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Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ KOULUSSA
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö kouluissa tulee toteuttaa opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan ikäkauden ja osaamistason huomioiden. Keskitetysti tarjotut ratkaisut kuten sähköinen oppimisympäristö ja
vakioitu työasemaympäristö on suunniteltu turvallisiksi ja soveltuviksi kaikkien espoolaisten oppilaiden
käyttöön. Keskitetysti tarjotut ratkaisut on hankittu ja mitoitettu siten, että TVT:n pedagoginen käyttö ja
esim. sosiaalisen median toimintatapojen hyödyntäminen on mahdollista niitä käyttämällä.
Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön koulujen Kuntalaisverkon koneita käytettäessä on estetty
haitallisille Internet-sivustoille pääseminen sisällön teknisellä suodatuksella. Osa sosiaalisen median palveluista voi olla estettynä. Mikäli opetuksessa tarvittava sosiaalisen median palvelu on suodatuksen piirissä,
koulu voi tehdä esityksen palvelun avaamisesta lähettämällä tukipalvelupyynnön käyttötukeen. Mikäli asia
edellyttää opetustoimen tason linjauksia tai päätöksiä, asia käsitellään opetuspäällikön johtamassa työryhmässä.
Kaupungin sähköinen oppimisympäristöpalvelu on kaikkien oppilaiden käytössä ja siellä voi harjoitella turvallisesti suljetussa ympäristössä yhteisöllistä verkkotyöskentelyä. Oppilaiden osaamisen ja ikätason kasvaessa sähköistä oppimisympäristöä voi käyttää myös laajemmin ja esim. julkaista sen kautta julkisessa internetissä näkyvää blogia. Sähköisen oppimisympäristön käyttöä tuetaan koulutuksin ja siihen saa teknistä
tukea palvelun käyttäjätuesta ja Espoon käyttötuesta.
Sähköisen oppimisympäristöpalvelun lisäksi kouluilla on mahdollisuus ottaa käyttöönsä erilaisia Internetissä
käyttäviä palveluita. Internetissä vapaasti käytettäviä palveluita hyödynnettäessä vastuu palveluiden käytöstä, tietoturvasta ja tietosuojasta on koululla tai palvelut käyttöön ottavalla opettajalla. Opetushallitus
ylläpitää verkkosivuillaan tietoa erilaisista sosiaalisen median työvälineistä ja niiden käyttöehdoista.
(http://edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa)
Ennen sosiaalisen median käyttöönottoa on koulussa hyvä käydä keskustelua avoimessa verkossa toimimisen pelisäännöistä, yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta. Sosiaalista mediaa käytettäessä tulee huomioida
palveluiden ikärajat, palvelujen luotettavuus ja soveltuvuus koulukäyttöön. Sosiaalista mediaa käytettäessä
suositellaan ainakin seuraavien asioiden läpikäymistä koko kouluyhteisön kanssa:
1. Henkilötietojen käsittely http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
2. Huoltajien informointi ja tarvittavat suostumukset
3. Käyttöönotettavan palvelun käyttösäännöt ja käyttöehdot (Mihin käyttäjä sitoutuu tehdessään tilin
ko. palveluntuottajan palveluun)
4. Mainoksettoman oppimisympäristön toteutuminen.
5. Tekijänoikeudet (Mitä materiaalia verkkoon voi ladata? Miten suojaat omat oikeutesi itse tuottamaasi materiaaliin? Lisätietoja esim. http://www.kopiraitti.fi/)
6. Yksityisyydensuoja, mitä omia tietoja kannattaa ja voi jakaa - miten niitä voi suojata ja rajoittaa, mitä muiden tietoja voi jakaa? Lisätietoja esim. http://www.webopas.net/yksityisyyden_suoja.html
7. Oppilaille käyttökoulutus siitä, miten netissä toimitaan asiallisesti ja turvallisesti. Palveluiden käyttöönotto vasta sen jälkeen.
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Sosiaaliselle medialle luonteenomaista on vahva yksilöllisyys - yhteisöllisyys muodostuu yhteisten
kiinnostuksenkohteiden kautta. Toiseksi valtaosa sosiaalisen median palveluista on käyttäjälle maksuttomia - miten palvelut rahoittavat toimintansa, miten pitkään ne ovat käytettävissä ja mitä käyttäjien tietoja ne luovuttavat eteenpäin. Pääsääntöisesti palveluiden yksityiskäyttäjät ovat se pääoma,
joilla palveluntuottaja rahoittaa toimintansa - luotaessa palveluun tilejä, on hyvä huomioida, että et
välttämättä olekaan asiakas, vaan tuote.
Sosiaalisen median palveluiden käyttö tiedostojen jakamiseen, yhteisölliseen tiedon rakenteluun ja
sosiaalisten verkostojen luomiseen on mahdollista tehdä mielekkäästi ja turvallisesti, kunhan perehtyy aiheeseen kunnolla. Jos verkossa oleviin palveluihin suhtautuu täysin avoimina, kaikille näkyvinä
sivustoina, on helppo arvioida sitä, miten palvelussa toimii ja mitä sinne tallentaa. Koulu voi muodostaa linjan siitä, miten esim. Facebookia käytetään ja miten opetushenkilöstö suhtautuu oppilaiden kaveripyyntöihin. Jos samoja palveluita käyttää työssä ja vapaa-ajalla, voi olla mielekästä luoda palveluihin erilliset profiilit työ- ja vapaa-ajan käyttöä varten, mikäli palveluiden käyttöehdot mahdollistavat tämän.

Mitä koulun tulee huomioida, kun sisällönsuodatus sallii oppilaiden Sosiaalisen Median käytön
koulussa?
Kun sisällönsuodatus ei enää estä oppilailta sosiaalisen median käyttöä, oppilaat pystyvät tuottamaan, jakamaan ja hakemaan tietoa sosiaalisen median palveluita hyödyntäen. Tämä tuo paljon joustavuutta työskentelyyn, mutta tuo mukanaan myös uusia uhkia. Sosiaalisen median palveluissa liikkuu paljon erilaisia käyttäjiä, joiden kanssa pystyy verkostoitumaan. Käyttäjien netti-identiteetti ei
välttämättä kuitenkaan kerro siitä, millainen ko. käyttäjä oikeasti on. Lisäksi käyttäjien itsensä tuottama ja jakama materiaali voi olla mitä vain. Vaikka esim. erilaisissa videonjakopalveluissa sisältöä
tarkkaillaan, saattaa sieltä tulla vastaan arveluttavaa materiaalia. Samaten tietosisältöjen todenperäisyys saattaa olla kyseenalainen. Medialukutaidon ja turvallisen netin käytön merkitys kasvaa entisestään ja se tulee huomioida koulun toiminnassa.
OPH:n sosiaalisen median opetuskäytön suositukset:
http://www.oph.fi/download/140104_sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset.pdf
Oikeusministeriö on julkaissut 2010 katsauksen sosiaalisen median mahdollisuuksista julkishallinnon
työssä. Katsaus sisältää asiantuntijoiden näkemyksiä sosiaalisen median mahdollisuuksista ja haasteista. Katsaus ja siihen liittyvää tietoa:
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuudethallinnollepa
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