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Tiede sosiaalisessa mediassa -harjoituskurssi 

”Jakson tavoitteena on antaa yleiskuva sosiaalisen median 
mahdollisuuksista tieteen tunnetuksi tekemisessä. Jakson 
suoritettuaan opiskelijalla on peruskäsitys sosiaalisen median 
muodoista, käytännöistä, teknisistä ja eettisistä kysymyksistä. 
Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan henkilökohtainen 
tiedeviestintäprojekti sosiaalisessa mediassa.” 
 
•  Osa tiedeviestinnän kokonaisuutta viestinnän oppiaineessa 
•  Ensimmäistä kertaa syksyllä 2015 
•  Lähitapaamiset atk-luokassa 
•  Suoritukseen kuului 7 harjoitustehtävää ja lopputyö 



Yammer kurssialustana 



Taustakanava ja oppimisympäristö 

[screenshot Yammerista] 
 

Kurssin vetäjinä odotimme 
Yammerilta mm. a) 
vuorovaikutteisuutta, b) 
informaaliutta, c) 
itseohjautuvuutta, ja d) 
sähköpostittomuutta. 

Yammerin keskeiseksi 
haasteeksi paljastui 
kuitenkin tiedon 
löydettävyys. Viestinnän 
ollessa aktiivista tärkeätkin 
päivitykset katoavat 
nopeasti feedin muotoiseen 
päivitysvirtaan 

Yammer osoittautui myös 
tehokkaaksi alustaksi 
tiedon jakamista ajatellen, 
jolloin tarve useiden 
rinnakkaisten 
yhteydenpitotapojen (esim. 
sähköposti) käyttöön 
kurssin aikana väheni 
selvästi.  



Informaation löydettävyys 
Haaste 1: Tieto katoaa feedimuodossa toimivaan alustaan. 

●  #hashtagit 
●  ryhmät 
●  announcements 
 
Haaste 2: Yammerin sisäkkäiset verkostot sekoittavat 
käyttäjää: etusivulta päättyy HY:n yleiseen verkostoon. 

●  Ohjeistus kirjanmerkkien käyttöön! 



Hakutoiminto on kätevä 
tapa etsiä tietoa Yammer-
networkista. Tagaaminen 
(#) auttaa tiedon 
merkkaamisessa, esim. 
”#luentokalvot”. 
 



Taustakanava ja oppimisympäristö 

[screenshotti jostain tehtävänpalatuksesta 
osoittamaan, että käytettiin myös siinä 
tarkoituksessa] 
 

”Ryhmiä” voi käyttää esim. 
kohdennettuina keskustelu/
työareenoina, ohjeistuksien 
ja tiedostojen jakoon sekä 
säilytykseen. 



Tehtävien palautus 

-  [tähän kuva tehtävälistasta + 
kommentoinnista] 



Tehtävien palautus 
Yammerissa voi myös 
kommentoida kätevästi 
esidm. PDF- ja Word-
dokumentteja. 



Johtopäätöksiä 



Suljettu avoimuus 

●  “Privately public” (Lange 2008) eli suljettu 
ympäristö, jossa kaikki avointa 
o  Opiskelijoiden mielestä kurssin aiheeseen sopivaa 

 
●  Mahdollistaa: 

o  Vertaispalaute, tsemppi, linkitykset 



Vuorovaikutteisuus 

•  Haaste: Sähköpostitulva, opiskelun 
tilasidonnaisuus ja vertaistuen puute 

Ø  Yhteydenpito opettajiin 
Ø  Vertaiskeskustelut, tehtävien kommentoinnit 
Ø  Linkkien jakaminen, tägäykset 
 
•  Haaste: Miten saada enemmän spontaania 

keskustelua aikaan? Voisiko keskustelu 
jatkua kurssin jälkeenkin? 



Vuorovaikutteisuus 



Kiitos! 

Pohdittavaa: 
 
•  Vuorovaikutuksen haaste: tehtäväpakot? 
•  Orgaaninen vs. ylhäältä ohjattu keskustelu? (Yammer 

vs. Moodle) 
•  Suljettu vs. avoin ympäristö? (Moodle/Yammer/FB/

Blogi) 
•  Vertaisoppimisen ja -keskustelun rooli opetuksessa 
•  Formaali oppiminen vs. formaali oppimisympäristö: 

voiko käyttää alustaa, joka ei ole alunperin 
oppimisalustaksi suunniteltu ja miten se pitäisi 
huomioida jos pitäisi (”luova alustan käyttö”)? 


