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Jakaminen on keskeinen osa  

sosiaalisen median kulttuuria 

”Sosiaalinen media on ennen muuta 
tiedon jakamista, keskustelua  

ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.”  
 

Harto Pönkä 

 

”Koulutuksissa käymällä  
ei ikinä voida saavuttaa samaa 

tietomäärää, kuin aktiivisesti 
sosiaalista mediaa seuraamalla.”  

   

Petteri Mikkonen 
www.aikajaavaruus.fi 

 

 

 
 

 
 

 

Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA 

http://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248/
http://www.aikajaavaruus.fi/


Miksi jakaisin jotain omastani?  
Anne Rongas, Opeblogi (CC BY-SA):  

opeblogi.blogspot.fi/2014/02/jaa-jotain-paivaa-viritellessa-jaajotain.html 

 
 

”Ihmiskunnan menestyminen tällä pallolla on 
aina perustunut siihen, että opimme 

toisiltamme ja välitämme osaamistamme yli 
sukupolvien. Minun tuotokseni ovat osa 

jakamisen ketjussa ja verkostossa.” 
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 CC-lisenssijärjestelmä on selkeämpi ja 

helpompi kuin tekijänoikeuslaki 

Kuvat ovat Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: 

www.slideshare.net/tarmot/kansalaiselle-verkkoaineiston-hydyntminen-mediatuotannossa 

http://tarmo.fi/
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• Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke 

• Maailman käytetyin avoin lisenssi 

• Jos haluat antaa muille oikeuden eri tavoin 
käyttää aineistoasi, sinun täytyy kertoa siitä. 
Suositeltavinta on tehdä se merkitsemällä 
aineisto avoimella Creative Commons -
lisenssillä.  

• creativecommons.fi 
 
 

 
 
 

KUVA: Puneet Kishor, CC0 

 

http://creativecommons.fi/


Tämä dia on kopio Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: 

www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle 

CC-ehdot 
Yhdistelemällä näitä ehtoja, saadaan seuraavan dian lisenssit 

http://tarmo.fi/
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
http://www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle


Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA  -lisensoidusta teoksesta:  

Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo 

Oppimateriaalin jakamiseen suositeltavia ovat 

CC BY ja CC BY-SA -lisenssit 
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CC-lisenssin etuja 
 
 
 

Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY 

http://creativecommons.fi/
http://creativecommons.fi/


Matkani jakamisen kulttuuriin 

 
 

 

 
 





SlideShare-diojenjakopalvelu 





Avoin jakaminen  

– saan enemmän kuin annan 

Ehdottomasti jatkan! 

• Vastavuoroisuus 

• Auttamisen halu 

• Näkyvyyttä asialle ja hankkeelle  

• Näkyvyyttä omalle 
asiantuntemukselle,  
osa portfoliota  tuo töitä 

• Vuorovaikutus, verkostot 

• Säästää aikaa ja vaivaa 

• Positiivinen palaute 

 

Huomioitavaa 

• Uskallatko? Kokeile! 

• Niin kehut kuin moitteet tulevat 
julkisesti  mm. tekijänoikeudet 

oltava kunnossa 

• Oma suhtautuminen 
uudelleenkäyttöön ja 
parastamiseen 



Koulutusdiojen jakamisen hyödyt 

Esim. SlideShare-diojenjakopalvelun hyötyjä 

• Kirjastoalan ammattilaiselle 

• Kirjastolle, sen hankkeille, alan muille organisaatioille 

• Informaatiolukutaidon opettajille 

 

Halukkuus jakaa omia IL:n materiaaleja. IL-yhteistyö ja verkostoituminen -kysely 2014 



Toinen toisilta oppimista 

”Kaikki…varmasti tietävät, miten 
kortilla aika työpäivän aikana on... 
Joten kun lähdin blogeja lukemaan, oli 
ensimmäinen ajatus se, että en ole 
koskaan tajunnut, miten paljon tvt:n 
käyttöön opetuksessa liittyvää 
materiaalia ja pohdintaa verkossa on! 
Linkki vei toiseen, ja jo vartissa olin 
löytänyt monta ihan uutta juttuja. 
Huippua!” 
 

Tamperelainen luokanopettaja 

 
Kuva: pixabay.com, CC0 

http://pixabay.com/en/together-team-people-circle-hands-235128/


Blogit - jakamista ja omia verkkosivuja 

Tieto haltuun -hanke 

• tietohaltuun.wordpress.com 

• Lukion tiedonhallintataitojen 
opetussuunnitelma 

• CC-lisensoituja 
opetusmateriaaleja 

Matleenan blogi 

• www.matleenalaakso.fi 

• Syntyi tarpeesta koota oma 
ammatillinen verkkoläsnäolo 
yhteen paikkaan 

• Webinaarilistaus 

http://tietohaltuun.wordpress.com/
http://tietohaltuun.wordpress.com/
http://www.matleenalaakso.fi/
http://www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html


Vuorovaikutuksen ympäristöjä 

Twitter 

• Yhteinen mielenkiinnon kohde riittää: #ILseminaari 

• Yksityiset ja julkiset listat 
• Joka toinen tiistai chat opetusteknologiasta klo 18-19 #Bettchat 

• www.matleenalaakso.fi/2014/01/twitter-bett-messuilla.html 

 

Facebook 

• Ryhmät erinomaisia ammatilliseen vuorovaikutukseen: 
ideoiden jakamiseen ja vertaistukeen 

• Ryhmien kokoaminen, ks. esim. opeverkostot.wikispaces.com 

 

LinkedIn 

• Ammatillisen verkostoitumisen foorumi 

• CV-tiedot 
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Kaipaatte verkostoja 

• Ottakaa ne täältä mukaanne! 

• Jakakaa päivän parhaat oivallukset ja opit verkostoissanne 

 

 

Kuva: IL-yhteistyö ja verkostoituminen -kysely 2014 (kysymykseen 100 vastausta) 



Haluatte jakaa ja tehdä yhdessä 

• Kun muut jakavat CC-lisenssillä  

Hyödynnä, kommentoi ja kiitä 

 

• Kerää rohkeutta ja kokeile jakamista ja yhdessä 
tekemistä   

Kun näet, että toimii ja saat enemmän kuin annat, 
ottakaa toimintatavaksi koko työyhteisössä 

 



Sosiaalisen median Survival Kit 

kirjastoammattilaisille 

• Tavoite: Edistää kirjastotyöntekijän tietotyöosaamista, eli tieto- ja 
viestintäteknisten välineiden soveltamista ja hyödyntämistä erilaisissa 
työtilanteissa. Tällä pyritään sujuvuuteen neuvontatilanteissa ja muissa 
työtehtävissä. 

• Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Anne Rongas ja Matleena Laakso 

Teemoja 
• Mitä olisi hyvä tietää ennen kuin menet 

ammatillisesti someen? 
• Yhteisöllinen sisällön tuottaminen: blogit ja 

wikit  
• Kuvia, videoita ja ääntä verkosta ja verkkoon 
• Aineistojen jakaminen ja verkostot: Facebook 

ja Twitter 
• Googlen palvelut 
• Paikkatieto ja lisätty todellisuus 
 

Kuva: Anne Rongas, CC BY-SA 

http://www.pedapoint.fi/
http://www.matleenalaakso.fi/p/kuka-olen.html


Lisätietoja 

• CC-lisenssit: creativecommons.fi  

• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen 
-lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: 
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen 

on sallittu. 

– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän 
diasarjan osalta: Matleena Laakso, 
www.slideshare.net/MatleenaLaakso/kirjastoseminaari-101114.  
Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.  

• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: 
www.matleenalaakso.fi 

Tämä diasarja on lisensoitu Creative  

Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 
HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.  
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