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”On laskettu, että kun ihminen täyttää 70 vuotta, hän on katsellut elämästään televisiota lähes kymmenen vuotta. Koulunsa päättävä nuori on joka tapauksessa istunut television ääressä enemmän kuin koululuokassa.”  
Tapio Varis 

TODELLINEN HAASTE: 

Nyt kouluissa ja oppilaitoksissa 
 opiskelee sukupolvi, 

 joka on syntynyt keskelle digiaikaa 

 – digiajan natiivi 
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TV-sukupolvi rakensi identiteettinsä 
eritavoin kuin HABBOHOTEL-sukupolvi 

HÄH? 
Kaksi 

Kanavaa? 
MV? 
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Lasten ja nuorten nettielämä perustuu 
sosiaalisuuteen 

 9/10 tärkein syy käyttää nettiä sosiaalinen 
kanssakäyminen: pikaviestimet ja 
yhteisölliset verkkopalvelut (Lapsen ääni 2009) 

 Lapsista ja nuorista 35 prosenttia viettää 
verkossa keskimäärin 5–10 tuntia 
viikossa. 

  Suurkuluttajia, jotka käyttävät nettiä yli 20 
tuntia viikossa on noin kymmenesosa 
nuorista. (Pelastakaa Lapset, 2005.) 
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Sosiaalisella medialla tarkoitan 
uusia kaksisuuntaisia media-

palveluja joissa kaikki toimijat 
voivat samanaikaisesti toimia 
sekä lukijoina, kuuntelijoina, 
katselijoina että toimittajina.  
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Mediakulttuurin ja digitaalisen 
kulttuurin muutokset 

 on syntynyt uusia tapoja toimia, saada tietoa, 
rakentaa yhteisöjä, kommunikoida, oppia, 
lukea ja kirjoittaa. 

 monilla palveluilla on visuaalinen lähtökohta 
 digitaalisten lukutaitojen alueita ovat blogien 

kirjoittaminen, digitaalisten pelien pelaaminen, 
erilaiset verkkoyhteisöjen muodot ja sosiaalisen 
median käyttötavat  
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Uusia toimintatapoja 

  yhteistoiminnallisia 
  osallistuvia 
  avoimia 
  valtauttavia 

 elämää puolivalmiissa 



Sosiaalisesta media ja uudet 
vuorovaikutukselliset yhteisöt  

 Wikipedia, Facebook, 
MySpace, SecondLife, 
Habbo Hotel ja Flickr.  

 Lisäksi blogit, podcastit, wikit, RSS, 
tekstiviestit ja ”mesettäminen” (instant 
messaging).  
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1/19/80 -sääntö  

  1% tuottaa suurimman osan 
sisällöstä 

  19% osallistuu sisällön tuottamiseen  
  80% osallistuu passiivisesti  
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SOS.MEDIAN KOLME 
EDELLYTYSTÄ 

• SISÄLTÖ 

• YHTEISÖ 

• TEKNOLOGIA 
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POS =Parent Over Shoulder  

 LoL=  
   OMG= 
     wtf=  

;) o jo 25v IhQ juttu 
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MITEN MEDIA MUUTTUU ? 

 Monimediallisuus 
 Viihteellistyminen 
 Audio(visuaalisuus) 
 Vuorovaikutteisuus 
 Jatkuvat tekniset 

innovaatiot 
 Matala julkaisukynnys 

 Kasvava tarjonta 
 Lumetodellisuus 
 Kaikki saatavilla 
 Yksityisyyden turva 
 Tulevaisuuden 
  ennustaminen???? 



MITÄ TEHDÄ? 

• Yksityisyyden suojan ja avoimuuden 
yhteen sovittamisen haasteet 

• Nettiyhteisöt kansalaisvaikuttamisen 
keinoina  

• Sosiaalinen media syrjäytymisen 
ehkäisemisessä  

• Lasten ja nuorten mielenterveys 
virtuaalimaailmassa  

• Sosiaalisen median kriittinen lukutaito  

• Nettiyhteisöt ja uusi työelämä 

>NET SAFE ASENNE 

>KÄYTÄ MEDIAA HYVÄÄN 

>NETISTÄ VOI SAADA KAVEREITA 

>RISKIKÄYTTÄJIEN TUNNISTAMINEN 

>AJATTELEMINEN KANNATTAA  AINA 

>HEI, NE KÄYTTÄÄ MEDIAA TULEVISSA 
TÖISSÄÄN IHAN TYÖKSEEN 
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 Minkälaisia vuorovaikutuksen muotoja nettiyhteisöillä ja 
koululla voi olla tulevaisuudessa? 

 Minkälaisia vaikutuksia nettiyhteisöillä on kouluun 
tulevaisuuden Suomessa? 

 Millainen on opettajan on-line-tulevaisuutesi? 

 Voiko koulu jättää sosiaalisen median huomiotta? 
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Kiitos! 

Kysymyksiä?  

Keskustelua? 


