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1 Johdanto 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden 

koulutusohjelmassa opiskelevien aikuisopiskelijoiden sosiaalisen median eli yhteisöl-

lisen median tunteminen, käyttäminen eri yhteyksissä ja sen hyödyntäminen. Opiske-

lijaryhmille laadittiin tästä aiheesta tutkimuskysely verkossa. Koulutuksen järjestäjä 

toivoi saavansa tietoja etenkin uusien aikuisopiskelijoiden sosiaalisen median tunte-

misesta ja siitä, miten sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi opiskelussa. Kysely toteu-

tettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä. 

Sosiaalinen media on yksi viime vuosien käytetyimmistä muotisanoista. Se on tällä 

hetkellä neljänneksi suosituin verkkoaktiviteetti hakutoimintojen, sähköpostin ja 

verkkouutisten jälkeen. Sosiaalisen median käyttö lisääntyy jatkuvasti yritysten, yh-

teisöjen ja organisaatioiden viestinnässä ja markkinoinnissa. Korkeakoulut ja muut 

oppilaitokset ovat jo nyt läsnä sosiaalisessa mediassa ja yhä enemmän ja monimuo-

toisemmin tulevaisuudessa. 

 

 

2 Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja työn tavoit-

teet 

 

Pääasiallisena tutkimusongelmana on saada selville Jyväskylän ammattikorkeakou-

lussa syksyllä 2014 aloittaneiden digitaalisen liiketoiminnan aikuisopiskelijoiden sosi-

aalisen median käyttäminen ja sen hyödyntäminen eri yhteyksissä. Tärkeimmät tut-

kimuskysymykset ovat: 

 Mitkä sosiaalisen median kanavat ovat tuttuja? 

 Onko sosiaalisen median palvelujen käytöstä saatu koulutusta? 

 Millaiset ovat valmiudet hyödyntää sosiaalisen median kanavia? 

 



5 
 

 

 Miten sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää opiskelussa? 

 Miten sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää ohjauksen ja verkostoitumisen 

työvälineenä? 

Kyselyn vastauksista koulutuksen järjestäjä saa tietoa siitä, miten hyvin aikuisopiskeli-

jat tuntevat eri sosiaalisen median kanavia ja tietoa opiskelijoiden toiveista miten 

sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää opiskelussa ja opetuksen ohjauksessa.  

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu 

sekä Suomen yrittäjälähtöisin korkeakoulu, kerrotaan Jyväskylän ammattikorkeakou-

lun verkkosivuilla (Tietoa JAMKista n.d. Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivustolla). 

Koulutusaloja ovat ammatillinen opettajakorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoi-

minta ja palvelut yksikkö ja teknologiayksikkö. Liiketoiminta ja palvelut yksikkö ja-

kaantuu liiketalouden alaan ja matkailu- ja ravitsemusalaan. Liiketalouden alalla voi 

suorittaa tradenomin tutkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Matkai-

lu- ja ravitsemusalalla voi opiskella restonomiksi tai suorittaa ylemmän AMK resto-

nomi tutkinnon. Opiskelijoita on yli 8 500 ja henkilöstöä noin 700. (AMK tutkinnot  

n.d. Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivustolla.) 

Opiskelijoilla on käytössä ASIO opiskelijaportaali. ASIO on Jyväskylän ammattikorkea-

koulussa käytössä oleva opiskelijahallintotietojärjestelmä. Ohjelmisto sisältää toimin-

toja opintotoimistojen, koulutuspäälliköiden, johtajien, opettajien ja opiskelijoiden 

käyttöön. (ASIO-opiskelijaportaali n.d.) 

Opiskelijan kannalta keskeisiä ASIO -toimintoja ovat (ASIO-opiskelijaportaali n.d.): 

 Ilmoittautuminen uusintatentteihin 

 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 

 Sähköinen vaihtoonhaku ja jo hyväksyttyjen vaihtoraporttien selailu 

 Sähköinen harjoittelusuunnitelma/sopimus 

 Yhteystietojen muuttaminen 

 Erilaisiin opiskelijapalautekyselyihin vastaaminen ja niiden tuloksien katselu 

 Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen lukukausittain 
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 Opintojaksoilmoittautuminen lukukausittain 

 Omien opintosuoritusten selailu ja tulostus 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskeleminen on joustavaa monimuoto-

opiskelun ansioista. Monimuoto-opiskelussa koulutus tapahtuu sekä lähi- että verk-

ko-opintoina. Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu verkostosta on lisäksi mahdolli-

suus suorittaa kursseja verkko-opintoina. 

 

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa 

suoritettiin 24 800 tutkintoa, 3,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Am-

mattikorkeakoulututkintojen määrä on kasvanut viimeiset neljä vuotta tasaisesti. 

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä on kasvanut kaikkein eniten. Vuon-

na 2013 niitä suoritettiin 1900. (Ammattikorkeakoulutus 2013.) 

 

 

3 Sosiaalinen media 

 

Usein sosiaalinen media pyritään määrittelemään kuvailemalla eri teknologioita ja 

palveluita, jolloin määritelmä on suppea ja vanhentunut jo ilmestyessään. Rakenta-

vampaa on kuvailla ilmiötä sen mukaan, mitä ihmiset tekevät sosiaalisessa mediassa. 

Suurin osa ihmisistä ei ole sosiaalisessa mediassa aktiivisia osallistujia vaan käyttää 

mediaa ainoastaan seuratakseen muiden ihmisten tuottamaa sisältöä. Ihmisten toi-

minta sosiaalisessa mediassa voidaan jakaa kahdeksaan luokkaan (Isokangas & Vassi-

nen 2010, 153 - 154): 

 Jakaminen 

 Julkaiseminen 

 Suositteleminen 

 Vertaistuki 

 Auttaminen 

 Kaupankäynti 
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 Pelaaminen 

 Deittailu 

 

Internetissä Sanastokeskus TSK:n termipankki määrittelee sosiaalisen median eli yh-

teisöllisen median tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntäväksi viestinnän muodok-

si, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luo-

daan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaaliselle medialle tyypillisiä verk-

kopalveluja ovat esimerkiksi sisällönjakopalvelut, verkkoyhteisöpalvelut ja keskuste-

lupalstat. (Sosiaalisen median sanasto STK 40, 2010.) 

 

Sosiaalinen media on avoin kaikille ja osallistumisen kynnys on matala. Tarjolla on 

monia tapoja tuottaa ja julkaista sisältöä internetissä. Kaikesta sosiaalisessa mediassa 

julkaistusta sisällöstä suurin osa on ammattimaisen sisällön sijasta tavallisten ihmis-

ten tuottamaa. Käyttäjien tuottama sisältö onkin sosiaalisen median massamediasta 

erottavista tekijöistä kaikkein merkittävin. Sosiaalisen median sivustoja ylläpitävät 

yritykset tarjoavat ainoastaan puitteet sisällön julkaisemiselle ja jakamiselle ja itse 

sisältö syntyy käyttäjien toimesta. Sosiaalisen median palveluiden avulla periaattees-

sa kuka tahansa voi perustaa oman median, julkaista siinä sisältöä ja koota tämän 

sisällön ympärille oman yleisön. (Juslén 2011, 197.) 

 

3.1 Sosiaalisen median muodot 

Sosiaalisen median palveluiden määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja 

verkossa toimii jo kymmeniä erilaisia sosiaalisen median sivustoja. Näitä palveluita 

voidaan ryhmitellä eri perusteilla, joista yksi on palveluiden jakaminen kategorioihin 

niiden keskeisen olemassaolon tarkoituksen pohjalta. (Juslén 2011, 199.) 

 

Tällä tavoin syntyy kolme keskeistä sosiaalisen median muotoa (Juslén 2011, 199): 

 

 

http://www.tsk.fi/cgi-bin/netmot.exe?Opt=256&ListWord=@40@40ID@3D@22IDu@5FkgfV4GXy4eqV7FrSLX8Q@22&SearchWord=sosiaalinen+media&dic=1&dic=2&dic=3&dic=4&dic=5&dic=6&page=results&UI=figr
http://www.tsk.fi/cgi-bin/netmot.exe?Opt=256&ListWord=@40@40ID@3D@22IDu@5FkgfV4GXy4eqV7FrSLX8Q@22&SearchWord=sosiaalinen+media&dic=1&dic=2&dic=3&dic=4&dic=5&dic=6&page=results&UI=figr
http://www.tsk.fi/cgi-bin/netmot.exe?Opt=256&ListWord=@40@40ID@3D@22IDe0NhnsDmZU@2DLbAUwfzjVEg@22&SearchWord=sosiaalinen+media&dic=1&dic=2&dic=3&dic=4&dic=5&dic=6&page=results&UI=figr
http://www.tsk.fi/cgi-bin/netmot.exe?Opt=256&ListWord=@40@40ID@3D@22IDnTy14fng6abEf099SPNC7A@22&SearchWord=sosiaalinen+media&dic=1&dic=2&dic=3&dic=4&dic=5&dic=6&page=results&UI=figr
http://www.tsk.fi/cgi-bin/netmot.exe?Opt=256&ListWord=@40@40ID@3D@22IDnTy14fng6abEf099SPNC7A@22&SearchWord=sosiaalinen+media&dic=1&dic=2&dic=3&dic=4&dic=5&dic=6&page=results&UI=figr
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1. Sisällönjulkaisupalvelut, joiden toiminta-ajatuksena on antaa kenelle tahansa 

mahdollisuus julkaista sisältöä internetissä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi 

WordPress (blogit), YouTube (videot), Flickr (valokuvat) tai Wikipedia (tie-

tosanakirjan julkaiseminen yhteisön voimin).  

2. Verkottumispalvelut eli yhteisöpalveluiden toiminta-ajatuksena on mahdollistaa 

virtuaalisten suhteiden ja suhdeverkostojen luominen ja ylläpitäminen. Tällaisia 

palveluita ovat esimerkiksi MySpace, LinkedIn ja Facebook.  

3. Tiedon luokittelu- ja jakamispalvelut, joiden toiminta-ajatuksena on antaa käyttä-

jillensä mahdollisuus vapaasti luokitella ja jakaa verkostosta löytämäänsä tietoa, 

useimmiten käyttämällä vapaata avainsanoihin pohjautuvaa luokittelua. Tällaisia 

palveluita ovat esimerkiksi Delicious, StumbleUpon ja Digg. 

 

 

3.2 Yhteisöpalvelut muualla maailmassa 

 

Facebook on globaalisti laajimmalle levinnyt yhteisöalusta yli 500 miljoonan käyttä-

jän yhteisönä, mutta mittavista meriiteistä huolimatta se on kuitenkin vain yksi lukui-

sista nopeasti kasvavista yhteisöllisistä palveluista. Facebook ei ole suurin yhteisöa-

lusta kaikissa maissa, eikä edes yksin piikkipaikalla. (Forsgård & Frey 2010, 32.) 

Esimerkiksi idän suuri talousmahti Kiina on luonut oman yhteisöpalvelunsa QQ:n (kii-

naksi www.qq.com), jossa on jo yli 500 miljoonaa käyttäjää. Kansainvälinen versio 

palvelusta on QQ International (www.imqq.com). Palvelu on saatavilla kiinan lisäksi 

myös englanniksi, japaniksi ja ranskaksi. QQ Internationalia markkinoidaan vahvasti 

Kiinassa toimiville ulkomaalaisille yhteisöalustana, jonka avulla pääsee verkostoitu-

maan kiinalaisten kanssa ja oppimaan kiinaa sekä maan kulttuuria. Kiinan asema 

maailman taloudessa on vahva ja kasvaa edelleen. (Forsgård & Frey 2010, 32.)  

Venäjällä, Ukrainassa, ValkoVenäjällä ja Kazakstanissa suurin yhteisöpalvelu on Vkon-

takte (www.vkontate.ru), jolla on yli 90 miljoonaa käyttäjää. Vkontakte toimii peräti 

63 kielellä ja kerää nopeasti verkostoitujia useita maista (www.vk.com). Internetin 

sivustojen suosiota ja käyttöä mittaavan Alexan (www.alexa.com) Top Global 500  

http://www.qq.com/
http://www.imqq.com/
http://www.vkontate.ru/
http://www.vk.com/
http://www.alexa.com/
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sivustolistalla Vkontakte sijoittuu peräti sijalle 37, minkä lisäksi Vkontakte on myös 

Venäjän kolmanneksi suosituin internetsivusto. (Forsgård & Frey 2010, 33.) 

Brasiliassa suurimman jalansijan on saanut vuonna 2004 perustettu Orkut-

yhteisöpalvelu, jolla on globaalisti yli 100 miljoonaa käyttäjää. Yli puolet Orkut-

palvelun käyttäjistä on brasilialaisia ja noin viidesosa on intialaisia. Orkut on hieman 

yllättäen myös Viron 8. suosituin internet-sivusto. Palvelu toimii Google-tunnuksilla 

ja siten myös sujuvasti yhteen mm Gmailin ja iGooglen chattien kanssa. Siinä ovat 

kaikki yhteisölliset ominaisuudet yhteydenpitoon, yhteisölliseen verkostoitumiseen 

sekä videoiden ja kuvien jakoon. (Forsgård & Frey 2010, 33.) 

Yhteisöpalvelu Facebookilla on jo yli miljardi aktiivista käyttäjää. Rajapyykki ylittyi 

syyskuun 14. päivänä 2012, kertoo toimitusjohtaja Mark Zuckerberg. Mukana ovat 

ihmiset, jotka käyttävät Facebookia aktiivisesti kuukausittain. Käyttäjistä mobiilikäyt-

täjiä on 600 miljoonaa. Facebookin käyttäjien määrä on noussut 45 miljoonalla kesä-

kuusta. Käyttäjien keskimääräinen ikä on 22 vuotta. Facebookissa on luotu 140 mil-

jardia ystäväkontaktia sen jälkeen, kun yhteisöpalvelu perustettiin vuonna 2004. Yh-

dysvaltalaisen Social Bakers -nettisivun mukaan Facebookilla on eniten yhdysvaltalai-

sia käyttäjiä, yli 166 miljoonaa. Seuraavina tulevat Brasilia, Intia, Indonesia ja Meksi-

ko. Suomalaiskäyttäjiä on runsaat 2,2 miljoonaa ja Suomi on käyttäjätilastossa sijalla 

60, Social Bakers kertoo. (Facebookilla jo miljardi käyttäjää. Yle uutiset 4.10.2012.) 

 

 

4 Internetin tietoturva 

 

Internet on suunniteltu yksinkertaiseksi ja avoimeksi viestintäkanavaksi. Internetin 

avoin luonne mahdollistaa viestien tehokkaan välittämisen ja laajan osallistumisen.  

Samalla internetin avoimuus mahdollistaa myös viestintäkanavan monenlaisen vää-

rinkäytön. Internetiä voidaan käyttää esimerkiksi loukkaavan aineiston levittämiseen 

tai rikolliseen toimintaan. Suuri osa perinteisestä rikollisuudesta on siirtynyt interne-

tympäristöön. Internet on mahdollistanut myös uudenlaisten rikosten syntymisen:  

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
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identiteettivarkaudet, palvelunestohyökkäykset ja tietojen urkinta ovat vakavia uhkia 

internetissä toimivalle kansalaiselle tai yritykselle. (Innanen & Saarimäki 2012, 35.) 

 

Internetin yksinkertainen rakenne edesauttaa myös haitallista toimintaa. Internet on 

alun perin suunniteltu täysin toisenlaiseen toimintaympäristöön. Tietoverkkojen 

käyttö on laajentunut merkittävästi ja samalla toimintaympäristö on muuttunut vi-

hamielisemmäksi. Osa internetin toimintaperiaatteista juontaa juurensa yli kolmen-

kymmenen vuoden taakse. Internetin alkutaipaleella käyttöön otettuja teknisiä rat-

kaisuja ei ole suunniteltu tietoturvallisiksi internetin nykyiseen käyttöympäristöön. 

Internetin vanhat käytännöt ja protokollat näkyvätkin merkittävinä tietoturvaongel-

mina ja haavoittuvuuksina. (Innanen & Saarimäki 2012, 35.) 

Erityisen tarkkana on oltava organisaatioiden käyttäjätilien tunnuksista ja salasanois-

ta. Jokaisen tilin osalta on myös erikseen huolehdittava yksityisyysasetuksista. Vaikka 

yhteisöllisen median palveluita on käytössä useita, jokaisessa pitäisi käyttää eri sa-

lasanaa. Menettely voi tuntua hankalalta, mutta yhden paljastuminen ei saisi avata 

mahdollisuutta varastaa myös muiden verkkopalvelujen tilejä. Henkilökohtaisten 

tilien salasanat eivät saa olla samoja kuin yritystilien salasanat, eikä organisaation 

ulkopuolisissa palveluissa saa käyttää sisäisten palvelujen tunnuksia ja salasanoja. 

(Forsgård & Frey 2010, 118.) 

Tietoturva-asiat ovat kunnossa, jos tietokoneessa on virustorjunta asennettu ja käyt-

töjärjestelmän automaattipäivitys päällä. Muussa tapauksessa joutuu tekemään hie-

man töitä tietoturvan eteen. Käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot käyvät jatkuvaa varus-

telukilpailua haittaohjelmien, viruksien ja vastaavien kanssa. Uusissa käyttöjärjestel-

missä tietoturva pysyy kunnossa automaattipäivityksin, mutta vanhoille sellaisia ei  

ole saatavana. Tietoa eri käyttöjärjestelmien tietoturvasta löytyy Tietoturvaopas-

verkkosivuilta: http://www.tietoturvaopas.fi. (Aalto & Uusisaari 2009, 25.) 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille annetaan henkilökohtaiset käyttäjä-

tunnukset ja salasanat joilla he pääsevät käyttämään oppilaitoksen sähköpostipalve-

luja, Optima työtilaa, Elmo työpöytää ja ASIO opiskelijaportaalia. Optima työtilasta  

http://www.tietoturvaopas.fi/
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löytyvät niiden opintojaksojen materiaalit ja tehtävien palautuslaatikot, joille opiske-

lija on ilmoittautunut, ja Optimassa voi seurata ilmoitusasioita, viestejä, suoritusten 

hallintaa, omia tuloksia ja laatia oman portfolion. Elmo työpöydältä löytyvät uutiset, 

opiskeluni, kalenteri ja tehtävät alustat. 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimii JYVSECTEC – Jyväskylä Security Technology, 

joka on Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituuttiin kuuluva kyberturvallisuuden 

tutkimus-, koulutus- ja kehityskeskus, joka ylläpitää ja kehittää kyberturvallisuuden 

kehitysympäristöä (RGCE, Realistic Global Cyber Environment), jossa tuotetaan palve-

luita yhteistyöverkoston käyttöön. (Kyberturvallisuus n.d. Jyväskylän ammattikorkea-

koulun sivustolla.) 

 

4.1 Vahva salasana 

 

Salasanojen yleistä heikkoutta kuvaa hyvin se, että pelkästään pienistä kirjaimista 

koostuva viisikirjaiminen salasana voidaan murtaa 19 minuutissa, kun yhdeksänkir-

jaimisen salasanan murtamiseen kuluu 17 vuotta. Salasana, joka koostuu yhdeksästä 

merkistä, jotka ovat pieniä ja suuria kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä, murtuu 

nykymenetelmillä 1,8 miljoonassa vuodessa. (Forsgård & Frey 2010, 119.) 

Vahva salasana (Forsgård & Frey 2010, 119): 

 Sisältää vähintään yhdeksän merkkiä 

 Sisältää numeroita, suuria ja pieniä kirjaimia sekä erikoismerkkejä 

 Ei ole luonnollinen sana millään kielellä, henkilön tai yrityksen nimi tai 

lempinimi 

 Ei ole suoraan johdettavissa helposti saatavilla olevista henkilökohtaisista 

tiedoista (lapsi, lemmikki, kotikaupunki, mökkiranta, vene, suosikkieloku-

va, puoliso, hääpäivä, syntymäpäivä jne.). 
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Vahvojen salasanojen ongelmana on se, ettei niitä muisteta ja sen vuoksi ne kirjoite-

taan ylös ja pidetään helposti saatavilla. Koneen päälle liimattu, työseinälle teipattu, 

kännykkään tallennettu tai lompakkoon piilotettu salasanalista ei ole tietoturvallista 

toimintaa. Tehokkaita vinkkejä omaan ja organisaation tietoturvaan yhteisöllisessä 

mediassa löytyy mm. tietoturvayhtiö F-Securen Safe and Savvy blogista 

http://safeandsavvy.f-secure.com/. (Forsgård & Frey 2010, 119.) 

 

4.2 Sähköisen viestinnän tietoturva 

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan teleyrityksen ja lisäarvopalvelun tarjo-

ajan on huolehdittava palvelujensa tietoturvasta. Vastaavasti yhteisötilaajan on huo-

lehdittava käyttäjiensä tunnistamistietojen ja paikkatietojen käsittelyn tietoturvasta. 

Lisäksi teleyritykselle on säädetty velvollisuus huolehtia palvelujen tietoturvasta 

myös tunnistamistietojen säilyttämisvelvollisuuden toteuttamiseksi tarvittavan tieto-

jen käsittelyn osalta. Teleyritys ja lisäarvopalvelun tarjoaja vastaavat palvelun tieto-

turvasta myös verkkopalvelun, viestintäpalvelun, tietojen säilyttämisen tai lisäarvo-

palvelua toteuttavan kolmannen osapuolen osalta. (Innanen & Saarimäki 2012, 111.)  

 

Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia ja tekni-

siä toimia, joilla varmistetaan seuraavaa (Innanen & Saarimäki 2012, 111): 

1. Tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla (luottamuksellisuus). 

2. Muut kuin siihen oikeutetut eivät voi muuttaa tietoja (eheys). 

3. Tiedot ja tietojärjestelmät ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettä-

vissä (käytettävyys).  

 

4.3 Tietosuoja 

Tietosuoja ja tietoturva eivät ole sama asia. Tietosuojalla tarkoitetaan tiedon luotta-

muksellisuuden säilymistä. Tietosuojan piiriin kuuluvia luottamuksellisia tietoja ovat 

tyypillisesti henkilötiedot. (Innanen & Saarimäki 2012, 114.)  

 

http://safeandsavvy.f-secure.com/
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Suomen lainsäädännössä on säädetty 22.4.1999/523 Henkilötietolaki, jonka tarkoi-

tuksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia 

perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan 

kehittämistä ja noudattamista. Tätä lakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen 

käsittelyyn. Myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tätä lakia silloin, 

kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai 

sen osa. Tämä laki ei koske henkilötietojen käsittelyä, jonka luonnollinen henkilö suo-

rittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin 

tarkoituksiinsa. (L 22.4.1999/523.) 

Suomen lainsäädännössä on myös asetettu Sähköisen viestinnän tietosuojalaki  

16.6.2004/516, jonka tarkoituksena on turvata sähköisen viestinnän luottamukselli-

suuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä edistää sähköisen viestinnän tieto-

turvaa ja monipuolisten sähköisen viestinnän palvelujen tasapainosta kehittymistä.  

Lainsäädännöstä huolimatta vastuu yksityisyyden suojasta sosiaalisessa mediassa on 

lopulta jokaisella itsellään. Jokainen sosiaalisen median palveluissa mukana oleva 

henkilö on lähtökohtaisesti itse vastuussa siitä, kuinka paljon tietoa itsestään julkai-

see. Sosiaalisen median tilin avaamisen yhteydessä on syytä pohtia uuden avoimuu-

den ja läpinäkyvyyden sisältämiä mahdollisia riskejä ja haittoja. Sosiaalisen median ja 

yksityisyyden suoja välisen suhteen tarkastelu saattaa ainakin olla paikallaan ennen 

suurisuuntaisen julkisen aktiivisuuden käynnistämistä. Sosiaalinen media tekee ke-

nestä tahansa julkisen henkilön. Sosiaalisen median mahdollisuuksista julkaista itse-

ään koskevaa tietoa on helppo innostua. Kun ensimmäisen kynnyksen lisätä omaa 

itseään koskevaa tietoa verkossa olevaan julkiseen profiiliin on kerran ylittänyt, ei 

tälle avoimuudelle välttämättä ole helppoa asettaa rajoja. Samalla omat henkilötie-

dot, kaveripiiri ja valokuva-albumit saattavat muuttua hyvinkin julkiseksi omaisuu-

deksi. Syntyy henkilökohtainen julkisuuden ja yksityisyyden välinen rajankäynti. 

(Juslèn 2011, 292.)ä 

 

 

5 Digitaalinen viestintä 
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Digitaalitekniikka on muuttanut tietojenkäsittelyn ja viestinnän alaa merkittävästi. 

Digitaalisessa muodossa olevaa informaatioita voidaan jaella ja monistaa loputto-

masti ympäri maailmaa. Laajalle levinneet tietoverkot mahdollistavat ihmisten väli-

sen kommunikoinnin ja yhteistyön ilman fyysistä yhdessäoloa. Viestinnän alueelle on 

tullut käyttöön uusia välineitä, kuten esimerkiksi multimedia, www ja sähköposti. 

(Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 1.)  

 

Viestintä on toimintaa, jossa välitetään informaatiota. Digitaalitekniikka soveltuu 

juuri tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Digitaalisessa muodossa olevan informaati-

on välittäminen erilaisten tietoverkkojen kautta on nopeaa ja edullista. Perinteisten 

viestimien, kuten esimerkiksi television, digitalisoituminen merkitsee muun muassa 

parempaa kuvan ja äänen laatua. Lisäksi digitaalitekniikka on tuonut mukanaan ko-

konaan uusia viestinnän muotoja, kuten esimerkiksi sähköpostin, tekstiviestit ja mul-

timedian.  

 

5.1 Viestintä  

 

Digitaalisen viestinnän perusmediaelementtejä ovat teksti, kuvat, video, animaatio, 

äänitehosteet ja musiikki. Kun useampi elementti yhdistetään, puhutaan multimedi-

asta. Multimedialla tarkoitetaan yleisesti multimediaohjelmaa eli itsenäistä tietoko-

nesovellusta, jossa on käytetty kahta tai useampaa erityyppistä mediaelementtiä.  

 

Multimediaohjelmia jaellaan cd-rom- ja dvd-levyillä sekä verkkojen välityksellä. Mul-

timediaominaisuuksia löytyy myös useista tiedostomuodoista ja ohjelmista. Multi-

median käyttökohteita ovat muun muassa erilaiset opetusohjelmat, tietoteokset ja 

markkinointiviestintä. Multimedian monipuolisuutta voidaan hyödyntää useilla vies-

tinnän eri alueilla, ja se soveltuu hyvin koulutukseen ja opetukseen. Yhdistämällä eri 

medioita voidaan luoda näyttäviä opetusohjelmia, jotka tehostavat ja motivoivat 

opiskelemaan. Opetusohjelmat voivat olla monitasoisia, jolloin käyttäjä voi valita 

itselleen sopivan tason. Yleensä opiskelu tapahtuu itsenäisesti omaan tahtiin, mutta 

opetusohjelmat voivat hyödyntää myös erilaisia ryhmätyötekniikoita. Esimerkiksi  
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internetissä voidaan opetuksen apuna käyttää sähköpostia, keskusteluryhmiä ja vi-

deoyhteyttä. (Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 7, 10.) 

 

5.2 Sosiaalinen media opetuksessa 

 

Sosiaalinen media monipuolistaa oppijoiden työmuotoja, oli sitten kysymys lähi-, etä- 

tai monimuoto-opiskelusta, mikä haastaa oppimisen ohjausta vielä enemmän kuin 

perinteinen verkko-opetus. Oppimisalusta auttaa opettajaa verkko-opetuksen tekno-

logiassa ja hallinnoinnissa, mutta se ei poista kurssin pedagogista valmistelua. Jos 

sosiaalinen media ei ole oppimisen kohde vaan opiskelussa käytettävä väline, kuten 

verkkokin, sen ei pitäisi näkyä oppimisen substanssin, tavoitteiden, kohteiden ja arvi-

ointikriteerien määrittelyssä. Mitä pidemmälle oppimisen ohjauksessa edetään, sitä 

tärkeämpää on suunnitella, mitä sosiaalisen median välineitä missäkin oppimis- ja 

ohjausprosessin tilanteessa käytetään ja miten. Olennaista olisi myös perustella väli-

neiden käyttö oppimisen kannalta; sosiaalinen media opetuksessa ei saisi olla it-

seisarvo, kuten ei verkkokaan, vaan välineen pitäisi edistää asioita, jotka ovat oppi-

misessa olennaisia. (Kalliala, Toikkanen 2009, 12.) 

 

Kun opettaja rakentaa yksin tai yhdessä kollegoidensa ja pedagogisen ja teknisen 

tuen kanssa oppimisprosessia verkkoon, hänen tai heidän pitäisi varmistaa, että sosi-

aalisen median välineet sulautuvat saumattomasti oppijalle näkyvään selkeään ja 

loogiseen, mahdollisimman yksinkertaiseen oppimisympäristöön ohjauksineen. Uu-

det välineet eivät saa pirstaloida oppimisprosessia irrallisiksi, hallitsemattomaksi ja 

toinen toisiinsa liittymättömiksi sirpaleiksi. (Kalliala & Toikkanen 2009, 12.) 

 

 

6 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus 

 

Sosiaalisen median kyselyssä tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista eli 

määrällistä tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusongelma  
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muutetaan tutkimuskysymyksiksi, joilla kerätään aineisto ongelman ratkaisuksi. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään tiedonkeruumenetelmänä tutkimusloma-

ketta eli kyselylomaketta. Lomakkeen laatiminen edellyttää ilmiöstä tietoa, joka on 

saatu olemassa olevista teorioista. Ilmiö on selvä ja ymmärretty ja muuttujat ja nii-

den riippuvuussuhteet tunnetaan. (Kananen 2010, 74.) Kvantitatiivinen tutkimusme-

netelmä sopi tähän tutkimukseen, koska tutkimuksen perusjoukko oli ennalta valikoi-

tu ja tutkittava ilmiö eli sosiaalinen media oli määritelty (Kananen 2011, 12.). 

 

Tutkimuskysely toteutettiin Webropol tiedonkeruu- ja kyselyohjelmalla sähköposti-

kyselynä elokuussa 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kyselylomakkeessa oli 

14 kysymystä, joista osa oli avoimia ja osa strukturoituja eli valmiilla vaihtoehdoilla 

varustettuja kysymyksiä sekä semanttisella differentiaalimenetelmällä laadittuja as-

teikkokysymyksiä. Kaikkiin kysymyksiin tuli vastata. Kysely lähetettiin syksyllä 2014 ja 

vuosina 2011–2013 liiketalouden alan opinnot aloittaneille aikuisopiskelijoille. 

Sosiaalisen median tutkimuskyselyyn vastasi 74 Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

aikuisopiskelijaa liiketalouden alan koulutusohjelmasta. Lähes puolet (46 %) vastaa-

jista oli syksyllä 2014 aloittaneita digitaalisen liiketoiminnan aikuisopiskelijoita. Kyse-

lyn taustatietokysymyksinä olivat ryhmätunnus, koulutus ja ammatti. Loput kysymyk-

sistä liittyivät tutkimuskyselyn aiheeseen eli sosiaalisen median tuntemiseen ja käyt-

tämiseen sekä omaan arvioon sen hyödyntämisessä eri yhteyksissä. 

 

 

Taulukko 1. Aloitusryhmät ja vastaajien lukumäärä 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 HBA11iy 6 4,0 8,1 8,1 

2,0 HBA12iy 10 6,7 13,5 21,6 

3,0 HBA13iy 24 16,1 32,4 54,1 

4,0 HBA14iy 34 22,8 45,9 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   
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Yläpuolella olevassa yhteenvetotaulukossa ensimmäisessä sarakkeessa on muuttujan 

arvojen nimet eli opiskelijaryhmät: HBA11iy, HBA12iy, HBA13iy ja HBA14iy. Taulukon 

Frequency sarakkeessa on muuttujan arvojen esiintymiskerrat. Ryhmässä HBA11iy oli 

kuusi ja ryhmissä HBA12iy 10, HBA13iy 24 ja HBA14iy 34 havaintoa eli kyselyyn vas-

tannutta aikuisopiskelijaa. Percent sarakkeessa on esiintymiskertojen suhteellinen 

osuus koko otoksesta. Tässä tutkimuksessa otoskoko on 74, Total tarkoittaa otosko-

koa. Valid percent sarakkeessa on esiintymiskertojen suhteellinen osuus kysymyk-

seen vastanneista. Cumulative Percent sarakkeessa ovat kertymäprosentit. Missing 

tarkoittaa puuttuvaa arvoa, joka ilmaistaan aineistossa jättämällä tyhjä paikka. (Taa-

nila 2009, 12.) 

 

 

7 Tutkimustulokset 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijat vastasivat verkkokyselyyn sosiaali-

sesta mediasta oppilaitoksen sähköpostissa. Kyselyn sulkeuduttua tutkimustulokset 

siirrettiin Excel taulukkolaskenta ohjelmaan, jonka avulla vastauksia analysoitiin SPSS 

-tilasto-ohjelmalla. SPSS (IBM SPSS Statistics) on tilastotieteelliseen analyysiin suunni-

teltu ohjelmisto. 

 

Kyselyn taustatietokysymyksinä olivat aloitusryhmän lisäksi koulutus ja ammatti. Yli 

puolella (51 %) kyselyyn vastanneilla oli opistotason tutkinto. Korkeakoulututkinto oli  

18 %:lla, ammattitutkinto 16 %:lla ja ylioppilaita oli 12 % vastaajista. Taulukossa 2 

ensimmäinen sarake kertoo koulutuksen vaihtoehdot, toinen sarake havaintojen eli 

kaikkien vastaajien lukumäärän ja kolmas sarake sen, kuinka monta prosenttia esiin-

tymiskertojen suhteellinen osuus on kysymykseen vastanneista. 
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Taulukko 2. Koulutus (asteikko: 1,0 = kansa-, keski- tai peruskoulu, 2,0 = ammatti-
tutkinto, 3,0 = ylioppilas, 4,0 opistotason tutkinto, 5,0 = korkeakoulututkinto). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 kansa-, keski-, tai peruskoulu 1 ,7 1,4 1,4 

2,0 ammattitutkinto 12 8,1 16,2 17,6 

3,0 ylioppilas  9 6,0 12,2 29,7 

4,0 opistotason tutkinto 38 25,5 51,4 81,1 

5,0 korkeakoulu tutkinto 14 9,4 18,9 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   

 

 

Vastaajista 43 % oli toimihenkilöitä, työntekijöitä 27 % ja opiskelijoita 22 %.  

 

Kyselystä selvisi, että sosiaalisen median käyttäminen kuului päivittäisiin toimintoihin 

suurimmalla osalla (74 %) vastaajista (ks. taulukko 3).  

 

Taulukko 3. Kuinka usein käytät sosiaalisen median kanavia (asteikko: 1,0 = päivit-
täin, 2,0 = muutaman kerran viikossa, 3,0 = kerran viikossa, 4,0 = muutaman kerran 
kuukaudessa)? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 päivittäin 55 36,9 74,3 74,3 

2,0 muutaman kerran viikossa 10 6,7 13,5 87,8 

3,0 kerran viikossa 1 ,7 1,4 89,2 

4,0 muutaman kerran 

kuukaudessa 
2 1,3 2,7 91,9 

5,0 harvemmin 6 4,0 8,1 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   

 
 
Lähes kaikki (98 %) vastaajista käyttivät sosiaalista mediaa vapaa-ajalla, harrastuksis-

sa 44 % ja 39 % vastasi käyttävänsä sosiaalista mediaa työssä (ks. kuvio 1). 

 



19 
 

 
Kuvio 1. Missä yhteyksissä käytät sosiaalisen median kanavia? 
 
 

 

Kyselyssä kysyttiin, mitkä sosiaalisen median kanavat ovat tuttuja vastaajille. Vas- 

tausvaihtoehtoina yhteisöpalveluista olivat: Facebook, Google+, IRC-Galleria, Twitter 

ja MySpace, joista Facebookin tunsivat melkein kaikki. 93 %:lle vastaajista Facebook 

oli tuttu sosiaalisen median kanava.  

 

Google+ eli Googlen perustama yhteisöpalvelu ja Twitter olivat yli puolelle vastaajista 

tuttu sosiaalisen median kanava. Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jonka käyt-

täjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa päivityksiä internetissä. Twitterissä 

voi lähettää 140 merkin mittaisia pikaviestejä eli tuitteja (tweet) seuraajillesi. Usein 

mukaan laitetaan linkki, joka taustoittaa tuittia. Lisäksi hyviä tuitteja voi ritvata (ret-

weetata) eli lähettää eteenpäin. Tällä tavoin kiinnostavat sisällöt saavat enemmän 

lukioita. (Kortesuo 2014, 71.) 

 

IRC-Gallerian, joka on suomalainen www-sivusto, tunsi 19 % vastaajista. Se on perus-

tettu vuonna 2000 alun perin IRC:n käyttäjille ja sitä ylläpitää ja kehittää Dynamoid 

Oy. Sivuston tarkoitus oli tarjota paikka, johon voi jättää oman kuvansa sekä käydä 

katsomassa muiden kuvia. Myöhemmin sivustosta on kehittynyt yhteisöllinen palve-

lu, johon kuka tahansa voi lisätä kuvia sekä tietoa itsestään. Lisäksi palvelussa voi 

pitää päiväkirjaa ja muodostaa yhteisöjä. Sivulatausten perusteella IRC-Galleria on 

Pohjoismaiden suosituin sivu. (Matikainen 2008, 46, 180.) 
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MySpace oli tuttu 11 %:lle vastaajista. MySpace on internet-yhteisösivusto, joka tar-

joaa käyttäjille mahdollisuuden käyttäjäprofiilin ja blogien luomiseen. Lisäksi käyttä-

jät voivat lisätä järjestelmään musiikkia, videoita ja kuvia. MySpace on yksi maailman 

suosituimmasta sivustosta. (Matikainen 2008, 183.) 

 

Vastaus vaihtoehtoon ”jokin muu” tuttu sosiaalisen median kanava useimmin oli vas-

tattu LinkedIn. LinkedIn on Facebookin tapainen ammattilaispalvelu, jossa yrityksen 

asiantuntijoiden pitää ehdottomasti näkyä. LinkedInissä ammattilaiset verkostoitu-

vat, ja erityisesti headhunterit ja rekrytoijat käyvät siellä ahkerasti, sillä siellä ilmoite-

taan alan vapaista työpaikoista. LinkedIn kontaktimekaniikka on samanlainen kuin 

Facebookissa. Käyttäjä pyytää jotain kontaktiksi, ja hän joko hyväksyy tai hylkää 

pyynnön. LinkedIn tarjoaa myös erilaisia ryhmiä kiinnostuksen mukaan. Osa on tietyn 

alan ammattilaisten keskusteluporukoita, osa taas on kytköksissä tiettyyn organisaa-

tioon tai projektiin. LinkedInissä esiinnytään omalla nimellä, eli se on tietyllä tapaa 

luotettavampi ja asiallisempi kuin moni nimettömyyteen perustuva palvelu. (Kor-

tesuo 2014, 78–79.) 

 

Mediapalveluista videoiden jakopalvelu YouTube oli melkein kaikille vastaajista (95 

%) tuttu. Googlen vuonna 2006 ostama YouTube on nettivideoiden synonyymi. Palve-

lun käyttäjät voivat sen avulla jakaa videoitaan ja katsoa toisten käyttäjien palveluun 

lataamia tuotoksia. Osa videoista on käyttäjien itsensä kuvaamia tai muuten tuotta-

mia, mutta tekijänoikeuksia rikkovien videolisäyksien jäljitys ja poistaminen on lop-

pumaton taisto. (Salo 2010, 155.) 

 

Pinterest, jonka tunsi 30 % kyselyyn vastanneista, oli seuraavaksi tunnetuin me-

diapalvelu. Pinterest on virtuaalinen korkkitaulu johon voit “kiinnittää” itselle mielui-

sia sekä kiinnostavia kuvia. Koska palvelu pyörii kuvien ympärillä se eroaa paljon “pe-

rinteisestä” tekstipainotteisesta sosiaalisesta mediasta ja se on hyvin visuaalinen pal-

velu. Kaikki mikä löytyy kuvamuodossa, on laitettavissa Pinterestiin. (Pinterestin käyt-

töopas n.d.) 

 

 



21 
 

 

Blogipalveluista vastausvaihtoehtona oli WordPress, jonka tunsi 28 % vastaajista. 

Blogi on lyhenne sanasta weblog. Se on julkinen verkkosivu tai sivusto, johon sen 

pitäjä kirjoittelee säännöllisesti ja jossa muut voivat kommentoida kirjoituksia. Kirjoi-

tukset ovat löydettävissä aikajärjestyksessä: uusimmat ovat sivun yläreunassa, ja 

vanhempiakin tekstejä säilytetään haettaviksi pitkäänkin. Blogeihin on helppo kirjoit-

taa, ne ovat helppolukuisia ja niissä on helppo keskustella asioista. Kommentteihin 

viitataan linkeillä. Tavallisesta kotisivusta blogit poikkeavat siten, että sisältö päivittyy 

koko ajan ja usein hyvinkin nopeasti. (Alasilta 2009, 32.) 

 

Muutama vastaajasta mainitsi tuntevansa ja käyttävänsä yritysten sosiaalisen verkos-

toitumisen palveluina Yammeria ja IBM Connectionsia. Yammeria käytetään yksityi-

seen viestintään organisaatiossa ja IBM Connections on johtava sosiaalinen verkosto-

alusta. Dropbox, joka on yhtiön ylläpitämä tiedostojen synkronointisovellus, mainit-

tiin myös. 

 

WhatsApp (WhatsApp Messenger) ja Skype olivat myös mainittu tutuksi sosiaalisen 

median kanavaksi. Nämä ovat pikaviestintäpalveluja. WhatsApp Messenger on mo-

nialustainen pikaviestisovellus, jonka avulla voi lähettää ilmaisia viestejä. WhatsApp 

Messenger on saatavilla iPhonelle, BlackBerrylle, Androidille, Windows Phonelle sekä 

Nokialle. Perusviestinnän lisäksi WhatsApp käyttäjät voivat luoda ryhmiä ja lähettää 

toisilleen kuvia, videoita ja ääntä rajoittamattomasti. (WhatsAppin sivusto n.d.) 

 

Kuvio 2. Mitkä näistä sosiaalisen median kanavista ovat sinulle tuttuja? 
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Kyselyssä kysyttiin myös, mitä ja mihin tarkoitukseen sosiaalisen median kanavia käy-

tetään. Kyselyn tuloksista selvisi, että Facebook on yleisimmin käytetty ja että 

useimmiten sitä käytetään yhteyden pitämiseen tuttavien kanssa. Sitä käytetään 

myös harrastus- ja seuratoiminnassa sekä yrityksen markkinoinnissa. Toiseksi käyte-

tyin sosiaalisen median kanava oli YouTube, joka on monelle vapaa-ajan viihdettä 

videoiden ja musiikin katselussa. Sitä hyödynnetään myös opiskelussa ja työssä. Twit-

teriä käytetään mielenkiintoisten henkilöiden ja uutisten seuraamiseen sekä työhön 

liittyvissä projekteissa ja opiskelussa. Useammalle kuitenkin Twitter on uusi ja har-

vemmin käytössä oleva sosiaalisen median kanava. 

 

Vastausvaihtoehdoista jokin muu kanava oli yleisimmin LinkedIn. Sitä käytettiin ver-

kostoitumiseen, työnhakuun, työmarkkinoiden tarkasteluun sekä ammattialojen ja 

asiantuntijoiden seuraamiseen. Printerestiä käytettiin vähiten sosiaalisen median 

kanavien vaihtoehdoista. Sitä käytettiin vapaa-ajalla kuvien ja ideoiden hakuun ja 

selailuun. Muutama vastaajista mainitsi opiskeluun ja työhön liittyvää Printerestin 

käytön. 

 

Vaikka sosiaalisen media käyttäminen on yleistä, suurin osa kyselyyn vastanneista ei 

ollut saanut siihen varsinaista koulutusta. Vastaajista yli puolet (66 %) ilmoitti, että ei 

ole saanut koulutusta sosiaalisen median palvelujen käyttöön. 34 % ilmoitti saaneen-

sa koulutusta sosiaalisen median palveluihin (ks. kuvio 3). Syksyllä 2014 aloittaneiden 

opiskelijaryhmässä oli kaikista eniten niitä, jotka eivät ole saaneet koulutusta sosiaa-

lisen median palvelujen käyttämiseen. Ryhmässä HBA13iy oli eniten niitä, joilla oli 

koulutusta sosiaalisesta mediasta. 
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Kuvio 3. Oletko saanut koulutusta sosiaalisen median palvelujen käytöstä? 
 
 

Kyselyssä haluttiin vastaajan arvioivan omia valmiuksia hyödyntää eri sosiaalisen me-

dian kanavia valmiiksi annetuilla, strukturoiduilla vastausvaihtoehdoilla, jotka olivat: 

erittäin huonot, huonot, hyvät ja erittäin hyvät valmiudet. Sosiaalisen median kana-

vien vaihtoehtoina olivat Facebook, Twitter, Printerest, YouTube ja WordPress. 

 

Facebookin ja YouTuben hyödyntämisen taidot arvioitiin hyviksi tai erittäin hyviksi 

(ks. taulukko 4 ja taulukko 5). Twitterin osalta noin puolet (42 %) vastaajista arvioi 

taitojen olevan huonot ja 23 % erittäin huonot (ks. taulukko 6). Yli puolet vastaajista 

arvio myös Printerestin ja WordPressin hyödyntämisen valmiuksia huonoiksi tai erit-

täin huonoiksi (ks. taulukko 7 ja taulukko 8).  

 

 

Taulukko 4. Arvioi valmiuksiasi hyödyntää Facebookia (asteikko: 1,0 = erittäin huo-
no, 2,0 = huono, 3,0 = hyvä, 4,0 = erittäin hyvä). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 erittäin huono 2 1,3 2,7 2,7 

2,0 huono 13 8,7 17,6 20,3 

3,0 hyvä 41 27,5 55,4 75,7 

4,0 erittäin hyvä 18 12,1 24,3 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   
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34 % 
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Taulukko 5. Arvioi valmiuksiasi hyödyntää YouTubea (asteikko: 1,0 = erittäin 
huono, 2,0 = huono, 3,0 = hyvä, 4,0 = erittäin hyvä). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 erittäin huono 4 2,7 5,4 5,4 

2,0 huono 26 17,4 35,1 40,5 

3,0 hyvä 38 25,5 51,4 91,9 

4,0 erittäin hyvä 6 4,0 8,1 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   

 
 
 
 
Taulukko 6. Arvioi valmiuksiasi hyödyntää Twitteriä (asteikko: 1,0 erittäin huono, 
2,0 huono, 3,0 = hyvä, 4,0 = erittäin hyvä). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 erittäin huono 17 11,4 23,0 23,0 

2,0 huono 31 20,8 41,9 64,9 

3,0 hyvä 22 14,8 29,7 94,6 

4,0 erittäin hyvä 4 2,7 5,4 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   

 

 

 

Taulukko 7. Arvioi valmiuksiasi hyödyntää Printerestiä (asteikko: 1,0 = erittäin 
huono, 2,0 = huono, 3,0 = hyvä, 4,0 = erittäin hyvä). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 erittäin huono 26 17,4 35,1 35,1 

2,0 huono 30 20,1 40,5 75,7 

3,0 hyvä 14 9,4 18,9 94,6 

4,0 erittäin hyvä 4 2,7 5,4 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   
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Taulukko 8. Arvioi valmiuksiasi hyödyntää WordPressiä (asteikko: 1,0 = erittäin 
huono, 2,0 = huono, 3,0 = hyvä, 4,0 = erittäin hyvä). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 erittäin huono  30 20,1 40,5 40,5 

2,0 huono 24 16,1 32,4 73,0 

3,0 hyvä 18 12,1 24,3 97,3 

4,0 erittäin hyvä 2 1,3 2,7 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   

 

 

Kyselyssä haluttiin lisäksi selvittää sosiaalisen median viestinnällisiä, teknisiä ja ver-

kostoitumisen hyödyntämisen valmiuksia sekä työtehtävissä hyödyntämisen val-

miuksia. Viestinnälliset valmiudet olivat hyvät suurimman osan (68 %) kyselyyn vas-

tanneiden arvion mukaan.  Taulukossa 9 ensimmäinen sarake ilmoittaa muuttujan 

arvot, jotka olivat vastausvaihtoehdot: erittäin huono, huono, hyvä ja erittäin hyvä. 

Taulukossa ei ole havaintoja vastausvaihtoehdosta ”erittäin huono”, koska kukaan ei 

arvioinut valmiuksia hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässä erittäin huonoksi. 

Toinen sarake eli ”Frequency” ilmoittaa muuttujan arvojen esiintymiskerrat. Kyselyyn 

vastanneista kahdeksan arvioi valmiuksia huonoksi, 51 hyviksi ja 15 erittäin hyviksi. 

Neljäs ”Valid Percent” sarake ilmoittaa esiintymiskertojen suhteellisen osuuden ky-

symykseen vastanneista. 69 % tähän kysymykseen vastanneista arvioi valmiuksien 

olevan hyvät ja 20 % erittäin hyvät. 

 
 
Taulukko 9. Arvioi valmiuksiasi hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässä (asteik-
ko: 2,0 = huono, 3,0 = hyvä, 4,0 = erittäin hyvä). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 huono 8 5,4 10,8 10,8 

3,0 hyvä 51 34,2 68,9 79,7 

4,0 erittäin hyvä 15 10,1 20,3 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   
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Teknisissä valmiuksissa on havaittavissa enemmän epävarmuutta. Kuitenkin vähän yli 

puolet (52 %) vastaajista arvioi tekniset taidot hyödyntää sosiaalista mediaa hyviksi 

(ks. taulukko 10). Erittäin hyvinä valmiuksina hyödyntää sosiaalista mediaa teknisesti 

piti 17 % kysymykseen vastanneista. 23 % vastasi teknisten taitojen olevan huonot 

sosiaalisen median hyödyntämisessä. Työtehtävissä ja verkostoitumisessa yli puolet 

vastaajista arvioi sosiaalisen median hyödyntämisen valmiuksien olevan hyvät. Työ-

tehtävissä 55 % vastaajista arvioi taitoja hyviksi (ks. taulukko 11) ja verkostoitumises-

sa 60 % vastaajista (ks. taulukko 12). 

 

 

Taulukko 10. Arvioi valmiuksiasi hyödyntää sosiaalista mediaa teknisesti (asteikko: 
1,0 = erittäin huono, 2,0 = huono, 3,0 = hyvä, 4,0 = erittäin hyvä). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 erittäin huono 5 3,4 6,8 6,8 

2,0 huono 17 11,4 23,0 29,7 

3,0 hyvä 39 26,2 52,7 82,4 

4,0 erittäin hyvä 13 8,7 17,6 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   

 
 
 
Taulukko 11. Arvioi valmiuksiasi hyödyntää sosiaalista mediaa työtehtävissä 
(asteikko: 1,0 = erittäin huono, 2,0 = huono, 3,0 = hyvä, 4,0 = erittäin hyvä). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 erittäin huono 6 4,0 8,1 8,1 

2,0 huono 20 13,4 27,0 35,1 

3,0 hyvä 41 27,5 55,4 90,5 

4,0 erittäin hyvä 7 4,7 9,5 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   
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Taulukko 12. Arvioi valmiuksiasi hyödyntää sosiaalista mediaa verkostoitumisessa 
(asteikko: 1,0 = erittäin huono, 2,0 = huono, 3,0 = hyvä, 4,0 = erittäin hyvä). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 erittäin huono 2 1,3 2,7 2,7 

2,0 huono 15 10,1 20,3 23,0 

3,0 hyvä 45 30,2 60,8 83,8 

4,0 erittäin hyvä 12 8,1 16,2 100,0 

Total 74 49,7 100,0  

Missing System 75 50,3   

Total 149 100,0   

 

 

Tutkimuksessa kysyttiin, millaisissa työtehtävissä vastaaja nykyisin hyödyntää sosiaa-

lista mediaa. Työtehtävien vastausvaihtoehdoiksi oli annettu: sisäinen viestintä, asia-

kasmarkkinointi, verkostoituminen, tuotekehitys, sidosryhmäviestintä ja projektien 

hallinta. Yli puolet vastaajista (62 %) hyödynsi sosiaalista mediaa sisäiseen viestintään 

työtehtävissä, verkostoitumiseen 45 %, sidosryhmäviestintään 35 %, asiakasmarkki-

nointiin 28 %, projektien hallintaan 20 % vastaajista ja selvästi vähiten (5 %) hyödynsi 

sosiaalista mediaa työtehtävissä tuotekehitykseen (ks. kuvio 4).  

 

 

Kuvio 4. Millaisissa työtehtävissä nykyisin hyödynnät sosiaalista mediaa? 
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Kyselyssä haluttiin selvittää oma arvio sosiaalisen median hyödyntämisen mahdolli-

suuksista työtehtävissä. Arvioinnin kohteena työtehtävissä olivat: sisäinen viestintä, 

asiakasmarkkinointi, verkostoituminen, sidosryhmäviestintä, projektienhallinta ja 

tuotekehitys. Tutkimuksessa selvisi, että vastaajat arvioivat sosiaalisen median hyö-

dyntämisen mahdollisuuksien olevan hyvät kaikissa edellä mainituissa työtehtävissä 

(ks. taulukko 13).  

 
 
 
Taulukko 13. Arvioi sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuuksia työtehtä-
vissä (asteikko: 1,0 = erittäin huono, 2,0 = huono, 3,0 = hyvä, 4,0 = erittäin hyvä). 

   1,0 2,0 3,0 4,0 
 

kaikki 

  
erittäin huono 

% 
huono 

% 
hyvä 

% 
erittäin hyvä 

% % 

Sisäinen viestintä 1  20  54  24  100  

Asiakasmarkkinointi 8  6  45  39  100  

Verkostoituminen 1  10  45  41  100  

Sidosryhmäviestintä 2  8  71  17  100  

Projektien hallinta 5  36  52  5  100  

Tuotekehitys 13  27  47  12  100  

 
 

 

Kyselyn kaksi viimeistä kysymystä olivat avoimia kysymyksiä. Kysymyksessä 13 halut-

tiin tietää, miten sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää opiskelussa, ja kysymyksessä 

14, miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää ohjauksen ja verkostoitumisen työväli-

neenä. Kysymykseen ”Miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää opiskelussa?” tuli 

erittäin monipuolisia ehdotuksia. Vastaukset tähän kysymykseen ovat liitteessä 2. 

Vastaajien mielestä sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää opiskelussa esimerkiksi 

tiedottamiseen, verkostoitumiseen, vaikuttamiseen, viestimiseen ja tiedon jakami-

seen. Useassa vastauksessa mainittiin, että ryhmätöissä sosiaalinen media on hyvä 

kanava yhteydenpitoon. Facebook-ryhmien perustaminen katsottiin hyödylliseksi. 

Joillakin opiskeluryhmillä oli jo käytössä oma suljettu Facebook-ryhmä.  

 

Ohjauksen ja verkostoitumisen työvälineeksi sosiaaliselle medialle löytyi myös monia 

eri käyttömahdollisuuksia. Tähän kysymykseen vastukset löytyvät liitteestä 3. Opiske-
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luun ehdotettiin omien ryhmien muodostamista ja siellä tapahtuvaa viestintää, tie-

dottamista, kommunikointia toisten opiskelijoiden kanssa ja verkostoitumista. Opis-

kelun ohjaukseen ehdotettiin Skype-puhelujen ja chattien käyttämistä. Sosiaalisen 

median kanaville löytyi käyttöehdotuksia opiskelussa myös palautteen antamiselle ja 

ohjeistukseen opiskelutehtävissä sekä tiedonjakolinkkien jakamiseen. YouTuben 

käyttämisen mahdollisuus tuli esille esimerkiksi ohjaus- ja opetusvideoiden jakami-

seen oppilaitoksen omassa työtilassa. 

 

 

7.1 Aloitusryhmät ja sosiaalisen median käyttäminen 

 

Ristiintaulukoinnissa tarkastellaan samanaikaisesti kahta muuttujaa. Toiseksi tarkas-

teltavaksi muuttujaksi on otettu kyselyyn osallistuneiden Jyväskylän ammattikorkea-

koulun aikuisopiskelijoiden aloitusryhmät. Näitä ryhmiä on tarkasteltu aikuisopiskeli-

joiden sosiaalisen median käyttämiseen, omaan arvioon hyödyntää eri sosiaalisen 

median kanavia ja omaan arvioon valmiuksista hyödyntää eri yhteyksissä sosiaalista 

mediaa.   

 

Taulukossa 14 on tarkasteltu aloitusryhmiä ja sitä, kuinka usein aikuisopiskelijat käyt-

tävät sosiaalisen median kanavia. Kysymykseen ”Kuinka usein käytät sosiaalisen me-

dian kanavia?” oli annettu vastausvaihtoehdot: päivittäin, muutaman kerran viikossa, 

kerran viikossa, muutaman kerran kuukaudessa ja harvemmin. Tutkimuksesta selvisi, 

että yli puolet (74 %) aikuisopiskelijoista käytti sosiaalista mediaa päivittäin. Syksyllä 

2014 aloittaneista aikuisopiskelijoista 70 % käytti sosiaalista mediaa päivittäin. Hei-

dän ryhmätunnuksensa on HBA14iy. Ammattialoista toimihenkilöitä vastasi kyselyyn 

eniten ja heistä 56 % käytti sosiaalista mediaa päivittäin. 
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TAULUKKO 14. Aloitusryhmät ja kuinka usein käytät sosiaalisen median kanavia 

       

N päivittäin 
muutaman 

kerran viikossa 
kerran 

viikossa 

muutaman 
kerran  

kuukaudessa harvemmin Kaikki 

 
55 10 1 2 6 74 

  % % % % % % 

HBA11iy 66 16 0 0 16 8 

HBA12iy 60 10 0 10 20 14 

HBA13iy 87 4 0 4 4 32 

HBA14iy 70 20 2 0 5 46 

Yht. 
     

100 

  

 
 

7.2 Aloitusryhmät ja arviot opiskelijoiden valmiuksista hyödyntää eri so-
siaalisen median kanavia 
 

Taulukossa 15 tarkastellaan samanaikaisesti aloitusryhmiä ja arviota valmiuksista 

hyödyntää Facebookia. Taulukon vasemmassa sarakkeessa ovat aloitusryhmät ja toi-

sessa sarakkeessa vastaukset arvioon valmiuksista hyödyntää Facebookia. Vastaus-

vaihtoehdot olivat: erittäin huono, huono, hyvä ja erittäin hyvä. Ryhmissä HBA11iy ja 

HBA12iy puolet vastaajista arvioi Facebookin hyödyntämisen valmiudet erittäin huo-

noiksi. Ryhmissä HBA13iy ja HBA14iy Facebookin hyödyntämisen valmiuksia sosiaali-

sessa mediassa arvioitiin paremmiksi kuin aiemmin opintonsa aloittaneiden ryhmis-

sä. Ryhmässä HBA13iy puolet (50 %) arvioi valmiuksia hyödyntää Facebookia erittäin 

hyviksi, ja ryhmässä HBA14iy 53 % vastasi valmiuksien hyödyntää Facebookia olevan 

hyvät. 
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TAULUKKO 15. Aloitusryhmät ja arviot valmiuksista hyödyntää Facebookia 
            
N erittäin huono huono hyvä erittäin hyvä kaikki 

  2 13 41 18 74 

  % % % % % 

HBA11iy 50 15 2 11 8 

HBA12iy 50 0 20 5 14 

HBA13iy 0 38 24 50 32 

HBA14iy 0 46 54 33 46 

Yht. 100 100 100 100 100 

 

 

Taulukossa 16 on tarkasteltu aloitusryhmiä ja arvioita valmiuksista hyödyntää Twitte-

riä. Aloitusryhmissä HBA11iy ja HBA212iy Twitterin hyödyntämisen valmiuksia arvioi-

tiin paremmiksi kuin vasta opintonsa aloittaneiden ryhmissä. Ryhmässä HBA14iy suu-

rin osa (59 %) vastaajista arvioi Twitterin hyödyntämisen valmiuksia erittäin huonoik-

si. Ryhmässä HBA13iy 29 % arvioi Twitterin hyödyntämisen valmiuksia huonoiksi. 

 
 
 

TAULUKKO 16. Aloitusryhmät ja arviot valmiuksista hyödyntää Twitteriä   

            

N erittäin huono huono hyvä erittäin hyvä kaikki 

  17 31 22  4  74 

  % % % % % 

HBA11iy 6 10 4 25 8 

HBA12iy 6 16 13 25 13 

HBA13iy 29 29 41 25 32 

HBA14iy 59 45 41 25 45 

Yht. 100 100 100 100 100 

 
 
 
Printerestin hyödyntämisen valmiuksissa on havaittavissa, että aiemmin opintonsa 

aloittaneet aikuisopiskelijat eli ryhmät HBA11iy ja HBA12iy arvioivat Printerestin 

hyödyntämisen taitoja paremmiksi kuin vasta opintonsa aloittaneet. Ryhmästä 

HBA14iy 63 % vastasi, että Printerestin hyödyntämisen valmiudet ovat huonot, ja 

erittäin huonot ne olivat vastaajista 42 %:n arvion mukaan. 
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TAULUKKO 17. Aloitusryhmät ja arviot valmiuksista hyödyntää Printerestiä 

            

N erittäin huono huono hyvä erittäin hyvä kaikki 

  26  30 14  4  74 

  % % % % % 

HBA11iy 11 3 7 25 8 

HBA12iy 19 7 14 25 13 

HBA13iy 27 27 50 50 32 

HBA14iy 42 63 29 0 46 

Yht. 100 100 100 100 100 

 
 
 
Taulukossa 18 on tarkasteltu aikuisopiskelijoiden omaa arviota valmiuksista hyödyn-

tää YouTubea. YouTuben osalta oli eroavaisuuksia eri aloitusryhmien välillä. Aiemmin 

opintonsa aloittaneet eli ryhmä HBA11iy arvioi YouTuben hyödyntämisen taitoja etu-

päässä hyviksi tai erittäin hyviksi. Syksyllä 2014 opintonsa aloittaneiden ryhmässä 

HBA14iy suurimman osan (62 %) arvioin mukaan YouTuben hyödyntämisen valmiu-

det ovat huonot. 

 
 
 
TAULUKKO 18. Aloitusryhmät ja arviot valmiuksista hyödyntää YouTubea   

            

N erittäin huono huono hyvä erittäin hyvä kaikki 

  4 26 38 6 74 

  % % % % % 

HBA11iy 0 0 13 17 8 

HBA12iy 0 15 13 17 4 

HBA13iy 50 23 34 50 32 

HBA14iy 50 62 40 17 46 

Yht. 100 100 100 100 100 

 

 
WordPressin hyödyntämisen valmiudet jakautuvat epätasaisesti jokaiselle arvostelu-

asteikolle. Ryhmissä HBA11iy valmiudet hyödyntää WordPressiä ovat enemmistön 

mielestä hyvät. Ryhmässä HBA12iy valmiudet jakautuvat hyviin ja erittäin huonoihin 

valmiuksiin hyödyntää WordPressiä. Ryhmässä HBA13iy puolet (50 %) vastasi, että 

WordPressin hyödyntämisen valmiudet ovat hyvät ja ryhmässä HBA14iy  
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yli puolet (53 %) vastaajista arvioi valmiuksien hyödyntää WordPressiä olevan erittäin 

huonot.  

 

TAULUKKO 19. Aloitusryhmät ja arviot valmiuksista hyödyntää WordPressiä 

            

N erittäin huono huono hyvä erittäin hyvä kaikki 

  30 24 18 2 74 

  % % % % % 

HBA11iy 7 8 11 0 8 

HBA12iy 17 8 17 0 14 

HBA13iy 23 33 50 0 32 

HBA14iy 53 50 22 100 46 

Yht. 100 100 100 100 100 

 

 

7.3 Aloitusryhmät ja arviot opiskelijoiden valmiuksista sosiaalisen median 
käyttöön 

 

Kyselyssä kysyttiin aikuisopiskelijoiden viestinnällisiä, teknisiä ja työtehtävissä hyö-

dyntämisen valmiuksia sosiaalisen median käyttöön sekä verkostoitumisen valmiuk-

sia. Taulukossa 20 tarkastelun kohteena ovat aloitusryhmät ja arvio viestinnällisistä 

valmiuksista hyödyntää sosiaalista mediaa. Arviot viestinnällisistä valmiuksista hyö-

dyntää sosiaalisen mediaa olivat etupäässä hyvät kaikissa ryhmissä. Ryhmässä 

HBA14iy noin puolet (47 %) vastaajista piti viestinnällisiä valmiuksia hyvinä ja 40 % 

erittäin hyvinä, mutta puolet (50 %) arvioivat viestinnällisten taitojen olevan huonot. 

 
 
TAULUKKO 20. Aloitusryhmät ja arvioi viestinnällisiä valmiuksiasi hyödyntää sosiaalis-
ta mediaa 

              

N huono hyvä erittäin hyvä kaikki     

  24 18 2 74     

  % % % %     

HBA11iy 13 6 13 8     

HBA12iy 0 12 27 14     

HBA13iy 38 35 20 32     

HBA14iy 50 47 40 46     

Yht. 100 100 100 100     
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Teknisten valmiuksien osalta sosiaalisen median käyttämiseen on havaittavissa, että 

aiempina vuosina opintonsa aloittaneet arvioivat valmiuksia paremmiksi kuin vasta 

opintonsa aloittaneet ryhmät. Ryhmässä HBA14iy eli syksyllä 2014 opintonsa aloitta-

neista 60 % arvioi teknisten valmiuksien sosiaalisen median käyttöön olevan huonot. 

Ryhmässä HBA13iy eli vuonna 2013 opintonsa aloittaneista 40 % arvioi teknisten 

valmiuksien olevan huonot. 

 
 
 
TAULUKKO 21. Aloitusryhmät ja arvioi teknisiä valmiuksiasi hyödyntää sosiaalista 
mediaa 

  
 

  

N erittäin huono huono hyvä erittäin hyvä kaikki 

  13 24 18 2 74 

  % % % % % 

HBA11iy 0 0 12 5 8 

HBA12iy 5 0 6 18 14 

HBA13iy 6 40 29 39 32 

HBA14iy 2 60 53 39 46 

Yht. 100 100 100 100 100 
 
 
     

Työtehtävissä hyödyntämisen valmiuksissa sosiaalisen median käyttöön oli havaitta-

vissa, että pidempään ammattikorkeakoulussa opiskelleet aikuisopiskelijat pitivät 

taitoja parempina kuin vasta opintonsa aloittaneet. Ryhmästä HBA14iy puolet arvioi 

työtehtävien osalta sosiaalisen median taitojen hyödyntämistä erittäin huonoiksi ja 

yli puolet (60 %) huonoiksi.  

 
 
TAULUKKO 22. Aloitusryhmät ja arvioi työtehtävissä hyödyntämisen valmiuksiasi 
hyödyntää sosiaalista mediaa 

    
 N erittäin huono huono hyvä erittäin hyvä kaikki 

  6 20 41 7 74 

  % % % % % 

HBA11iy 0 5 10 14 8 

HBA12iy 33 15 10 14 14 

HBA13iy 17 20 42 29 32 

HBA14iy 50 60 39 43 46 

Yht. 100 100 100 100 100 
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Verkostoitumisen valmiuksia sosiaalisen median käyttöön arvioitiin aiemmin aloitta-

neissa ryhmissä eli HBA11iy ja HBA12iy enemmän huonoiksi kuin vähemmän aikaa 

opiskelleiden ryhmissä. Ryhmässä HBA14iy melkein puolet (49 %) arvioi verkostoitu-

misen valmiuksia sosiaalisen median käyttöön hyviksi ja 42 % erittäin hyviksi. 

 
 
 
Taulukko 23. Aloitusryhmät ja arvioi valmiuksiasi hyödyntää sosiaalista mediaa 
verkostoitumisessa   

  

N 
erittäin huo-

no huono hyvä 
erittäin 

hyvä kaikki 

  2 15 45 12 74 

  % % % % % 

HBA11iy 50 13 2 17 8 

HBA12iy 50 3 13 8 14 

HBA13iy 0 27 36 33 32 

HBA14iy 0 47 49 42 46 

Yht. 100 100 100 100 100 
 

 
  

  

 

8 Johtopäätökset 

 

Tämä tutkimuskysely oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimesta järjestetty syksyl-

lä 2014 aloittaneiden digitradenomien orientaatioviikolle eli syksyn ensimmäiselle 

opiskeluviikolle. Yksi orientaatioviikon aiheista oli Some aikuisohjauksessa –projektin 

esittely, jonka yhteydessä uudet aikuisopiskelijat vastasivat sosiaalisen median verk-

kokyselyyn. Sama verkkokysely lähetettiin aiempina vuosina 2011-2013 aloittaneille 

liiketalouden aikuisopiskelijaryhmille. Uudet aikuisopiskelijat olivat kuitenkin suurin 

vastaajaryhmä tähän kyselyyn. 

 

Tutkimuskysely osoitti, että sosiaalisen median käyttäminen eri asiayhteyksissä on 

hyvin yleistä Jyväskylän ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijoiden keskuudessa. So-

siaalista mediaa käytettään päivittäin etupäässä vapaa-ajalla. Tunnetuimmiksi sosiaa-

lisen median kanaviksi osoittautuivat YouTube ja Facebook, sillä lähes kaikki kyselyyn 

vastanneista tunsivat nämä sosiaalisen median kanavat. Noin puolelle vastaajista  
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Google+ ja Twitter olivat tuttuja sosiaalisen median kanavia. Sosiaalisen median ka-

navia käytettiin moniin eri käyttötarkoituksiin vapaa-ajalla, harrastuksissa ja työssä. 

Useimmat käyttivät sosiaalisen median kanavista Facebookia yhteydenpitoon, ver-

kostoitumiseen, yritysten markkinointiin ja yritysten mainonnan seuraamiseen. You-

Tubea käytettiin useimmiten videoiden katseluun huvi- ja hyötykäytössä. Etenkin 

musiikkivideoiden katseluun käytettiin YouTubea, mutta myös opiskeluun ja työhön 

liittyviä asiavideoita etsitään YouTubesta. Twitteriä puolestaan käytettiin ajankoh-

taisten asioiden ja henkilöiden seuraamiseen. 

 

Ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijat ovat löytäneet sosiaalisen median myös 

työnhakukanavaksi. Monelle vastaajista LinkedIn on yksi verkostoitumisen ja työn-

haun kanava. Sitä hyödynnetään eri ammattialojen ja asiantuntijoiden seuraamiseen. 

Kyselyyn vastanneista suurimmalla osalla ei ollut varsinaista koulutusta sosiaalisen 

median palvelujen käyttämiseen. Valmiuksia sosiaalisen median hyödyntämiseen 

kuitenkin pidettiin etupäässä hyvinä, mutta eri aloitusryhmien välillä oli eroja sosiaa-

lisen median hyödyntämisen valmiuksissa.  

 

Opiskelussa sosiaalisen median kanavien hyödyntämiselle mainittiin monia eri käyt-

tömahdollisuuksia, kuten omien opiskeluryhmien perustaminen ja siellä tapahtuva 

ryhmän sisäinen viestiminen, tiedon jakaminen, opiskelun ohjaus, linkkien jakaminen 

ja tiedonhaku. Ohjauksen ja verkostoitumisen hyödyntämisen mahdollisuuksista 

mainittiin myös ryhmien muodostaminen, verkostoituminen, tiedottaminen sähkö-

postin sijasta ja etäopiskelun monipuolistaminen.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta ja laatua mittaavat reliabiliteetti ja validiteetti. Validi-

teetti tarkoittaa sitä, että mitataan ja tutkitaan oikeita asioita tutkimusongelman 

kannalta ja reliabiliteetti tutkimustulosten pysyvyyttä, eli toistettaessa tutkimus saa-

daan samat tulokset. (Kananen 2011, 118–119.) Tässä tutkimuksessa validiteetti to-

teutuu kyselylomakkeen kysymysten avulla. Kysymykset oli kohdistettu tutkimuson-

gelman eli uusien aikuisopiskelijoiden sosiaalisen median tuntemisen selvittämiseen. 

Kyselyyn vastanneista melkein puolet (46 %) oli syksyllä 2014 opintonsa aloittaneita  
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijoita. Tutkimuksen luotettavuutta 

kuvaa myös se, että Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on henkilökohtai-

set käyttäjätunnukset joilla he pääsevät kirjautumaan oppilaitoksen sähköpostiin. 

Kysely oli lähetetty oppilaitoksen sähköpostiin ja uudet aikuisopiskelijat vastasivat 

kyselyyn oppitunnin aikana 28.8.2014. Kysely suljettiin vastausajan päätyttyä ja ha-

vaintoaineisto käsiteltiin SPSS tilasto-ohjelmalla (IBM SPSS Statistics). SPSS ohjelmalla 

on tehty kyselyn tulosten yhteenvetotaulukot eli frekvenssitaulukot ja ristiintaulu-

koinnit.  
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LIITTEET 

 
Liite 1 Kyselylomake 
 

 

Sosiaalisen median kysely aikuisopiskelijoille 

1. Olen aloitusryhmästä  

   HBA11iy 
 

   HBA12iy 
 

   HBA13iy 
 

   HBA14iy 
 

 

 

 

2. Koulutus  

   kansakoulu ja / tai keskikoulu tai peruskoulu 
 

   ammattitutkinto 
 

   ylioppilas 
 

   opistotason tutkinto 
 

   korkeakoulututkinto 
 

   joku muu, mikä?________________________________ 
 

 

 

 

3. Ammatti  

   työntekijä 
 

   toimihenkilö 
 

   yrittäjä 
 

   opiskelija 
 

   muu, mikä________________________________ 
 

 

 

 

4. Kuinka usein käytät sosiaalisen median kanavia?  
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   päivittäin 
 

   muutaman kerran viikossa 
 

   kerran viikossa 
 

   muutaman kerran kuukaudessa 
 

   harvemmin 
 

   en käytä ollenkaan 
 

 

 

 

 

5. Missä yhteyksissä käytät sosiaalisen median kanavia?  

 vapaa-ajalla 
 

 harrastuksissa 
 

 työssä 
 

 en ole käyttänyt koskaan 
 

 

 

 

 

6. Mitkä näistä sosiaalisen media kanavista ovat sinulle tuttuja?  

 Facebook 
 

 Twitter 
 

 Pinterest 
 

 YouTube 
 

 Wordpress 
 

 Google+ 
 

 IRC-Galleria 
 

 MySpace 
 

 

Joku muu, mikä 

________________________________ 

 

 

 

 

7. Mitä ja mihin tarkoitukseen käytät sosiaalisen median kanavia?  

 
Facebook 
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________________________________ 

 

 

Twitter 

________________________________ 

 

 

Printerest 

________________________________ 

 

 

YouTube 

________________________________ 

 

 

muu, mikä ja miten? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

8. Oletko saanut koulutusta sosiaalisen median palvelujen käytöstä?  

 Kyllä 
 

 En 
 

 

 

 

 

9. Arvioi valmiuksiasi hyödyntää seuraavia sosiaalisen median kanavia?  

 erittäin huono huono hyvä erittäin hyvä 

Facebook  

 

            

Twitter  

 

            

Printerest  

 

            

YouTube  

 

            

Wordpress  

 

            

 

 

 

10. Arvioi valmiuksiasi sosiaalisen median käyttöön?  
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erittäin huo-

no 
huono hyvä 

erittäin 

hyvä 

Viestinnälliset valmiudet  

 

            

Tekniset valmiudet  

 

            

Työtehtävissä hyödyntämisen valmiu-

det  

 

            

Verkostoitumisen valmiudet  

 

            

 

 

 

 

11. Millaisissa työtehtävissä nykyisin hyödynnät sosiaalista mediaa?  

 Sisäiseen viestintään 
 

 Asiakasmarkkinointiin 
 

 Verkostoitumiseen 
 

 Tuotekehitykseen 
 

 Sidosryhmäviestintään 
 

 Projektien hallintaan 
 

 

 

 

 

12. Arvioi sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuuksia työtehtävissä  

 erittäin huono huono hyvä erittäin hyvä 

Sisäinen viestintä  

 

            

Asiakasmarkkinointi  

 

            

Verkostoituminen  

 

            

Sidosryhmäviestintä  

 

            

Projektien hallinta  

 

            

Tuotekehitys  
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13. Miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää opiskelussa? 

 

 
 

 

 

14. Miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää ohjauksen ja verkostoitumisen työ-

välineenä?  
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Liite 2 
Avoimet vastaukset kysymys 13. Miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää opiskelus-
sa? 
 

Vastaajien määrä: 74 

 

 Ohjauksella, opastuksella, opiskeluun. 

 Tiedottamisessa, mielipidekyselyt, äänestys. 

 Tiedottaminen 

 Opiskelijoiden kesken vaikka yhteisenä viestinalustana. 

 Informoimiseen 

 Esimerkiksi ryhmätöissä ryhmän jäsenten väliseen yhteydenpitoon. 

 Verkostoitumisessa, tietojen ja kokemusten, hyvien opiskeluvinkkien jaossa, 
mielenkiintoisten artikkeleiden jaossa, markkinoinnissa, kyselytutkimuksissa, 
vaikuttamisessa johonkin tiettyyn asiaan. 

 Ainakin ryhmätyön tekijät voi kommunikoida helposti sitä kautta 
Löytää tiettyä ihmisryhmiä esimerkiksi projekteja ym. varten. 
Tapahtumien mainontaa varten. 

 Verkostoitumiseen muiden ryhmien kanssa, kurssiryhmät, kurssit kokonaisuu-
dessaan some puolella, ei varsinaisia kontakteja koululla vaan virtuaalimaail-
massa. 

 Keskustelukanavana opiskelijoiden kesken, tehtävien tekemiseen. 

 Ajankohtaiset tapahtumat ja muutokset ohjelmistoon, saavuttavat käyttäjät 
nopeasti. Nopea ja vaivaton tapa verkostoitua opiskeluryhmässä. 

 ? 

 Facebookin kautta voi laittaa muistutuksia esim. aikatauluista. 

 Vertaistuki ja yhdessä opiskeleminen, tiedon haku, opiskeleminen. 

 Tiedon jakaminen, verkostoituminen. 

 Esimerkiksi opiskelijaryhmän viestinnässä ja projektien hoidossa. 

 Auttaa verkostoitumisessa. Voi tehdä ryhmiä ryhmätöitä varten. 

 Opiskelijaryhmien omana viestintäkanavana. 

 Oman ryhmän luominen esimerkiksi opiskeluryhmän ja siinä kontaktien vaihto. 

 Esimerkiksi opiskeluryhmän tsemppaamiseen, ohjeistamiseen ja erilaiseen 
viestintään, ryhmätehtävien tekemiseen, keskusteluun. 

 En osaa sanoa. 

 Yhteydenpito ja tiedon jakaminen oman "luokan" kanssa sekä opintojakson 
kurssien osallistujien kanssa. 

 Yhteydenpitoon, verkostoitumiseen, tiedon keruuseen ja jakamiseen. 

 Meillä on ryhmällä käytössä oma Facebook ryhmä, josta saa tietoa tulevista ta-
pahtumista, jaetaan kokemuksia kursseista ja niiden arvioinneista, jaetaan 
kiinnostavia linkkejä yms. 
 
Myös melkein jokaista ryhmätyötä varten on perustettu oma Facebook ryhmä 
jolloin viestittely ja tiedostojen jakaminen on ollut nopeaa. 
 
Twitteriä ja LinkedIniä voi käyttää verkostoitumiseen. 

 Tiedon ja mielipiteiden etsiminen. Erilaiset, itselle uudet näkemykset asioista. 
Verkostoituminen ja uudet ystävät. 
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 Verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa, ryhmän sisäinen viestintä, 
tiedotusryhmälle. 

 Asioista tiedottaminen yhteisten kanavien kautta. 
 
Yhteydenpito esimerkiksi ryhmien kesken. 
 
Julkisuusarvoa esimerkiksi opiskelijoiden projekteille, jota muut kiinnostuneet 
voivat seurata sosiaalisen median kautta. 

 Yhteydenpitoa opiskelijoiden kesken. Ideoiden jakamista. 

 Tiedottamisessa, tiedon haussa, verkostoitumisessa, työn haussa, asunnon 
haussa, harrastusten löytämisessä, ryhmäytymisessä jne. 

 Projektien hallinnassa, esimerkiksi ryhmätyössä. 

 Yhteistyökumppaneiden luomiseen (listaan pitäisi lisätä LinkedIn). Tapahtumi-
en luomiseen ja mainostamiseen. Joillain kursseilla jo luodaan suljettuja ryh-
miä Facebookiin, missä yhteydenpito on helppoa. Tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota siihen, että sosiaalisen median osuus kaikesta mainonnasta ja nä-
kyvyydestä tulee kasvamaan tulevina vuosina. Tiedonhakua myös blogeista ja 
asiantuntijoiden seuraaminen yleisissä sosiaalisen median järjestelmissä olisi 
varmasti asia, johon voisi kannustaa. 

 Helposti saavutettavissa kaikille ja nopea tapa tavoitella ihmisiä. 

 Ryhmän sisäinen viestintä, ryhmätöissä? 

 Oman porukan yhteydenpitoon, ryhmätöiden tekemiseen ja miksei yksilötöi-
den tekemiseenkin. Tietosuojakysymykset rajoittavat omalta osaltaan mitä 
somessa voidaan julkaista - oli sitten kuinka suljettu ryhmä tahansa. 

 Ainakin tiedottamiseen. 

 Markkinoinnin opiskelussa varmasti voi tutkia somen voimaa markkinoinnissa 
yms. monestakin näkökulmasta. YouTube on kuulemma uusi Google, eli jos 
täytyy etsiä tietoa opiskeluihin, on varmaan eri tavoin hyödynnettävissä. 

 Yhteiset kontaktit opiskelijakavereihin. Tiedon etsintä lähteenä. 

 Tiedotukseen, ryhmätöiden koordinointiin, aineistojen hallintaan ja siirtoon. 
Tiedonhankintaan. 

 Kontaktien luonti ja tiedon etsintä, tiedon jakaminen, eri projektien ryhmät ja 
markkinointi. 

 Opiskeluvideot YouTubeen. 

 Oman ryhmän tapahtumien markkinoinnissa, kiinnostuksen herättäjänä, mieli-
kuvien luomisessa esimerkiksi opiskelupaikasta. 

 Tietojen vaihtoa. Sopia tapaamisia. Tiedottaminen. 

 Oppilaiden verkostoitumisessa keskenään. 

 Yhteydenpito ja tiedottaminen. 

 Opintomateriaalin, uutisten, videoiden, yleensä opintoihin liittyvän tiedon ja-
kamiseen ryhmän kesken. Ammattiin kasvaminen on myös ryhmän mukana 
kasvamista, oman osaamisen peilaamista ryhmän osaamiseen ja erilaiset vin-
kit myös oppilaitoksen ulkopuolelta ryhmän jäseniltä laajentavat kokonaisku-
vaa.  
Opintojen tai projektien prosessikuvaukseen - esimerkiksi blogi portfolion 
työvälineenä. 

 Tiedon jakamiseen: kiinnostavat artikkelit ja sivustot, uutiset. 

 Ainakin ryhmätyön yhteydessä. 
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 Vertaistuki, yhteydenpito, verkostoituminen. 

 Hieman vaikea ottaa kantaa laajemmalti, koska en ole käyttänyt some-kanavia. 
Ehkä keskusteluissa / tukitoiminnoissa meidän oppilaiden keskuudessa opin-
toihin liittyen. 
Kysymys 11. oikea vastaus: En ole käyttänyt missään. 

 Esimerkiksi opiskeluryhmät, tiedon jakaminen (jos yleistä ja jaettavaa tietoa), 
tapahtumista yms. tiedottaminen. 

 Facebook -ryhmä on hyvä verkostoitumisen kannalta ja sitä kautta saa esimer-
kiksi nopean vastauksen jos on joku käytännön kysymys esimerkiksi opintoi-
hin liittyen. Ongelmaksi muodostuu informaatioähky ja liian monta kanavaa. 
Kaikkea pitäisi ehtiä seuraamaan ja loppujen lopuksi tärkein - opiskelu jää te-
kemättä. 

 Tiedon etsintä, ajankohtaiset ilmiöt, asiat ja tapahtumat ovat somessa. 

 Yhteydenpito ja projektit. 

 Ryhmätöiden tekemiseen, verkostoitumiseen, ideoiden jakamiseen, tapahtu-
mien mahdolliseen järjestämiseen, yhteydenpitoon, mahdollisten linkki-
en/tiedon jakamiseen. 

 Esimerkiksi ryhmätöiden tekoon. 

 Verkostoituminen, ryhmätyöskentely. 

 Muodostaa ryhmiä ja jakaa tietoa sitä kautta. 

 Kontaktoimalla. 

 Esimerkiksi pitämällä skype-palavereita ja yhdistämällä siihen Google Driven tai 
jonkun muun asiakirjahallintasovelluksen. Myös sopimalla yhteisiä tapaamisia 
tai projekteissa. Henkilöiden etsinnässä tiettyyn projektiin tai kiinnostuksen 
kohteeseen. 

 Hyvin hallinnoidulla ja aktiivisella ryhmäkohtaiselle työtilalla. 
Ryhmäytymisessä 
Tiedon ja hyvien linkkien välittämisessä. 
Opiskeluryhmä voi viritellä keskustelua chatiin tai seinälle; sopia kokoontumi-
sista, jakaa tiedostoja jne. (Tiedostojen muokkaaminen on ollut sujuvaa Goog-
le Drivessä, muuten en ole juurikaan vihkiytynyt Google+:n hienouksiin.) 

 Tarjolla laadukkaita artikkeleita ja uutisia, LinkedIn ryhmien kautta saa tarvit-
taessa asiantuntijoiden kommentteja aiheesta kuin aiheesta, luennot ja kou-
lutusvideot YouTubessa. 

 Erilaisia ryhmiä eri kanaviin ja keskustelua/tietotaidon jakamista siellä, blogeja 
ym. 

 Facebook, Google+ ja Twitter, Yritysblogit / Tutkimuslaitosten WP:t, SlideSha-
re, Academia Edu, Prezi, Padlet, Pinterest ja LinkedIn yms. kaikki soveltuvat 
asiantuntijoiden seuraamiseen, tutkimustiedon ja ajankohtaisten artikkelien 
agregointiin sekä materiaalin keräämiseen, kiinnostavien projektiaiheiden 
löytämiseen, opinnäytetyön ajankohtaisten tiedon löytämiseen sekä verkos-
toitumiseen. 
 
Mitä kiinnostavampaa & relevantimpaa tietoa jaat, sitä helpommin pystyt ra-
kentamaan omaa verkostoasi ko. aihealueen ympäriltä. Ammatillisten päivi-
tysten juju on relevanttius, vuorovaikutus, ei niinkään päivitystiheys. 
 
Projektien toteuttamiseen ryhmätyönä soveltuvat mm. Google Drive & Skype, 
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Facebookin suljetut ryhmät, Padlet yms., riippuen siitä minkä välineiden käyt-
tö on projektille luontevaa ja onko paino tekstissä, visuaalisuudessa jne. Oma 
blogi, portfolio tai nettisivut voivat myös toimia, tehtävänannosta riippuen. 
 
Jos opiskelee esimerkiksi tuotekehitystä tai yrittäjyyttä, voi mm. crowdfun-
dingin/-sourcingin kautta saada rahoitusta, voi testata ideoita yms. 
 
Blogialustoilla ja/tai portfolioalustoilla voi myös ylläpitää projekteja, laatia it-
sestään oman osaamisportfolion jne. Näin voi luoda itselle omaa sosiaalisen 
median brandia, josta on varmasti hyötyä työpaikoista taistellessa. 
 
Lisäinfoa sekä tehtävistä, että muusta opiskeluun liittyvästä toiminnasta. 

 Voisi muodostaa luokan kanssa oman ryhmä, jossa jakaa opiskeluun liittyvää 
tietoa sähköpostin sijasta. 

 Viestintä, verkostoituminen, tutkimus, ryhmätyöskentely alusta. 

 Varmaan useammallakin tavalla. Minä nyt vain olen sellainen erakko, että en 
halua sosiaalisen median ihmissuhteita missään muodossa. 

 Virtuaalikurssien ohjauksessa. 

 Ryhmien muodostamisessa ja ryhmätöissä. 

 Vaikea sanoa, koska some on jo osa ihmistä. 

 Ryhmäviestintänä. 
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Liite 3 
Avoimet vastaukset kysymys 14. Miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää ohjauksen 
ja verkostoitumisen välineenä? 

Vastaajien määrä: 74 

 Mielipidekyselyt 

 Tiedottaminen 

 Itse olen harrasteryhmistä saanut kontakteja omiin intresseihin ja tapaamisia 
johtotason ihmisten kanssa. 

 Vaihtaa yhteystietoja ja kokemuksia. 

 Nopeaan viestintään ja kommunikointiin. 

 Opiskelijoiden yhteiset ryhmät, joissa tiedotetaan ajankohtaisista asioista, 
käytänteistä jne. 

 Tapahtumien ja muiden asioiden tiedottamiseen. 

 Kurssit kokonaisuudessaan some puolella, ei varsinaisia kontakteja koululla 
vaan virtuaalimaailmassa sillä olemmehan digitaalisen liiketalouden opiskeli-
joita. 

 Keskustelu avaa uusia kanavia. Toiset voivat ohjata toisia. 

 Tiedotus. Ohjata ryhmien jäseniä toimimaan keskenään. 

 Jaa, vähän huono arvioida, kun meiltä on kaikki kielletty, niin ei ole tarvinnut 
koskaan miettiä. 

 Kontaktien etsiminen ja ylläpito. 

 Helppo ja nopea keino tavoittaa ja verkostoitua. 

 Informaation välittämisessä some kanavat toimivat hyvin. Somen kautta ver-
kostoitumisen ja kontaktien luomisen kynnys on matalampi ja täten niitä on 
helppo muodostaa. 

 Voi luoda ryhmiä, jolle jakaa tietoa. 

 Muodostamalla suljettuja ryhmiä. 

 Sama kuin yllä, lisäksi etsi toiminnolla etsiä verkostoimiseen yrityksiä tai mui-
ta kanavia. 

 Ohjausta voisi antaa yksilö tai ryhmätasolla, antaa palautetta ja ohjeistusta 
esimerkiksi tehtävissä, ongelmatilanteissa jne. 

 Videoin, jossa oppii käsitöitä eli niitä ihmisen tekemiä tehtäviä joita ei voi ko-
neilla korvata. 

 Luodaan ryhmiä opiskeluryhmittäin, aihealueittain. 

 YouTubessa opetusvideoita, blogit, Facebook ryhmät yms. ohjaukseen, ver-
kostoituminen opettajien ja koulukaverien kanssa lisää mahdollisuutta työllis-
tyä jatkossa. 

 Tavoittamalla saman alan ihmisiä ja seuraamalla esimerkiksi Twitterissä. Ta-
voittamalla asiakkaita Facebookissa jne. 

 Ryhmien perustaminen ja niiden kautta sisäinen tiedotus, ulkoisen informaa-
tion jakaminen ryhmälle. 

 Verkostoituminen samanhenkisten ihmisten kanssa. Voisi johtaa kaikkia hyö-
dyttäviin ja kannattaviin lopputuloksiin. 

 Yhteydenpito sidosryhmien kanssa. 

 Yhteydenpitoa opiskelijoiden ja opettajan kesken. Infoa keskeisistä tapahtu-
mista. 

 Tiedon jakamisessa, sidosryhmien kehittämisessä, tehtävien jakamisessa. 

 En osaa sanoa. 
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 Opettajien tavoitettavuus yleisimmissä sosiaalisissa medioissa, ohjaaminen 
löytämään mahdollisia kontakteja opintoja tai työelämään siirtymistä varten. 

 YouTubeen video koulun kaikista käytävistä ja mistä mitäkin löytyy. 

 Perustiedot järjestelmästä olisi hyvä olla varsinkin kun ei ole sukupolvea joka 
on kasvanut sosiaaliseen median. Omasta mielestä siitä on apua käytön aloi-
tuksessa, samalla tulee kannustettua erilaisten kanavien käyttöön. 

 Tutoropettaja + muutkin opet voisivat viestitellä opiskelijoille opiskeluun liit-
tyvistä asioista, ohjeistuksesta yms. 

 Käytännössähän kaikki sosiaalisen median käyttö on verkostoitumista. Jotkut 
alustat vaan sopivat verkostoitumiseen paremmin kuin toiset. Hyviä alustoja 
verkostoitumiseen mielestäni ovat esim. Facebook ja LinkedIn. 

 Esim. ”faceen” voi perustaa ryhmiä, joissa voi keskustella /ohjata - tutuin 
myös ainakin minulle verkostoitumisen työvälineenä. 

 Keskenään keskustelevat toimivat järjestelmät nopeuttavat 
tiedon siirtoa. Virheetön tiedonsiirto. 

 Käyttämällä sitä! 

 Ryhmät 

 Kursseilla ryhmätyöviestintä Facebookin avulla, tätä voisi opet enemmän 
mainostaa. 

 Ohjauksessa sosiaalisen median kautta kaikkein helpoiten tavoitettavissa, 
koska kaikkiin laitteisiin on esim. omia Facebook -sovelluksia. Toisaalta voi ol-
la huonokin asia. Verkostoituminen helppoa kaikissa kanavissa, yhteistyö-
kumppaneita, oman alan osaajia, kollegoita helppo tavoittaa ja löytää somes-
ta. 

 diipadaapa 

 Sitä voi hyödyntää sähköpostin sijasta viestittelyssä. 

 Tiedon jakaminen ja päivittäminen. 

 Oma ryhmä esimerkiksi Facebook:ssa, jossa jäseninä myös ope ja tutoropiske-
lija. 

 Opettajan ja oppilaiden kommunikaatioon: tulevista kursseista, tapahtumista. 
Myös opiskelukaverit voi keskenään verkostoitua sosiaalisen median kautta. 
Somen kautta voi jakaa tietoa, kertoa työ- ja harjoittelumahdollisuuksista ym. 

 Sen kun tietäisin. 

 Yhteydenpito on helppoa välimatkoista huolimatta. 

 Edelleen hieman vaikea ottaa kantaa, koska en ole käyttänyt somea. 

 Tapahtumien yms. ilmoittaminen, materiaalin jakaminen (jos sellaista että voi 
jakaa), asiaan liittyvien mielenkiintoisten linkkien yms. jakaminen. 

 Verkostoitumisessa etenkin näen vaihtoehdot sosiaalisella medialla. 

 Yhteydenpito ja reaaliaikainen reagointi. 

 Varmasti monella tapaa, mutta itselle melko vierasta vielä. Yhteydenpito kui-
tenkin mahdollistaa monella tapaa. 

 Tavoittaa samalla viestillä laaja ryhmä. 

 Muodostaa ryhmiä ja jakaa tietoa sitä kautta. 

 Ryhmät ja tapahtumat ”naamakirjassa”. 

 Perustamalla heti aluksi esimerkiksi Facebookiin oman aloitusryhmän, sitten 
erikoistumisryhmän myöhemmin. Opettaja-oppilas -ohjauspalavereissa fyysi-
sen palaverin sijaan. 

 Ohjaus- ja opastamisvideoiden lisääminen esimerkiksi Optimaan tms. ryhmä-
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työtilaan tai useampaan viestintäkanavaan, johon useammalla opiskelijalla on 
pääsy. Aktivoida oppilaita keskinäisiin keskusteluihin keskustelualustoilla. 
Opettajat voisivat myös aktiivisemmin käyttää työkaluinaan ryhmätyötilojen 
keskustelupalstoja välttääkseen käyttämästä esimerkiksi sähköpostia. 

 Uraohjauksen apuna. 

 Notkeampiin työkaluihin on luotava yhteisiä käytänteitä, jotka saavat sähkö-
postinlennättäjät ja Optiman kankeudessa ”ähistelijät” vaihtamaan metodeja. 

 Työvälineillä hoituvat esittäytymiset, tehtäväpalautukset (esitykset), kaikki 
keskustelu ja kysymykset. Verkko-opiskelijat tietävät välineiden taipuvan so-
siaalisuuteen, "näkemäesteet" ovat enemmänkin ruudun toisella puolella. 

 Kuljemme ainakin osin samaa taivalta, perusopinnoissa osa etenee tasatah-
tiin. Tässä vaiheessa mielemme täyttyvät samoista kysymyksistä, joista osan 
voisi ratkoa ryhmässä vertaistuellakin.  
Kun ohjaustarve on välillä pari kysymystä, siihen riittäisi 5 minuutin Skype-
puhelu tai chat vaikka rajattuna aikana. "Kysy kaverilta" -moodin lisäksi jokin 
FAQ -tyyppinen ratkaisukin saattaisi toimia. 

 Facebook-ryhmät, Google+ hangouts, omien YouTube-kanavien hyödyntämi-
nen, Twitter-viestintä kaikilla mausteilla. 

 Verkostoituminen ks. edellä. 

 Ohjauksen kannalta (silloin kuin sitä tarvitaan) webinaarit, kyselypalstat, ja 
suljetut ryhmät toimivat miestäni parhaiten. Silloin on syytä sopia, milloin 
esimerkiksi ohjaaja on paikalla / katsoo esiintulleet kysymykset ja vastaa nii-
hin. (Joka päivä esim. klo 11 ja 17) 

 Kommentti kohtaan 12: 
Somen työvälinekäyttö on erittäin mahdollista ja jopa suotavaa. Sitä saattaa 
rajoittaa luutuneet (ja osin väärät) asenteet, osaamisen sekä ajan puute. 

 Oikeiden kanavien ja toimivien viestien löytäminen vaatii testausta. Haastee-
na on myös, että "kaikki" asiakkaat eivät ole vielä omaksuneet eri välineitä, 
joten kanavia, jotka tavoittaisivat kaikki asiakkaat ei somessa vielä ole. 

 Kombinaatiolla LinkedIn, Facebook, Twitter, SlideShare, Google+, email ja yri-
tyksen webbisivut saadaan jo paljon katettua. 

 Lisäinfoa 

 Kouluttajat voisivat kursseihin liittyvää materiaalia laittaa sosiaaliseen medi-
aan ja opiskelijat voisivat kotikoneilla ja laitteilla opiskella virtuaalisesti ja vi-
suaalisesti. Etäopiskelun monipuolistaminen. 

 Tiedon välittäminen, ryhmien muodostaminen. 

 Kysymys 11 oli pakollinen vastata, mutta todellisuudessa en ole hyödyntänyt 
sosiaalista mediaa mihinkään vastausvaihtoehdoista. 

 Kts yllä. 

 Vertaistukimaisesti 

 Meillä on FB, Twitter, WhatsApp ja LinkedIn. Häviääkö uskottavuus jos on kai-
kissa mukana ja joka päivä. 

 LinkedIn: hän tekee sen jo. 

 Nopeasti tavoittaa suuri joukko. 


