 2012). Sosi-
aalinen media kattaa erilaisia sosiaalisia välineitä ja ympäristöjä tarjoavia käyttäjälähtöisiä 
verkkopalveluja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi yhteisölliseen vuorovaikutukseen, 
sisällön tuottamiseen ja jakamiseen (Lietsala & Sirkkunen 2008; Rongas 2010; Kalliala & 
Toikkanen 2012). Sosiaaliselle medialle on tunnusomaista tietty toimintatapa ja periaat-
teet, kuten avoimuus, vuorovaikutus, osallistuminen, käyttäjälähtöisyys, henkilökohtai-
suus, yhteistoiminta, jakaminen, vertaistoimijuus, verkostoituminen ja yhteisöllisyys.

Sosiaalinen media kattaa laajan kirjon erilaisia verkkopalveluja. Esimerkiksi Lietsala ja 
Sirkkunen (2008) jakavat palvelut sisällöntuotanto- ja julkaisuvälineisiin (esim. blogit, 
wikit, podcasting), sisällön jakamiseen (esim. Flickr, YouTube, Delicious), verkosto- tai 
yhteisöpalveluihin (Facebook, LinkedIn, MySpace), sisältöjen yhteisölliseen tuottamiseen 
(esim. Wikipedia, OhmyNews), virtuaalimaailmoihin (Second Life, Habbo) ja liitännäisiin 
(esim. Google Maps -palvelun käyttö osana muita palveluita). Kattavien luokittelujen 
laatiminen on kuitenkin mahdotonta, koska palveluja on lukemattomia ja uusia palvelu-
tyyppejä ilmaantuu jatkuvasti lisää. Myös rajanveto palvelujen sisällyttämiseksi luokitte-
luun on hankalaa, sillä täsmällisistä luokittelun perusteista ei ole yksimielisyyttä.

Sosiaalisen median välineet ovat opetuskäytön kannalta mielenkiintoisia monestakin 
syystä. Ensinnäkin sosiaalisuus ja yhteistoiminnallisuus tiedon tuottamisessa ja käytössä 
on yhteensopiva sosiaalisen ja konstruktivistisen pedagogiikan kanssa (Armstrong & 
Franklin 2008). Sosiaalisen median avulla voidaan tukea aktiivisen oppimisen ja sosiaa-
lisen oppimisen kaltaisia pedagogisia lähestymistapoja (Ferdig 2007). Käyttäjälähtöisyys 
ja yhteistoiminnallisuus mahdollistavat oppilaiden aktiivisen osallistumisen sisällön tuot-
tamiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen, mikä muuttaa perinteisiä tiedon jakamiseen ja 
sisällön tuottamiseen liittyviä rooleja myös koulussa (Armstrong & Franklin 2008; Kaplan 
& Haenlein 2010; Solis & Breakenridge 2009). Myös välineiden laajentuva saatavuus, 
helppokäyttöisyys, toiminnallisuus ja joustavuus lisäävät niiden houkuttelevuutta perin-
teisten ohjauksellisten työkalujen sijaan tai täydennykseksi (Boulos, Maramba & Wheeler 
2006).
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Sosiaalisen median välineet eivät sinällään tuota uudenlaista opetusta ja oppimista, ellei 
niiden käyttötapaan kiinnitetä huomiota. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat teknologiat 
voidaan valjastaa niin uuden kuin perinteisen kulttuurin käyttöön (Snyder 1998). Sosi-
aalisen median välineiden käyttötavat opetuksessa voidaan Grahamia (2006) mukaillen 
jaotella mahdollistavaan, edistävään ja transformatiiviseen opetuskäyttöön. Mahdollista-
vassa opetuskäytössä sosiaalisen median välineitä käytetään perinteisten välineiden sijaan 
pedagogiikkaa muuttamatta. Käytön hyödyt liittyvät pääasiassa opetuksen ja opiskelun 
organisointiin sekä resurssien saatavuuteen ja käyttöön. Mahdollistavaa opetuskäyttöä 
ovat esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman korvaaminen Google Docs -palvelulla sekä 
suljetun ja opettajajohtoisen oppimis-ympäristön rakentaminen Ning-ympäristöön. Edis-
tävässä opetuskäytössä sosiaalisen median palveluja käytetään perinteistä opetusta muut-
tavalla ja pedagogista etua tuovalla tavalla. Edistävää käyttöä ovat esimerkiksi ohjattu 
oppimispäiväkirjojen laatiminen ja vertaiskommentointi blogeihin, ohjattu ryhmätöiden 
laatiminen wikeihin sekä vuorovaikutteisen ohjatun oppimisympäristön rakentaminen 
Ning-ympäristöön. Transformatiivisessa opetuskäytössä sosiaalisen median palveluja 
käytetään opetuksen ja oppimisen toteuttamiseen täysin uudistetuista pedagogisista 
lähtö-kohdista käsin. Transformatiivista opetuskäyttöä ovat esimerkiksi oppijalähtöiseen 
ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuva tuotanto- ja julkaisuvälineiden (esim. blogien 
ja wikien) käyttö sekä oppijoiden itsenäiseen ja avoimeen vertaistoimintaan perus-
tuva oppimisympäristön rakentaminen itse valitsemaansa yhteisöpalveluun. Sosiaalisen 
median opetuskäytön kehittämishankkeissa pyritään uusien välineiden käyttöönotolla 
saavuttamaan pedagogisia etuja eli vähintään edistävän opetuskäytön taso. Tämä edel-
lyttää opettajilta omakohtaista sosiaalisen median välineisiin ja niiden mahdollisuuksiin 
tutustumista sekä opetuskäytön pohdintaa.
 
Tässä luvussa kerrotaan tuloksia sosiaalisen median opetuskäytön tilanteesta Suomen 
yleissivistävässä koulutuksessa. Kansallisen kyselyn sosiaalisen median osiossa selvitet-
tiin kuinka yleistä sosiaalisen median käyttö opetuksessa on, mitä sosiaalisen median 
palveluita opettajat käyttävät, missä käyttötarkoituksessa sosiaalista mediaa käytetään 
sekä mitä haasteita ja mahdollisuuksia opettajat ovat kohdanneet käyttäessään sosiaalista 
mediaa työssään. Lisäksi selvitettiin syitä, jotka rajoittavat sosiaalisen median käyttöä 
opetuksen ja oppimisen tukena. 

Sosiaalisen median käytön yleisyys yleissivistävässä 
koulutuksessa
Sosiaalisen median osioon vastanneista opettajista 25% kertoi hyödyntäneensä sosiaalista 
mediaa opetustyössään. Sosiaalisen median opetuskäytön yleisyydessä ei ollut merkittäviä 
eroja opettajan sukupuolen, ikäluokan ja opetuskokemuksen suhteen. Opetuskokemuk-
sella näyttäisi kuitenkin olevan hieman vaikutusta siihen kuinka aktiivisesti sosiaalista 
mediaa käytetään työssä (kuvio 1). Tulokset antavat viitteitä siitä, että aktiivisimpia sosi-
aalisen median hyödyntäjiä opetuksessa ovat opettajat, joilla on kuudesta kymmeneen 
vuoteen kokemusta opetustyöstä. Vastavalmistuneiden opettajien keskuudessa sosiaa-
lisen median hyödyntäminen opetuksessa oli melko harvinaista. 
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Alle vuosi 

1-5 vuotta 

6-10 vuotta 

11-15 vuotta 

Yli 15 vuotta 

Kyllä Ei 

Kuvio 1. Sosiaalista mediaa työssään käyttäneiden opettajien osuus suhteessa opetuskokemukseen

Opettajaryhmien välillä sen sijaan oli melko merkittäviä eroja sosiaalisen median opetus-
käytön yleisyydessä (kuvio 2). Aktiivisimpia sosiaalisen median käyttäjiä olivat äidinkielen 
aineenopettajat, joista liki 36% kertoi hyödyntäneensä sosiaalista mediaa opetuksessaan. 
Myös opinto-ohjaajista ja reaaliaineiden aineenopettajista yli 30% oli käyttänyt sosiaalista 
mediaa opetustyössään. Kaikkein vähiten sosiaalista mediaa käyttäneitä opettajia löytyi 
3-4 ja 5-6 luokkien luokanopettajista. Heidän kohdallaan sosiaalista mediaa käyttäneiden 
osuus oli hieman alle viidennes. 

Kokonaisuutena tarkastellen aineenopettajat olivat hyödyntäneet sosiaalista mediaa 
huomattavasti enemmän kuin luokanopettajat. Keskimäärin luokanopettajista noin 20% 
kertoi hyödyntäneensä sosiaalista mediaa työssään, kun aineenopettajien kohdalla osuus 
oli hieman alle 30%. Myös opinto-ohjaajista noin kolmannes oli hyödyntänyt työssään 
sosiaalisen median välineitä tai palveluita. Hieman yli viidennes erityisopettajista, erityis-
luokanopettajista, rehtoreista ja apulaisrehtoreista oli käyttänyt sosiaalista mediaa opetus-
työssään. 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 

LO 5-6 lk 

LO 3-4 lk 

Erityisopettaja tai erityisluokanopet. 

LO 1-2 lk 

AO: Matemaattiset aineet 

Rehtori tai apulaisrehtori 

AO: Kielet (vieras ja toinen kotimainen) 

AO: Taito- ja taideaineet 

AO: Reaaliaineet 

Opinto-ohjaaja 

AO: Äidinkieli 

Kuvio 2. Sosiaalista mediaa opetustyössä käyttäneiden opettajien osuus henkilöstöryhmittäin



61

Merkittävimmät yhteydet opettajien taustatietojen ja sosiaalisen median opetuskäytön 
väliltä löytyivät tietotekniikan käyttötaitojen kohdalta (kuvio 3). Sekä tekniset että 
pedagogiset käyttötaidot olivat vahvasti yhteydessä sosiaalisen median hyödyntämi-
seen opetuksessa. Mitä paremmaksi opettajat arvioivat omat taitonsa, sitä useammin he 
käyttivät sosiaalista mediaa apuna työssään. Omat tietotekniikan tekniset käyttötaitonsa 
erinomaisiksi arvioineista (kouluarvosana 10) opettajista noin 43% oli hyödyntänyt sosi-
aalista mediaa työssään. Tulosten perusteella pedagogisten käyttötaitojen yhteys sosiaa-
lisen median käyttämiseen oli vielä tätäkin vahvempi ja pedagogiset taidot erinomaisiksi 
(kouluarvosana 10) arvioineista kaksi kolmannesta (67%) oli käyttänyt sosiaalista mediaan 
työssään. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 
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7 

8 

9 

10 

Pedagogiset taidot Tekniset taidot 

Kuvio 3. Sosiaalista mediaa opetustyössään käyttäneiden opettajien osuus suhteessa opettajien itsearviointiin omista 
tietotekniikan teknisistä ja pedagogisista käyttötaidoista

Sosiaalisen median palvelujen käyttö opetuksessa
Sosiaalisen median eri palvelutyyppien opetuskäytön yleisyyttä selvitettiin niiden opet-
tajien osalta, jotka olivat ilmoittaneet käyttävänsä sosiaalista mediaa opetuksessaan 
(kuvio 4). Opettajat myös kuvasivat yleisimmin käyttämiensä palveluiden käyttötarkoi-
tuksia. Tulosten mukaan opettajat käyttävät työssään eniten wiki- ja muita yhteistyöpal-
veluita (esimerkiksi Wikipediaa ja Google-sovelluksia) sekä mediapalveluita (esimerkiksi 
Youtube ja Slideshare). Wiki- ja muita yhteistyöpalveluita sekä mediapalveluita kertoi 
käyttävänsä viikoittain tai useammin liki puolet vastanneista. Seuraavaksi yleisin käytetty 
palvelutyyppi oli yhteisöpalvelut (esimerkksi Facebook), joita kertoi käyttävänsä viikoit-
tain tai useammin hieman alle kolmannes vastaajista. Noin puolet vastanneista kertoi 
käyttäneensä joskus blogipalveluita (esimerkiksi Blogger) työssään, kun taas mikroblo-
gipalveluita (esimerkiksi Twitter) käyttäneitä vastanneista oli noin neljännes. Linkkien ja 
uutisten jakopalveluita (esimerkiksi Delicious) oli käyttänyt hieman yli neljännes vastan-
neista. Kaikkein vähiten oli käytetty virtuaalimaailmoja (esimerkiksi Second Life), joita 
opettajista kertoi käyttäneensä tai kokeilleensa alle viidennes. 
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Virtuaalimaailmat 

Mikroblogipalvelut 

Linkkien ja uutisten jakopalvelut 

Blogipalvelut 

Yhteisöpalvelut 

Mediapalvelut 

Wiki- ja muut yhteistyöpalvelut 

Vähintään viikoittain Vähintään kuukausittain Harvemmin Ei ollenkaan 

Kuvio 4. Sosiaalisen median eri palvelutyyppien opetuskäytön yleisyys

Opettajaryhmien kesken oli hieman eroja siinä kuinka yleisesti eri sosiaalisen median 
palvelutyyppejä hyödynnettiin työssä. Erot eivät kuitenkaan olleet yleisesti ottaen merkit-
täviä.

Yhteisöpalvelut, kuten Wiki, olivat sosiaalisen median palvelutyypeistä yleisimmin 
käytettyjä. Opettajaryhmittäin tarkasteltuna yleisimmin näitä palveluita käyttivät opinto-
ohjaajat sekä äidinkielen aineenopettajat (kuvio 5). Kaikkein harvimmin wiki- ja muita 
yhteistyöpalveluita käyttivät opetustyössään erityisopettajat sekä 5-6 luokkien luokan-
opettajat. 
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Vähintään viikoittain Vähintään kuukausittain Harvemmin 

Kuvio 5. Wikin ja muiden yhteistyöpalveluiden opetuskäytön yleisyys opettajaryhmittäin 

Opettajista yhteensä 384 kuvasi wikin ja muiden yhteistyöpalveluiden käyttötarkoituksia. 
Eniten niitä käytettiin tietolähteenä, joko omiin tarpeisiin esimerkiksi opetuksen suunnit-
telun apuna, tai tiedon hakemiseen yhdessä oppilaiden kanssa. Toiseksi eniten wiki- ja 
muita yhteistyöpalveluita käytettiin yhteisölliseen työskentelyyn joko kollegoiden kesken 
tai esimerkiksi ryhmätöiden ja esitelmien tekemisessä. Jonkin verran näitä palveluita 



63

käytettiin myös opetuksen havainnollistamisessa ja monipuolistamisessa. Seuraavassa 
opetustilanteessa on yhdistetty toisiinsa yhteisöllinen työskentely sekä tekijänoikeuksien 
käsittely.

Olen teettänyt oppilailla yhteisen pääteeman alla artikkeleita Wikispaces-sivustolle. 
Tarkoitus oli tehdä parityötä ja minun piti antaa ohjeita ja vinkkejä sivuston 
keskustelupalstan kautta. Myös tekijänoikeuksista puhuttiin tässä yhteydessä.

Mediapalvelut. Toiseksi eniten opetustyössä hyödynnettiin mediapalveluita. Media-
palveluiden käyttö näyttäisi olevan hieman yleisempää aineenopettajien kuin luokan-
opettajien keskuudessa. Kaikkein harvimmin mediapalveluita työssään hyödynsivät 1-2 
luokkien luokanopettajat sekä rehtorit, joista yksikään ei kertonut käyttävänsä näitä 
palveluita päivittäin. Mediapalveluiden käyttötarkoituksia kuvasi yhteensä 351 opettajaa. 
Opettajat käyttävät mediapalveluita pääsääntöisesti opetuksen elävöittämiseen, moni-
puolistamiseen sekä käsiteltävien asioiden havainnollistamiseen esimerkiksi videoiden, 
musiikkiklippien ja animaatioiden muodossa. Suurin osa opettajista ei kertonut, missä 
oppiaineissa tai aihekokonaisuuksissa mediapalveluita oli hyödynnetty. Osa opettajista 
kuitenkin toi kuvauksissaan esille mm. musiikin, kemian ja fysiikan, psykologian sekä 
ympäristötiedon. Seuraavassa opettaja kertoo käyttävänsä mediapalveluita opetuksen 
havainnollistamisessa, mutta olevansa huolissaan tekijänoikeuksiin liittyvistä kysymyk-
sistä.   

Psykan klassisia kokeita ja niiden uusittuja versioita on paljon Youtubessa. Niiden 
laillinen näyttäminen on kuitenkin vähän niin ja näin, vaikka koulullamme onkin 
digitaalisen aineiston kopiointilupa.

Opetuksen monipuolistamisen ja havainnollistamisen lisäksi mediapalveluita hyödynnet-
tiin jonkin verran erityyppisen materiaalin etsimiseen, tekemiseen sekä jakamiseen. Ehkä 
tyypillisin esimerkki tällaisesta mediapalveluiden hyödyntämisestä on erilaisen tiedon ja 
materiaalin etsiminen opetuksen suunnittelun tueksi sekä kuvien ja videoiden jakaminen. 

Yhteisöpalvelut. Yhteisöpalveluita hyödynnettiin eri opetushenkilöstö-ryhmien kesken 
melko tasaisesti. Poikkeuksen tästä tekevät opinto-ohjaajat, jotka hyödynsivät yhteisöpal-
veluita huomattavasti muita opetushenkilöstöryhmiä useammin. Harvinaisinta yhteisö-
palveluiden käyttö oli 1-2 luokkien luokanopettajien keskuudessa. 

Yhteisöpalveluiden käyttötarkoituksia kuvasi yhteensä 249 opettajaa. Yleisimmin yhtei-
söpalveluita käytettiin tiedon välittämiseen ja tiedottamiseen. Tiedottamisella tarkoitetaan 
tässä yhteydessä nimenomaan yksisuuntaista tiedon välittämistä. Liki yhtä usein yhtei-
söpalveluita käytettiin kaksisuuntaiseen kommunikointiin oppijoiden kanssa. Kommu-
nikointi oppilaiden kanssa liittyy keskeisesti yhteisöpalveluiden käyttämiseen alustana 
yhteisölliselle työskentelylle, joka oli kolmanneksi yleisin tapa käyttää yhteisöpalveluita 
opetuksen ja oppimisen apuna. Seuraavassa lainauksessa opettaja kuvaa hyvin yhtä aktii-
vista tapaa hyödyntää yhteisöpalveluita opetustyössä. 

… olen luonut lukiolaisille vuosikurssin mukaan suljetut ryhmät facebookiin ja liitän 
sinne monia appletteja joita tunnilla ei ehdi näyttää ja linkitän sinne ajankohtaisia 
tutkimustuloksia. Lisäksi opiskelijat voivat sitä kautta kysellä neuvoja toisiltaan, ja 
minulta kotitehtävien tekemiseen liittyen, epäselvien asioiden tarkennukseen yms.
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Blogipalvelut. Noin puolet sosiaalista mediaan työssään käyttäneistä kertoi hyödyntä-
neensä työssään blogipalveluita. Myöskään blogipalveluiden käytön yleisyys ei poikennut 
merkittävästi opetushenkilöstöryhmien kesken. Yleisintä blogien käyttö oli äidinkielen 
aineenopettajien keskuudessa. Yhteensä 172 opettajaa kuvasi blogipalveluiden käyttötar-
koituksia. Opetushenkilöstö hyödyntää blogipalveluita varsin monin tavoin. Yleisimmin 
blogipalveluita (kuten Bloggeria) käytetään joko suoraan erilaisten oppimistehtävien 
tekemiseen esimerkiksi blogin muodossa tai epäsuorasti esimerkiksi tehtävien tekemi-
seen liittyvään tiedonhakuun. Osa opettajista oli liittänyt oppimistehtävien tekemiseen 
yhteisöllistä työskentelyä esimerkiksi kommentoinnin muodossa. Blogipalveluita käytet-
tiin melko yleisesti myös tiedon ja ideoiden hakuun, ajankohtaisten asioiden seuraami-
seen sekä päiväkirjana esimerkiksi oppimispäiväkirjan tai matkapäiväkirjan muodossa. 
Joillekin blogit voivat toimia myös omien ajatusten ja työskentelyn tukena, kuten seuraava 
opettaja kuvaa.

Opettajien blogeista saa tukea ja ymmärrystä työlle. Monet jakavat linkkejä 
hyvistä opetuspeleistä tai ovat liittäneet sivulle omatekoista opetusmateriaalia, 
askarteluvinkkejä tms.

Linkkien ja uutistenjakopalvelut. Linkkien ja uutistenjakopalveluiden kohdalla on 
huomattavaa, ettei yksikään luokanopettaja kertonut käyttävänsä niitä päivittäin työssään. 
Päivittäisiä käyttäjiä ei ollut myöskään erityisopettajien, opinto-ohjaajien eikä rehtoreiden 
keskuudessa. Linkkien ja uutisten jakopalveluiden käyttötarkoituksia kuvasi yhteensä 
65 opettajaa. Opettajat käyttävät linkkien ja uutisten jakopalveluita kaikkein yleisimmin 
erityyppisen materiaalin tallentamiseen omaan käyttöön eli ns. virtuaalikirjastona, kuten 
yksi vastaajista käyttötarkoitusta osuvasti kuvaa. Niiden avulla myös jaettiin materiaalia 
sekä kollegoiden ja oppijoiden käyttöön sekä yhteiseen käyttöön määrittelemättä kohde-
joukkoa. Näiden lisäksi linkkien ja uutisten jakopalveluita käytettiin myös esimerkiksi 
ajankohtaisten asioiden seuraamiseen sekä apuna opetuksen ja oppimateriaalin suun-
nittelussa. 

Talletan opetuksen kannalta hyödyllisiä linkkejä ja jaan niitä opiskelijoille. Talletan 
opetukseen muuten liittyviä linkkejä, jotta voin itse oppia uutta.

Mikroblogipalvelut. Myös mikroblogipalveluiden hyödyntäminen opetustyössä näyt-
täisi olevan hieman yleisempää aineenopettajien kuin luokanopettajien keskuudessa. 
Mikroblogipalveluiden käyttöä kuvasi 33 opettajaa. Ylivoimaisesti suurin osa näistä 
opettajista käytti mikroblogipalveluita ajan tasalla pysymiseen ja ammatillisen informaa-
tion seuraamiseen. Muutamat opettajat kertoivat käyttävänsä mikroblogeja erityisesti 
verkostoitumiseen sekä yhteydenpitoon kollegoiden kanssa. Lisäksi jokunen opettaja 
oli käyttänyt mikroblogeja myös oppimistehtävien lähdemateriaalina, kuten alla olevasta 
vastauksesta käy ilmi.

Twitter: oppilaat seuraavat valitsemaansa henkilöä jonki aikaa ja raportoivat siitä 
suullisesti.

Virtuaalimaailmat. Virtuaalimaailmoja hyödyntäneitä opettajia oli kaiken kaikkiaan 
hyvin vähän ja niiden käyttö näyttäisi jakautuvan varsin tasaisesti eri opetus-henkilöstö-
ryhmien kesken. Vain 8 opettajaa kuvasi tarkemmin virtuaalimaailmojen käyttöä. Näistä 
kuvauksista ei tullut esille yleisiä käyttötarkoituksia. Sen sijaan korostettiin sosiaalisten 
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taitojen harjaannuttamista ja ryhmäytymistä. Virtuaali-maailmojen käyttöä opetuksessa ja 
oppimisessa kuvataan tarkemmin toisaalla tässä kirjassa. 

Sosiaalisen median käytön haasteita ja mahdollisuuksia
Sosiaalisen median käyttöön opetuksen ja oppimisen tukena liittyy luonnollisesti haas-
teita, mutta samalla uudenlaisia mahdollisuuksia. Opettajia pyydettiin ensiksi kuvaa-
maan, millaisia ongelmia he ovat kohdanneet käyttäessään sosiaalista mediaa työssään, ja 
toiseksi kertomaan syitä sille, miksi eivät sosiaalista mediaa ole käyttäneet. Kolmanneksi 
opettajilta tiedusteltiin, minkälaista hyötyä sosiaalisen median käyttö on tuonut heidän 
työhönsä.

Opettajien kohtaamat ongelmat tai haasteet ovat melko kirjavia. Yleisimmäksi ongel-
maksi nousi käytettävissä olevien laitteistojen ja verkkoyhteyksien toimimattomuus sekä 
erilaiset puutteet laitteistoissa, kuten riittämättömyys. Laitteistoihin ja yhteyksiin liittyvien 
ongelmien ohella myös oppilaiden osaamiseen ja asenteisiin liittyvät ongelmat olivat 
varsin yleisiä. Opettajat toivat esille muun muassa sen, että vaikka sosiaalista mediaa 
käytetään viihtymistarkoituksessa sujuvasti, sen käyttäminen oppimistarkoituksissa on 
vierasta eikä sitä välttämättä halutakaan. Erään opettajan mielestä opiskelijat ovat halut-
tomia käyttämään sosiaalista mediaa oppimisessa ja hän kuvasikin opiskelijoita ”konser-
vatiivisiksi kirjan aukkotehtävien täyttäjiksi”. Päänvaivaa oli aiheuttanut myös suuret erot 
oppijoiden osaamisessa. Edellä mainittujen lisäksi opettajat olivat kokeneet ongelmal-
liseksi myös työn määrän sekä omien teknisten ja pedagogisten taitojen heikkouden. 
Seuraava vastaus kuvastaa nuoren opettajan kokemuksia asiaan liittyen. 

Koulullamme ei ole paljoa toimivia tietokoneita. Minulla oli yksi hyvin hidas kone 
luokassani, jolla olen hoitanut blogin päivityksen. Nyt sain nopeamman, jonka 
ansiosta voin vastata tähänkin kyselyyn. Aikaisemmin en myöskään tiennyt 
sosiaalisesta mediasta paljoakaan, mutta viime vuonna pääsin päivän kurssille, jonka 
ansiosta sain sen bloginkin perustettua. Kurssi oli siis ihana ja hyvin tarpeellinen. Olen 
valmistunut opettajaksi melko vähän aikaa sitten (noin 6 v sitten), joten ihmetyttää että 
miten koulutuksessa asia jätettiin lähes kokonaan huomiotta. Kehittämisen varaa siis 
ja rutkasti!

Entä sitten opettajat, jotka eivät olleet käyttäneet sosiaalista mediaa opetuksessa, minkä-
laisia asioita he kuvasivat perusteluina tälle. Eniten sosiaalisen median opetuskäyttöä 
rajoittaa se, että opettajien aika ei riitä selvittämään mahdollisuuksia, joita sosiaalinen 
media voisi heidän työhönsä tuoda (kuvio 6).
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Oppilaiden tietotekniikan taidot 

Oma tietotekniikan osaaminen 

Laitteiden/ohjelmistojen puute 

Pelko työmäärän lisääntymisestä 

Oma kiinnostuksen puute 

Epätietoisuus mahdollisuuksista 

Lisäarvon puute 

Epätietoisuus tietoturvasta ja -suojasta 

Ajan puute 

Kuvio 6. Sosiaalisen median käyttämättömyyteen vaikuttavat asiat (1=ei lainkaan, 5= erittäin paljon). 

Liki yhtä merkittäväksi syyksi nousi tietoturvaan ja -suojaan liittyvä epätietoisuus. Näiden 
lisäksi käyttöä rajoitti se, että opettajat eivät koe sosiaalisen median tuovan lisäarvoa 
työ tekemiseen tai opettamiseen tai he eivät tunne sosiaalisen median käytön mahdol-
lisuuksia. Merkittävä tekijä oli myös se, että opettajaa itseään ei kiinnostanut sosiaalisen 
median käyttö opetuksessa. Lisäksi opettajat kuvasivat omin sanoin muita syitä sille, 
etteivät käytä sosiaalista mediaa työssään. Tällaisia syitä tai rajoitteita olivat esimerkiksi 
oppilaiden ikä, ajan puute ja työmäärän lisääntyminen, sekä opettajan henkilökohtainen 
kiinnostuksen puute sosiaalista mediaa kohtaan. Oppilaiden ikä saattoi rajoittaa sosiaa-
lisen median käyttöä esimerkiksi erityyppisiin palveluihin liittyvien ikärajoitusten vuoksi. 

Alakoulun oppilaille varmaan olisi hyvä opettaa sosiaalisen median käyttötaitoja 
tulevaa (lähes väistämätöntä) varten, mutta muutoin käyttö alakoululaisten kanssa ei 
tunnu järkevältä. Olisipa youtube, jonka materiaali olisi luvallista. sille olisi käyttöä 
lähes päivittäin!

Jos sosiaalisen median käyttöön liittyvät ongelmat ja vaikeudet olivat varsin kirjavia, niin 
samaa voi sanoa myös opettajien kuvaamista eduista ja hyödyistä opetuksessa. Suurim-
maksi eduksi opettajat nimesivät opetuksen ja oppimateriaalin monipuolistumisen ja 
ajankohtaistumisen. Varsin monet opettajat kokivat sosiaalisen median tuoneen uusia 
mahdollisuuksia ja tapoja järjestää opetusta, sekä monipuolistaneen ja ajankohtaistaneen 
opetusta ja oppimateriaaleja. Opetuksen ajankohtaistamisella tarkoitetaan sitä, että käsi-
teltävät asiat ovat yhteydessä tämän päivän tapahtumiin. Tätä kautta myös opettajan ja 
oppilaiden maailmat ovat lähentyneet toisiaan. Eräs vastaaja tiivistää kuvaavasti, että sosi-
aalinen media ”monipuolistaa opetusta ja kytkee opetuksen ’oikeeseen elämään’ oppilaat 
motivoituvat paremmin, pysytään ns. ajanhermoilla”.

Toinen opettaja oli puolestaan kokenut ajankohtaistumisen oppilaiden saaman hyödyn 
kannalta: ”tuntuu, että opetan jotain sellaista, mistä oppijoille on hyötyä. (vrt. Uimataito, 
ajokortti)”. Oppimateriaalin ajankohtaistumisella ja monipuolistumisella puolestaan viita-
taan usein verkosta löytyvien materiaalien, esimerkiksi kuvien ja videoiden, kattavaan 
tarjontaan, kuten seuraavista vastauksista käy ilmi.
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Youtube tuo ulkomaat omaan luokkaan helposti. Oppilaat kokevat motivoivana 
liikkuvan kuvan ja äänen.

Aineeni käsittelee ajankohtaisia asioita. Sosiaalinen media on nopeuttanut ja 
syventänyt uutisvirtaa.

Sosiaalisen median koettiin myös kehittäneen ja parantaneen vuorovaikutusta ja yhtei-
söllisyyttä, niin opetushenkilöstön kuin oppijoidenkin kesken. Osa opettajista koki löytä-
neensä uusia tapoja kommunikoida oppilaidensa kanssa. Lisäksi useat opettajat kertoivat 
sosiaalisen median nopeuttaneen ja helpottaneen tiedonhakua sekä -kulkua. Vaikka 
yhtäältä moni opettaja oli kokenut oppijoiden suhtautuvan kriittisesti sosiaalisen median 
käyttämiseen oppimisen tukena, niin toisaalta sen koettiin myös motivoivan ja aktivoivan 
oppijoita. 

Monipuolistanut. Olemme saaneet kavereita Skotlannista. Blogin pitäminen johti 
siihen, että ensin skotlantilainen luokka vieraili Suomessa ja sitten me vierailimme 
oppilaittemme kanssa Skotlannissa. oppilaiden kielitaito on aivan eri tasolla nyt kuin 
ennen blogeja. Näitä asioita ei voi oppia kirjoista. Oppilaiden kiinnostus kouluun on 
myös parantunut, koska käytämme nykyvälineitä.

Pohdintaa
Tulosten perusteella sosiaalisen median käyttö yleissivistävässä koulutuksessa ei ole 
kovin yleistä. Vähintään vuoden opetuskokemusta omaavista opettajista noin neljännes 
on käyttänyt sosiaalista mediaa työssään ja vastavalmistuneista vain seitsemäsosa. Opet-
tajien arviot omista tieto- ja viestintätekniikan teknisistä ja pedagogisista käyttötaidoista 
ovat tulosten perusteella yhteydessä sosiaalisen median käyttöön opetuksen ja oppi-
misen tukena. Nummenmaa (2012) havaitsi tutkimusosuudessaan yhteyden teknisten 
ja pedagogisten käyttötaitojen välillä: opettajat arvioivat tekniset ja pedagogiset taitonsa 
samalle tasolle keskenään (hyviksi, huonoiksi tai keskinkertaisiksi). Tieto- ja viestintätek-
niikan teknisten ja pedagogisten käyttötaitojen oppiminen näyttävät siis tukevan toisiaan.

Opettajien sanallisten vastausten perusteella voidaan arvella, ettei opettajakoulutus 
kannusta riittävästi sosiaalisen median opetuskäyttöön, vaan kiinnostus syntyy vasta 
työelämässä täydennyskoulutusten kautta. Sosiaalisen median opetuskäyttöön tulisikin 
kiinnittää aiempaa enemmän huomiota opettajakoulutuksessa. Tällöin ehkä myös sosi-
aalisen median opetuskäytöstä kiinnostuneiden osuus koko opettajakunnasta kasvaisi. 
Opettajakoulutuksessa tulisi panostaa tieto- ja viestintätekniikan teknisten ja pedago-
gisten käyttötaitojen kehittämiseen, sillä tämä näyttäisi parantavan sosiaalisen median 
käyttövalmiuksia opetuksessa.

Sosiaalisen median palveluista opetuskäytössä hyödynnettiin yleisimmin wiki- ja muita 
yhteistyöpalveluita (kuten Wikipedia, Wikispaces ja Google-sovellukset) sekä mediapal-
veluita (kuten Youtube, Flickr, Slideshare ja Prezi). Wiki- ja muita yhteistyöpalveluja käytti 
ainakin joskus yli 80% vastanneista. On kuitenkin huomattava, että Wikipedian käyttö 
tiedonhankinnassa on huomattavan yleistä. Wikipedian sisällyttäminen wiki- ja muihin 
yhteistyöpalveluihin lienee siis nostanut näiden osuutta muihin palveluihin verrattuna. 
Etäopetusta tarkastelevassa tutkimusosuudessa (Nummenmaa 2012) wiki-palveluja käytti 
ainakin joskus 24% ja Google-sovelluksia 34% vastanneista. Mediapalveluja käytti yli 
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80% vastaajista, kun taas etäopetuksessa niitä käyttäneiden osuus oli 58%. Seuraavaksi 
yleisimpiä palveluita olivat yhteisöpalvelut (kuten Facebook) ja blogipalvelut (kuten 
Blogger). Yhteisöpalveluja käytti noin 70% vastaajista, kun vastaava osuus etäopetuk-
sessa oli 33% (Nummenmaa 2012). Blogipalveluja käytti puolestaan noin 50% vastaajista, 
kun etäopetuksessa vastaava osuus oli 30%. Etäopetukseen verrattuna tulokset ovat siis 
kauttaaltaan huomattavasti positiivisempia. Tulosten eroa saattaa selittää se, että tutki-
musosuutemme vastaajat sisällyttivät opetuskäyttöön varsin laajasti erilaisia opettajan 
työhön liittyviä sosiaalisen median käyttötapoja.

Sosiaalisen median palvelujen käyttötarkoitukset kohdistuivat oppilaiden kanssa työs-
kentelyyn, opetuksen valmisteluun sekä yleisesti opettajana työskentelyyn. Oppilaiden 
kanssa työskentelyyn liittyvät esimerkiksi oppilaiden tiedonhankinta sekä yhteistoiminta 
ja yhteisöllinen työskentely, tiedottaminen ja vuorovaikutus sekä oppilaiden sosiaalisten 
taitojen harjaannuttaminen ja ryhmäytyminen. Opetuksen valmisteluun liittyviä käyt-
tötarkoituksia ovat esimerkiksi opetuksen ja oppimateriaalin suunnittelu sekä opetus-
materiaalien hankinta ja tallentaminen. Yleisesti opettajana työskentelyyn liittyviä ovat 
puolestaan kollegiaalinen yhteistyö, verkostoituminen ja ajan tasalla pysyminen. Sosiaa-
lisen median palveluja voidaan siis käyttää hyvin monipuolisesti niin opetuksessa kuin 
opettajien työssä yleisemminkin.
 
Valtaosa wiki- ja muiden yhteistyöpalveluiden käyttäjistä käytti niitä tietolähteenä, joko 
omiin tarpeisiin tai yhdessä oppijoiden kanssa sekä yhteisölliseen työskentelyyn joko 
kollegoiden kesken tai esimerkiksi ryhmätöiden ja esitelmien tekemisessä. Yleisimmin 
näitä palveluja ovat hyödyntäneet opinto-ohjaajat ja aineenopettajat, erityisesti äidin-
kielen ja reaaliaineiden opettajat, kun taas luokanopettajat ja erityisopettajat ovat käyttä-
neet niitä vähiten. Äidinkielen ja reaaliaineiden korostuminen tuntuu tässä luonnolliselta, 
sillä tiedonhankinta on niissä merkittävässä roolissa. Wikit ovat myös äidinkielen opetuk-
seen liittyvää mediamaailmaa, mikä selittänee äidinkielen osuuden korostumista.

Mediapalveluita puolestaan käytettiin yleisimmin opetuksen elävöittämiseen, monipuolis-
tamiseen sekä käsiteltävien asioiden havainnollistamiseen. Myös mediapalvelujen käyttö 
näyttää olevan hieman yleisempää aineenopettajien kuin luokanopettajien, erityisesti 
ensimmäisten luokkien opettajien, keskuudessa. Tässä saattavat olla taustalla esimerkiksi 
soveltuvan media-aineiston saatavuus (media-aineiston vähyys tai perinteisen media-
aineiston runsaus) tai oppilaiden ikään ja oppimistyyleihin liittyvät kysymykset.

Yhteisöpalveluja opettajat käyttivät tiedon välittämiseen, kaksisuuntaiseen vuorovaiku-
tukseen oppilaiden kanssa sekä yhteisölliseen työskentelyyn. Opinto-ohjaajat hyödyn-
sivät yhteisöpalveluja muita useammin, mikä johtunee siitä, että opinto-ohjaajien työ 
tapahtuu enimmäkseen perinteisten luokkatilojen ulkopuolella. Yhteisöpalvelut helpot-
tavat luokan ulkopuolella tapahtuvaa yhteydenpitoa oppilaisiin ja oppilaiden vanhem-
piin.

Blogipalveluita käytettiin enimmäkseen erilaisten oppimistehtävien tekemiseen ja siihen 
liittyvään tiedonhakuun sekä vertaiskommentointiin. Yleisintä blogien käyttö oli äidin-
kielen aineenopettajien keskuudessa. Tämä tuntuu luonnolliselta, koska blogit ovat 
wikien tavoin äidinkielen opetukseen liittyvää mediamaailmaa ja sitä voidaan käyttää 
tekstien tuottamiseen.
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Sosiaalisen median opetuskäyttöön liittyy sekä haasteita että mahdollisuuksia. Haas-
teista opettajat olivat kohdanneet yleisimmin käytettävissä olevien laitteistojen ja verk-
koyhteyksien toimimattomuuden sekä laitteiden puuttumisen. Toisaalta opettajat kokivat 
sosiaalisen median monipuolistaneen ja ajankohtaistaneen omaa opetustaan sekä 
oppimateriaaleja. Sosiaalisen median käyttöä eniten rajoittavaksi tekijäksi nousi tässä 
kartoituksessa se, että opettajilla ei ole aikaa selvittää mahdollisuuksia, joita sosiaalinen 
media voisi tuoda heidän työhönsä, sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä epätietoi-
suus. Nummenmaan (2012) etäopetusta koskevassa tutkimuksessa todettiin samanlaisia 
teknisiä ongelmia. Myös oppilaiden taidot ja motivaatio rajoittivat etäopetusta. Näiden 
lisäksi todettiin myös pedagogisia ja organisatorisia ongelmia, joita omassa tutkimukses-
samme ei selvitetty.

Sosiaalinen media lupaa yhteisöllistä oppimista, tiedon rakentamista ja monimuotoista 
vuorovaikutuksen rikastamista oppimisessa ja tiedon luomisessa, mutta ei tule olettaa, 
että sen tarkoituksenmukaiset käytön tavat nousisivat itse teknologian ominaisuuksista 
( Järvelä 2012). Sosiaalisen median käyttäminen opetuksessa pedagogisesti perustellulla 
tavalla ja pedagogisia etuja saavuttaen edellyttää opettajilta omako htaista sosiaalisen 
median välineisiin ja niiden mahdollisuuksiin tutustumista sekä opetuskäytön pohdintaa. 
Erityisesti useisiin verkkopalveluihin jakautuva työskentely edellyttää oppimisympäris-
töön liitettävien palvelujen pedagogista arviointia ja koko oppimisprosessin suunnittelua 
(Pönkä & Impiö 2012). Opetuskäyttöä harkitsevan opettajan kannattaakin lähetä liik-
keelle johonkin yksittäiseen palveluun kuten blogeihin tutustumalla ja edetä vaiheittain 
yksinkertaisista opetustoteutuksista monimutkaisempiin ratkaisuihin (Pönkä, Impiö & 
Vallivaara 2012).
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