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Johdanto

Sosiaalinen media on alkanut kiinnostaa koulutusalan toimijoita jatkuvasti laajentuvan 
saatavuutensa, helppokäyttöisyytensä, toiminnallisuutensa ja joustavuutensa vuoksi. 
Palvelujen käyttöä edistää niiden sisäsyntyinen tuki uudelle pedagogiselle ajattelulle, jossa 
keskeistä on oppijoiden aktiivinen toimijuus, avoin yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus. 
Muun muassa nämä teemat tulevat esiin Opetushallituksen rahoittamissa yleissivistävän 
koulutuksen kehittämishankkeissa, joissa pyritään kokeilemaan ja kehittämään erilaisia 
sosiaalista mediaa hyödyntäviä pedagogisia ja toiminnallisia malleja.

Sosiaalisen median hyödyntäminen koulutuksessa on teemallisesti laaja alue, mutta sen 
ytimessä ovat oppimisympäristöt ja -menetelmät. Sosiaalista mediaa hyödyntävien 
yhteisöllisten ja osallistavien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto on 
oppimisprosessi, joka etenee vaiheittain helposta monimutkaiseen. Aluksi voidaan kokeilla 
sisällöntuottamista ja vertaistoimintaa yksittäisissä palveluissa, esimerkiksi wikin tai blogin 
käyttöä. Kun palvelut tulevat tutuksi, niille voi alkaa etsiä edistyneempiä pedagogia 
hyödyntämistapoja ja yhdistellä niiden käyttöä. Useamman palvelun tai työvälineen 
yhdistelmän hyödyntämistä helpottaa niiden kokoaminen oppimisympäristöksi.

Opetushallituksen rahoittamissa kehittämishankkeissa selkeästi suosituimpia sosiaalisen 
median palvelujen tyyppejä ovat pedagogisessa käytössä erilaiset julkaisualustat, joista 
tärkeimpinä blogit ja wikit, sekä multimedian kuten videoiden, kuvien ja äänitteiden 
jakopalvelut. Suosittuja ovat myös palvelut, joiden avulla voidaan tukea yhteisöllisyyttä ja 
koota käytetyt sosiaalisen median välineet yhteen oppimisympäristöön. 

Seuraavassa kuvataan aineistoanalyysin pohjalta erilaisia tapoja käyttää sosiaalisen median 
julkaisualustoja ja multimedian jakopalveluja oppilaita aktivoivissa oppimismenetelmissä 
sekä toteuttaa sosiaalisen median palveluja hyödyntäviä integroituja oppimisympäristöjä.  
Analyysin aineistona on käyty laajasti läpi kehittämishankkeiden verkkoon tuottamaa 
materiaalia sekä jonkin verran täydentävänä aineistona muuta lähdemateriaalia. Aineistoon on 
sisällytetty muun muassa hankesivustot (esim. blogit ja wikit), kirjalliset tuotokset (esim. 
artikkelit, kirjat, raportit ja ohjeistukset), multimediamateriaali (esim. diaesitykset, webinaarit 
ja videotallenteet) sekä kokeilujen toteutukset.

Raportti on tarkoitettu opasteeksi sosiaalisen median palvelujen käytöstä kiinnostuneille ja 
sitä suunnitteleville opettajille, jotka haluavat tutustua hieman monipuolisemmin niiden 
mahdollistamiin oppilaita ja oppimista aktivoiviin toimintamalleihin. Sen vuoksi raportissa ei 
käsitellä esimerkiksi opettajajohtoisia käyttötapoja, joiden keskeisenä toimijana ja 
sisällöntuottajana on opettaja itse.



Sosiaalisen median julkaisualustat ja multimedian jakopalvelut 
oppimismenetelmissä

Blogit oppimismenetelmissä

Blogilla tarkoitetaan verkkosivua tai -sivustoa, johon lisätään tekstejä päiväkirjanomaisesti 
kronologisina merkintöinä. Jokainen merkintä on oma sivunsa, jota voidaan jakaa ja johon 
voidaan viitata muulta sivustolta. Blogimerkinnät voi tilata rss-syötteinä haluamaansa 
syötteenlukijaan, ja niitä voi myös nopeasti jakaa eri sosiaalisille alustoille. Blogimerkintöihin 
voi sijoittaa tekstin, taulukoiden ja verkkolinkkien lisäksi yleensä myös videoita, kuvia ja 
äänitteitä. Samaan blogiin voi tehdä blogimerkintöjä yksi ja yleensä useampikin henkilö. 
Blogimerkintöihin liittyy myös kommenttipalsta, jota voidaan käyttää palautteen antamisessa 
ja keskustelussa. Moniin blogipalveluihin voidaan tehdä merkintöjä myös mobiililaitteilla, 
joten ne sopivat erittäin hyvin liikkuvaan työskentelyyn.

Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan omaa oppimistaan ja 
työskentelyään sekä ajattelemaan yhdessä. Oppimispäiväkirja dokumentoi oppilaiden 
henkilökohtaista tai luokan yhteistä oppimista koko oppimisprosessin ajan lyhyinä tai 
lyhyehköinä päiväkirjamerkintöinä. Oppimispäiväkirjaa voidaan pitää päivittäin, viikoittain 
tai oppimisprosessin kannalta merkittävimmissä vaiheissa. Yhteiseen blogiin tallennetuista 
päiväkirjamerkinnöistä voidaan keskustella yhdessä oppilaiden kanssa koulussa tai kotona, ja 
miettiä mitä olennaista niistä on opittu.

Projektiblogi dokumentoi tietyn projektin tai tehtäväkokonaisuuden etenemisen ja työn 
tulokset. Siihen voidaan sisällyttää myös projektin toteuttajien itsearviointi. Päivityksiä 
voidaan tehdä jokaisesta projektin vaiheesta ja tuotoksesta.

Teema- tai ilmiöblogissa käsitellään tiettyä teemaa tai ilmiötä, kuten suomalaisuutta, 
yrittäjyyttä, ympäristönsuojelua tai vaikka paikallista kulttuurikohdetta. Teemaa tai ilmiötä 
voidaan tarkastella monella eri tavalla ja eri oppiaineita yhdistellen. Blogiin voidaan 
sisällyttää esimerkiksi teemaan liittyviä kuvia, videoita, artikkeleita tai haastatteluita. Teemaa 
tai ilmiötä voidaan käsitellä yksittäisinä blogipäivityksinä mutta myös jatkokertomuksena.

Luokkablogi on luokan yhteinen blogi, johon opettaja ja oppilaat voivat tallentaa tekstejä, 
kuvia ja videoita sisältäviä tarinoita luokan työskentelystä, tapahtumista, vierailuista, retkistä 
ja muusta sellaisesta päiväkirjamerkintöjen tapaan. Tarinoiden oheen voidaan kuvata tai 
linkittää luokan tekemiä töitä ja muita tuotoksia. Luokkablogissa voidaan julkaista myös 
erilaisia ilmoituksia ja muistilappuja, esimerkiksi tietoa läksyistä, tulevista kokeista ja 
tehtävistä sekä luokan ja koulun tiedotteita. Luokkablogia voidaan käyttää erityisesti luokan 
toiminnan ja opetussuunnitelman näkyväksi tekemiseen erilaisille sidosryhmille sekä koulun 
ja kodin väliseen yhteistyöhön. Blogin katselusta voidaan tehdä viikoittainen yhteinen hetki 
luokassa, ja oppilaiden huoltajat voivat lukea sitä kotona yhdessä oppilaan kanssa.



Oppilaskuntablogin tavoitteena on lisätä oppilaiden aktiivisuutta ja osallisuutta koulun ja 
oppilaskunnan toiminnassa ja tehdä oppilaskunnan työ koulussa kaikille näkyvämmäksi. 
Blogissa voidaan tiedottaa ja ylläpitää kalenteria oppilaskunnan tapahtumista, kertoa 
oppilaskunnan tavoitteista ja oppilaskunnalle tärkeistä asioista, dokumentoida toimintaa sekä 
tallentaa oppilaskunnan tärkeimpiä päätöksiä. Oppilaat voivat antaa oppilaskunnalle 
palautetta, ideoita ja kommentteja käsiteltyihin asioihin sekä tuoda esille omia aiheita 
oppilaskunnan pohdittavaksi. Oppilaiden mielipiteitä asioista voidaan kartoittaa esimerkiksi 
Googlen kyselylomakkeilla.

Verkostoblogi on esimerkiksi koulujen välisen yhteistyöverkoston ylläpitämä blogi, johon eri 
koulujen opettajat ja oppilaat voivat dokumentoida omaa toimintaansa, jakaa ideoita ja hyviä 
käytänteitä sekä tehdä verkoston toimintaa näkyväksi sidosryhmille. Verkostoblogi voi 
yhteistyön aiheesta ja tavasta riippuen olla perusluonteeltaan esimerkiksi projektiblogi, 
teemablogi tai kurssiblogi.

Wikit oppimismenetelmissä

Wikillä tarkoitetaan verkkosivustoa, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata haluamallaan 
tavalla. Wikin muokkaaminen onnistuu yhteistoiminnallisesti, mikä tekee siitä tehokkaan 
välineen yhteisölliseen kirjoittamiseen ja sisällön yhteiskehittelyyn. Wikien 
toiminnallisuudessa on jonkin verran eroja, mutta kehittyneimmillään wikit mahdollistavat 
tekstin ja linkkien lisäksi esimerkiksi kuvien, taulukoiden ja matemaattisten yhtälöiden 
lisäämisen sekä videoiden upottamisen tekstiin. Wikiä voidaan käyttää ennen kaikkea 
yhteistyöalustana tai yhteisen tietopankin kokoamisessa. Wikiin sisältyy keskustelu- tai 
kommenttipalsta, jota voidaan käyttää esimerkiksi palautteen antamiseen tai yhteisen 
toiminnan suunnitteluun.

Wikisivut voivat toimia oppilaiden työtiloina, joihin kurssin tehtäviä ja harjoituksia tai 
projektitöitä tehdään yksin tai ryhmissä. Wikisivua voidaan muokata samanaikaisesti, joten se 
on erityisen soveltuva yhteistoiminnalliseen kirjoittamiseen ja sisällöntuotantoon. Wikisivuja 
voidaan myös kierrättää kurssilla esimerkiksi siten, että yksi ryhmä suunnittelee artikkelin 
sisältörakenteen wikisivulle ja toinen ryhmä täydentää siihen sisällön.

Kurssitehtävinä ja harjoituksina wikiin voidaan laatia erilaisia kirjallisia tuotoksia (kuten 
artikkeleita, esitelmiä, haastatteluja ja arvosteluja), kuviin sekä audio- ja videoklippeihin 
pohjautuvia teoksia sekä esimerkiksi käsitesanastoja. Wikeihin voidaan laatia myös 
työselostuksia, joihin sisältyy jonkin käytännön työtehtävän dokumentointi videolle.

Wikipedia-artikkelin laatiminen tutustuttaa oppilaat aitoon tiedon tuottamisen ympäristöön, 
jossa täytyy ottaa huomioon muiden sinne aiemmin tuottama sisältö. Wikipediaan voidaan 
oppilastyönä laatia artikkeleita esimerkiksi historiallisista henkilöistä, paikoista ja 
tapahtumista. Oppilaat voivat tutkia ja dokumentoida oman paikkakuntansa historiaa, ja 
yhdistää artikkelin laatimiseen vierailuja paikallisessa museossa tai kirjastossa.



Luokkalehti on tapa tehdä luokan toimintaa näkyväksi. Luokkalehti voi toimia 
tiedotuskanavana oppilaille ja heidän huoltajilleen, mutta siihen voi yhdistää oppilaiden 
tekemisiä myös koulutyötä laajemmin. Siinä voidaan kertoa tekstein, kuvin ja videoin koulun 
ja luokan uutisista ja tapahtumista sekä oppilaita kiinnostavista tapahtumista maailmalta. 
Lehteen voi kirjoittaa harrastuksista ja muista mielenkiinnon kohteista, tehdä haastatteluja, 
pitää neuvontapalstaa tai laatia arvosteluja ja vinkkejä kirjoista, musiikista ja elokuvista. 
Luokkalehteä voi julkaista myös erityisesti verkkolehtien toteuttamiseen tarkoitetussa 
palvelussa (esim. Magazine Factory) tai julkaisualustalla (esim. Ejuttu).

Teemalehteen tulevat artikkelit liittyvät aina tiettyyn lehdelle valittuun teemaan, joten se 
soveltuu oppiaineisiin sekä teema-alueiden tai ilmiöiden käsittelyyn. Teemana voi olla myös 
jokin luokan yhteinen harrastus. Artikkelit voidaan kirjoittaa suomen sijaan esimerkiksi 
ruotsiksi tai englanniksi, joten teemalehti soveltuu myös kieltenopetukseen. Oppilaat toimivat 
lehden reporttereina ja kuvaajina yksin, pareittain tai ryhmissä. Opettaja toimii 
päätoimittajana, joka hyväksyy ja julkaisee artikkelit tai lähettää ne takaisin työstettäväksi.

Tietopankin kokoaminen tiettyyn aihe-, teema- tai ilmiökokonaisuuteen voidaan antaa myös 
oppilaiden tehtäväksi. Tietopankkiin kootaan aihepiiriä selventäviä ja jäsentäviä artikkeleita ja 
muita kirjoituksia (esim. blogeista). Kustakin artikkelista tallennetaan tietopankkiin sen 
keskeiset ajatukset ja tulokset lyhyenä tiivistelmänä, perustelut artikkelin valinnalle, 
lähdeviite sekä linkki, jos artikkeli on saatavana verkossa. Tietopankkiin voidaan koota 
artikkeleista myös käsitesanastoja. Tietopankin kokoamisen avulla oppilaat voivat harjoitella 
tiedon hankintaa sekä erityisesti kriittistä ajattelua osana sisällön kuratointia.

Multimedian jakopalvelut oppimismenetelmissä

Multimedian eli erityisesti videoiden, kuvien ja äänitteiden käyttö tekstien rikastuttajana ja 
havainnollistajana on lähes erottamaton osa sosiaalisen median toimintamalleja. Multimedia 
voi kuitenkin olla myös oppimismenetelmän keskeinen osa. Kuvaaminen tai äänittäminen voi 
joissain tapauksissa olla spontaania, mutta se voi myös edellyttää oppilailta huolellista 
suunnittelua ja käsikirjoitusta. Tallentamiseen tarvitaan videokamera, digikamera tai 
diginauhuri (tai vastaava ominaisuus älypuhelimessa tai tabletissa), mahdollisesti 
konvertointiohjelma tiedostomuodon muuttamista varten, editointiohjelma sekä sopiva 
jakopalvelu (esim. YouTube, Flickr, SoundCloud, Google Drive). Julkaisemisessa tulee aina 
ottaa huomioon tekijänoikeudet, ja tarvittaessa pyytää siihen lupa. Oppimismenetelmiin 
voidaan liittää myös blogien tai wikien käyttöä julkaisualustana tai yhteisöpalvelun käyttö 
julkaisukanavana.

Dokumentoinnin kohteena voivat olla esimerkiksi luonnon- tai kulttuurikohteet sekä erilaiset 
tapahtumat tai toiminta.  Oppilaat voivat dokumentoida myös omia työtehtäviään, esimerkiksi 
laboratoriomittauksen etenemistä kemian työselostukseen. Luokan työskentelyn tallentaminen 
videolle tai kuviin voi olla hyvinkin spontaania, mutta yleensä dokumentointi edellyttää 
jonkinasteista suunnittelua ja työnjakoa oppilaiden kesken.



Oppi- ja ohjemateriaalia voidaan tehdä myös videoiden, kuvien ja äänitteiden keinoin. 
Oppilaat voivat perehtyä johonkin aiheeseen ja suunnitella ja toteuttaa sen pohjalta muille 
oppilaille tarkoitettuja ohjeistuksia ja demonstraatioita. Kielenoppimiseen voidaan toteuttaa 
myös visuaalista sanakirjamateriaalia. Opastemateriaaleja voi tehdä mobiilikäyttöön 
esimerkiksi suunnistuksessa tai seikkailuradoilla. Sisältö- ja esiintymisosaamisen lisäksi 
menetelmä harjaannuttaa oppilaiden omaa pedagogista ajattelua. Oppilaiden laatima  
materiaali voidaan tallentaa yhteiseen oppimateriaalipankkiin.

Esiintymisharjoituksia voidaan tallentaa arviointia ja ohjaavaa palautetta varten. Tällaisia 
ovat erilaiset suullista ja fyysistä esiintymistä edellyttävät harjoitukset, kuten puheiden 
pitäminen, laulu ja musiikkiharjoitukset, draamaharjoitukset tai vaikka palvelutilanteissa 
työskentely. Esiintyminen voidaan tallentaa videolle, ja katsoa se oppilaan kanssa osana 
palautekeskustelua. Tällöin oppilas pääsee itse näkemään, miltä oma esiintyminen näyttää, ja 
esiintymisen vahvuuksia ja kehittämiskohteita on helpompi tuoda esiin.

Esittely- ja mainosmateriaalien suunnittelu ja toteuttaminen tutustuttaa esittelyyn tai 
mainontaan liittyviin ilmaisukeinoihin ja auttaa arvioimaan esitteitä ja mainoksia kriittisesti. 
Oppilaat perehtyvät ensin valmiisiin esittely- tai mainosmateriaaleihin, minkä jälkeen he 
kehittelevät pienissä ryhmissä idean omalle materiaalille ja käsikirjoittavat ja toteuttavat sen. 
Tavoitteena voi olla esimerkiksi laatia koulun tai luokan esittelyvideo. Tuotetut esittely- tai 
mainosmateriaalit voidaan tallentaa yhteiseen materiaalipankkiin.

Tarinankerronnalla on monenlaisia muotoja, joita voidaan hyödyntää oppimisessa. 
Multimedian keinoin voidaan toteuttaa erilaisia elokuvia, näytelmiä ja kuunnelmia, 
kuvatarinoita ja sarjakuvia tai vaikkapa animaatioita. Tarinan koostamisessa voi hyödyntää 
myös blogia tai wikiä, jolloin koko luokka voi osallistua yhteisen tarinan tuottamiseen. 
Luokka voi toteuttaa esimerkiksi jatkokertomuksen blogiin tai fantasiamaailman wikiin.

Sosiaalisen median palvelujen kokoaminen oppimisympäristöksi

Oppimisympäristön integroinnin ajatuksena on valita jokin väline tai palvelu 
oppimisympäristön toiminnalliseksi keskukseksi, josta päästään edelleen käsiksi työvälineinä 
käytettäviin palveluihin ja oppimateriaaleihin. Oppimisympäristön keskukseksi voidaan ottaa 
jokin yhteisölliseen palveluun muodostettu työtila tai ryhmä, yhteistyöpalvelu, julkaisualusta 
tai jakopalvelu.

Yhteisölliseen palveluun rakennetut oppimisympäristöt

Sosiaalisen median palveluja hyödyntävä oppimisympäristö voidaan koota helpoimmin 
oppilaitoksen omaan verkko-oppimisympäristöön (esim. Moodle, Optima), jonka työtilaan 
linkitetään käytettäviä sosiaalisen median palveluja ja oppimateriaaleja. Vaativalle käyttäjälle 
perinteinen verkko-oppimisympäristö ei välttämättä riitä, mutta se on silti hyvä lähtökohta 
sosiaalisen median opetuskäyttöä aloittelevalle opettajalle.



Oppimisympäristö voidaan rakentaa myös oppimisympäristöpalveluun (esim. Veräjä, 
Linkki, Edmodo, Edu 2.0, Google Sites) tai sosiaaliselle verkkoalustalle (esim. Ning). 
Näihin palveluihin yleensä sisältyy valmiina oppimiseen yleisesti käytettyjä sosiaalisen 
median välineitä, kuten blogit, wikit ja keskustelupalstat, mikä helpottaa oppimisympäristön 
rakentamista. Linkki-oppimisympäristössä on myös kartta-alusta, joka mahdollistaa 
paikkatiedon hyödyntämisen ja sopii siten erinomaisesti mobiilioppimiseen.

Oppimisympäristön keskukseksi voidaan muodostaa ryhmä yhteisöpalveluun (esim. 
Facebook, Google+, Yammer) tai mikroblogipalveluun (esim. Twitter). Yhteisöpalveluissa 
ryhmällä on yleensä oma sivu yhteisiä tilapäivityksiä varten, kun taas mikroblogipalveluissa 
ryhmän toimintaan liittyvät tilapäivitykset kohdennetaan merkkaamalla lähetetyt viestit sille 
kohdistuviksi. Merkkaamista voidaan käyttää myös yhteisöpalveluissa. Oppimisympäristön 
toteutus on oppimisprosessiin keskittyvä, sillä keskustelut sekä tehtävien, linkkien ja 
materiaalien jakaminen tapahtuu tilapäivityksien avulla kronologisesti. Tilapäivityksistä voi 
“tykätä” tai lisätä niihin kommentteja.

Oppimisympäristö voidaan luoda myös yhteisölliseen virtuaalimaailmaan (esim. Second 
Life, SmallWorlds). Virtuaalimaailmaan luodaan oma saareke, jolle rakennetaan 
kolmiuloitteinen tila, jossa käyttäjät voivat liikkua avatariensa avulla. Tilaan voidaan sijoittaa 
sekä rakennuksia sisätiloineen (esim. huoneet, sisäkalusteet, irtaimisto) että ulkoilmatilaa 
(esim. teitä, ulkokalusteita, kasveja, puustoa, erilaisia maamerkkejä). Kalusteisiin voidaan 
linkittää virtuaalimaailman ulkopuolelta erilaisia medioita, kuten YouTube-videoita 
“valkokankaalle” tai “televisioon” tai Flickr-kuvia “tauluihin”. Virtuaalimaailmat eroavat 
toisistaan toiminnallisesti jonkin verran. Second Life -palvelussa voidaan muodostaa 
keskusteluyhteys käyttäjien kesken sekä näyttää esitysgrafiikkaa ja jakaa yhteinen 
kirjoitusalusta. SmallWorlds-palvelussa voidaan rakentaa erilaisia pelinomaisia tehtäväsarjoja, 
jotka voivat edellyttää myös yhteistyötä käyttäjien kesken.

Julkaisualustalle rakennetut oppimisympäristöt

Oppimisympäristön voi rakentaa verkkosivustona myös jollekin sosiaalisen median 
julkaisualustalle. Tyypillisimpiin oppimisympäristöissä käytettyihin julkaisualustoihin 
kuuluvat blogipalvelut (esim. Blogger, Wordpress, Kidblog), wikipalvelut (esim. Wikispaces, 
PBworks) ja sivustopalvelut (esim. Google Sites). Tyypillisimmillään kyse on kurssiblogeista, 
kurssiwikeistä ja kurssisivustoista, mutta oppimisympäristön voi rakentaa myös esimerkiksi 
opintoretkeä varten.

Kurssiblogi on opetusryhmän yhteinen blogipalveluun toteutettu oppimisympäristö. Se tukee 
erityisesti oppimisprosessia, sillä blogia päivitetään uusilla sisällöillä, tiedoilla ja 
kommenteilla oppimisprosessin mukaisessa aikataulussa. Kurssiblogiin voidaan tallentaa 
kurssin kuvaus, kurssin aikataulu ja tehtävät, kurssilla käytettyä oppimateriaalia sekä tuntien 
sisältöjä. Yhdessä läpikäytyjä malliratkaisuja tehtäviin voidaan dokumentoida esimerkiksi 
kuvina taulutyöskentelystä ja vihkon tai oppikirjan sivuista. Kurssiblogiin voidaan sisällyttää 



tarinoita ja päiväkirjamerkintöjä kurssista sekä kuvia ja videoita kurssilla työskentelystä ja 
tehdyistä töistä. Oppilaat voivat myös tehdä tehtäviä kurssiblogiin yksin tai ryhmissä ja 
opetella vertaispalautteen antamista. Jokaisen oppilaan tai oppilasryhmän tekemät tehtävät 
tallentuvat omana blogimerkintänään. Oppilaalla voi olla myös blogipalveluun toteutettu 
henkilökohtainen oppimispäiväkirja, johon hän tekee tehtäviä ja harjoituksia ja seuraa omaa 
oppimistaan.

Kurssiwiki on opetusryhmän yhteinen wikipalveluun toteutettu oppimisympäristö. Myös 
kurssiwikiin voidaan tallentaa kurssikuvaus, kurssin aikataulu ja tehtävät, kurssilla käytettyä 
oppimateriaalia sekä tuntien sisältöjä, mutta erillisten postausten sijaan nämä sijoitetaan 
tiettyyn paikkaan kurssiwikissä. Tietoihin tehdyt päivitykset löytyvät aina samasta paikasta. 
Kurssiwikiin on helppo toteuttaa wikisivuja yhteistoiminnallisen työskentelyn alueiksi ja 
materiaalipankeiksi, mitkä ovatkin sen erityiset vahvuudet. Oppilaalla voi olla myös 
wikipalveluun toteutettu henkilökohtainen portfolio, johon hän kokoaa ja jäsentää omaa 
osaamistaan ja oppimistaan.

Kurssisivusto on opetusryhmän yhteinen sivustopalveluun toteutettu oppimisympäristö. 
Kurssisivustossa on tyypillisesti melko vakaa sivustorakenne, johon kurssin sisällöt ja 
materiaalit on helppo saada selkeästi ja jäsentyneesti näkyviin. Siksi sen avulla voidaan tukea 
erityisesti kurssin toteutuksen ja sisältöjen jäsentämistä ja hahmottamista. Sivustopalvelun 
avulla voidaan rakentaa myös verkko-oppimisympäristöä muistuttava kokonaisuus, mutta 
palvelu mahdollistaa oppimisympäristön muuntelun paljon monipuolisemmin. Oppilaalla voi 
olla myös sivustopalveluun toteutettu henkilökohtainen opintosivusto, jonka hän rakentaa ja 
kokoaa keskukseksi jonkin teema- tai opintokokonaisuuden suorittamiseen. Oppilas voi 
tallentaa sivustolle opintojaan varten laatimansa tavoitteet, suunnitelmat ja tuotokset sekä 
linkittää sinne kaikki opinnoissaan tarvitsemansa verkkopalvelut, kuten kurssihallinnan ja 
opintopalvelut tai toistuvasti käyttämänsä materiaalipankit, artikkelitietokannat ja 
nettikirjakaupat.

Muita oppimisympäristöjen integrointitapoja

Oppimisympäristön keskiössä voivat olla myös verkkotapaamiset yhteistyöpalveluun 
muodostetussa ryhmän yhteisessä keskusteluhuoneessa. Videovälitteisiä 
yhteistyöpalveluja ovat erilaiset verkkokokouspalvelut (esim. Adobe Connect) ja 
videoneuvottelupalvelut (esim. Skype, Google Hangout). Nämä mahdollistavat 
parhaimmillaan yhteisen työtilan ja näytön jakamisen osallistujien kesken tai vähintäänkin 
tiedostojen noutamisen yhteiseen työtilaan. Videovälitteisessä verkkotapaamisessa 
opetusryhmä on läsnä samanaikaisesti. Tekstivälitteisiä yhteistyöpalveluja ovat esimerkiksi 
keskustelufoorumit (esim. ProBoards) ja tallentavat chat-huoneet (esim. Chatzy). 
Keskustelufoorumeissa vuorovaikutus tapahtuu keskustelupalstoilla, kun taas tallentavissa 
chat-huoneissa pikaviestien avulla. Keskustelufoorumeilla läsnäolo voi olla myös eriaikaista.



Oppimisympäristön keskeisenä toimintatapana voi olla digitaalisten materiaalien 
tuottaminen ja kokoaminen ryhmän yhteiseen jakopalveluun. Integroinnissa voidaan 
tällöin käyttää materiaalien ja tuotosten tyypin mukaan muun muassa tiedostojen 
jakopalveluja (esim. Google Drive, Dropbox), videoiden jakopalveluja (esim. YouTube, 
Vimeo), videolähetyspalveluja (esim. Bambuser) tai diaesitysten jakopalveluja (esim. 
Slideshare). Ryhmällä voi esimerkiksi olla käytössään yhteinen YouTube-kanava, johon 
kurssin ohjeistukset, aineistot ja tuotokset tuodaan videoituina. Oppilaat voivat tallentaa 
videoitaan myös omalle kanavalleen ja tuoda ne yhteiseen kanavaan vastauksena sinne 
tallennettuihin videoihin. Tekstimuotoisia ohjeita ja kuvauksia sekä linkkejä muille sivustoille 
ja aineistoihin voidaan lisätä kanavan kommenttipalstalle sekä ohjevideoiden kuvauksiin. 
Näihin voidaan liittää myös linkkejä ryhmän käytössä oleviin muihin työtiloihin, esimerkiksi 
blogeihin tai wikeihin. Videotallenteiden kommenttipalstat puolestaan mahdollistavat yhteisen 
keskustelun ja palautteen antamisen.

Pohdintaa

Tässä raportissa on käsitelty erilaisia sosiaalisen median keskeisimpiä pedagogisten ja 
toiminnallisten mallien tyyppejä oppilaita aktivoivissa oppimismenetelmissä ja 
oppimisympäristöissä. Toimintamallien tyypittelyssä on käytetty aineistona suomalaisissa 
yleissivistävissä kouluissa tehtyä sosiaalisen median opetuskäytön kokeiluja, mutta vaikutteita 
on otettu myös muista aihetta käsittelevistä materiaaleista.

Opettaja voi ottaa raportissa esiteltyjä mallien tyyppejä oman pohdintansa ja kehittelynsä 
lähtökohdaksi, mutta käytännön opetustyöhön ne edellyttävät soveltamista ja rikastamista. 
Oppimiskokonaisuuksia voidaan esimerkiksi suunnitella ilmiöpohjaisesti eri oppiaineita 
yhdistellen tai yhteistyönä eri luokkien ja luokka-asteiden kesken. Oppilaita voidaan 
motivoida tuomalla toimintamalleihin esimerkiksi liikkuvaa työskentelyä mobiililaitteiden 
avulla sekä toimintaa oppilaiden arjessa, luonnossa tai paikallisessa kulttuuriympäristössä. 
Niihin voi liittää myös pelisovelluksia tai muulla tavoin lisätä oppimisen pelillisyyttä. Myös 
yhteistyötä muiden koulujen, koulun sidosryhmien sekä erilaisten asiantuntijoiden kanssa 
voidaan kehitellä. Tavoitteeksi voidaan ottaa myös oppilaiden verkostoituminen ja aktiivinen 
yhteiskunnan tai koulun toimintaan vaikuttaminen, jolloin tärkeäksi osaksi oppimista 
muodostuu vuorovaikutus eri asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa.

Tarkempia ideoita ja kuvauksia käytännön kokemuksista löytyy kehittämishankkeiden sivuilta 
ja raporteista. Luettelo kehittämishankkeista ja linkit niiden sivustoille löytyvät liitteestä 1. 
Kehittämishankkeiden sivustoilta löytyy myös tämän raportin ulkopuolelle rajattuja 
toimintamalleja esimerkiksi oppimista ja työskentelyä tukevien teknisten välineiden käytöstä 
sekä koulun toimintakulttuurin kehittämisestä. Luettelo tekstissä mainituista sosiaalisen 
median palveluista ja alustoista sekä linkit niiden sivustoille löytyvät liitteestä 2.



Liite 1. Sosiaalisen median opetuskäytön hankkeita

• Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihanke 
http://blogi.somy.fi

• Toimintakulttuurin muutoksen työkalut (TOMUT)
http://osuketosuke.ning.com/

• Yrittäjyyslukioverkosto (Y-love)
http://www.peda.net/veraja/yrittajyyslukioverkosto

• Joustavat opintopolut yhteisöllisillä verkostoportfolioilla (POPO)
http://popo.meke.wikispaces.net/

• Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu (Kulkuri)
http://www.peda.net/veraja/kulkuri

• Elämänhallintataitojen opettaminen alakoulussa (Tää on mun juttu)
http://www.peda.net/veraja/raahe/kehittaminen/oppimisymparisto/munjuttu

• Yhteisöllisempää lukiokoulutusta (Lukio 3.0 Nyt!)
http://www.lukio3.fi/

• Verkkolehtijulkaisualusta kouluille (eJuttu)
http://www.ejuttu.fi/

• Mediataidot esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (eMolla)
http://molla.ejuttu.fi/

• Mobiilit oppijat ja pelillisyys oppijalähtöisissä verkko-oppimisympäristöissä (mOppijat)
http://www.peda.net/veraja/moppijat

• Tutkivan ja yhteistoiminnallisen oppimisen verkkopalvelu (Liikkeelle!): 
http://www.liikkeelleymparisto.fi/

• Ilmiöpohjainen opettaminen ja oppiminen verkossa: http://ilmiopohjaisuus.ning.com/

• Yhteiskunnan ilmiöiden tutkimista aine- ja koulurajat ylittäen: 
http://oponhuone.wordpress.com/category/ilmio/

• Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa (Koulu 3.0)
http://koulu30.blogspot.fi/

• Yhteisöllisen median toimivia käytänteitä jakamassa (Koulu 3.1)
http://koulu31.blogspot.fi/

• Visuaalista sanakirjamateriaalia maahanmuuttajille (Picamentor)
http://meaningsbehindwords.wordpress.com/

• Innovatiivisuus ja luovuus oppimistapahtumissa (Digitaalista virikkeellisyyttä)
https://sites.google.com/site/digitaalistavirikkeellisyytta/

• Koulukulttuurin kehittäminen (KOKUKE)
http://www.riihimaki.fi/Riihimaki/Koulutuspalvelut/Perusopetus/Perusopetuksen-
hankkeet/KOKUKE-hanke/

• Lukion opinto-ohjauksen vuorovaikutteinen kirja
http://hankelukioidenopinto-ohjaus.ning.com/

• Tiedonhallinta ja verkko-osaaminen lukio-opetuksessa (Tieto haltuun)
http://tietohaltuun.wordpress.com/

• Oppilaat osallistujista osallisiksi koulun toiminnassa (Meidän koulu)
http://munkoulu.wordpress.com/
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Liite 2. Raportissa mainitut sosiaalisen median palvelut ja alustat

• Veräjä: http://peda.net/veraja

• Linkki: http://www.liikkeelleymparisto.fi/oppimisymparisto-linkki

• Edmodo: https://www.edmodo.com/

• Edu 2.0: http://www.edu20.org/

• Ning: http://www.ning.com/

• Facebook: https://www.facebook.com/

• Google+: https://plus.google.com/

• Yammer: https://www.yammer.com/

• Twitter: https://twitter.com/

• Second Life: http://secondlife.com/

• SmallWorlds: http://www.smallworlds.com/

• Blogger: http://www.blogger.com/

• Wordpress: http://wordpress.com/

• Kidblog: http://kidblog.org/

• Wikispaces: http://www.wikispaces.com/

• BPworks: http://pbworks.com/

• Google Sites: https://sites.google.com/

• Adobe Connect: http://www.adobe.com/fi/products/adobeconnect.html

• Skype: http://www.skype.com/fi/

• Google Hangout: http://www.google.com/intl/fi/+/learnmore/hangouts/

• ProBoards: http://www.proboards.com/

• Chatzy: http://www.chatzy.com

• Google Drive: https://drive.google.com/

• Dropbox: https://www.dropbox.com/

• YouTube: http://www.youtube.com/

• Vimeo: https://vimeo.com/

• Bambuser: http://bambuser.com/

• Slideshare: http://www.slideshare.net/

• Magazine Factory: http://magazinefactory.edu.fi/

• Ejuttu: http://www.ejuttu.fi/
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