
Facebook
(facebook.com)

• Voi luoda kuvallisen profiilin

• Voi jakaa kuvia, videoita
tilapäivityksessä

• Paljon keskusteluryhmiä eri
aihepiireistä

• Ystäväverkon luominen

• Kuulumisten jakaminen ja 
toisten kirjoitusten tykkääminen
ja kommentointi

• Ajanviete

• Live-video (kuvapuhelin)

• Suoratoisto tapahtumista

• Asiakaspalaute ja asiakaspalvelu, 
chat



Youtube 
(youtube.com)

• Suoratoistopalvelu

• Voi käyttää monenlaisella laitteella

• Videogalleria, joka sisältää erilaisia videoita eri 
aiheista

• Viihde

• Opastusvideot

• Musiikkivideot

• Tv- ja elokuvien esittelyitä ja lyhyitä kohtia

• Ilmainen

• Mainosrahoitteinen

• Käyttäjät voi kommentoida toisten videoita



Sosiaalinen 
media, 

määritelmiä

• Verkkopalvelut, joissa käyttäjät luovat keskeisen 
uuden sisällön

• Foorumi, joka antaa mahdollisuuden keskustella
moneen suuntaan

• Käyttäjät voi kirjoittaa viestejä ja jakaa kuvia / 
videoita muille käyttäjille

• Muut käyttäjät ilmaisevat mielipiteensä painamalla 
Tykkää-painiketta

• Tiedonvälityksen nykyaikainen tapa, mahdollistaa 
tiedon ja tiedostojen jakaminen



Sosiaalinen media (lyhennetään some) 

Tarkoittaa 
verkkoviestintäympäristöjä, joissa 
jokaisella käyttäjällä tai 
käyttäjäryhmällä on mahdollisuus 
olla aktiivinen viestijä ja 
sisällöntuottaja tiedon 
vastaanottajana olon lisäksi 
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Sosiaalisessa mediassa viestintä 
tapahtuu monelta monelle, eli 
perinteisille 
joukkotiedotusvälineille 
ominainen viestijän ja 
vastaanottajan välinen ero 
puuttuu
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Käytännössä viestintä tapahtuu 
kuitenkin jonkin keskitetyn 
palveluntarjoajan kautta.
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Twitter

• Mikroblogipalvelu

• Tiedottaminen

• Kriisiviestintä

• Markkinointi

• Uusien asioiden etsiminen

• Joukkojen tutkiminen

• Fiilistely



Instagram

• Instagram on ilmainen kuvien 
jakopalvelu ja sosiaalinen 
verkosto

• Palvelun avulla käyttäjät voivat 
jakaa kuvia ja videoita sekä 
kommentoida ja tykätä toistensa 
jakamasta sisällöstä

• Kuvia ja videoita voi muokata 
erilaisilla filttereillä

• Palvelun käyttö mobiililaitteilla 
edellyttää sovelluksen latausta, 
joka on saatavilla iOS-, Android-
ja Windows Phone 8 -
käyttöjärjestelmille.



LinkedIn

• Business verkostopalvelu

• Yrityksen näyteikkuna

• Virtuaalinen käyntikortti

• Näkyminen kansainvälisissä 
intressiryhmissä

• Työverkoston seuranta



Blogi

• Verkkokirjoituspalsta

• Pitkäjänteinen 
verkkoidentiteetin rakentaminen

• Asiantuntijuuden luominen

• Verkottuminen

• Vertaiskeskustelu



Yammer

• Sosiaalinen verkosto

• Hiljainen tieto

• Villi ideointi

• Lähipiiritiedotus



Wikit

• Yhteisöllinen verkkotietokirja

• Yhteiskehittely

• Yhteinen dokumentointi

• Julkinen suunnittelu



Slideshare, 
Flickr

• Avoin tiedostojako

• Esitysten, luentojen, kuvien ja 
videoiden julkinen jakaminen

• Editointi (Youtube)

• Brändinrakennus



Sosiaaliset kirjainmerkit

• Kirjainmerkkejä voi tallettaa itselleen talteen 
ja jakaa ystävien ja tuttujen kanssa 
useammalla eri tavalla

• Päätelaiteriippumattomuus

• Yleensä kirjainmerkit koneeseen ja 
selaimeen riippuvuussuhteessa

• Näkee muiden kiinnostuksen kohteet

• Kirjainmerkkejä voi jakaa muissa some-
palveluissa



Google Drive / 
Sovellukset

• Yrityskäytössä maksulliset –
kotikäytössä ilmaiset

• Palvelut erilaisia

• Selaimella käytettävät 
toimisto-ohjelmat

• Internet-yhteys

• Päätelaiteriippumattomuus

• Yhteiskäyttö, yhteistyö, 
suunnittelu



Suosittelu / 
Vertaisarviointi

• Tietoa tuotteista tai palveluista 
niiltä, jotka ovat hankkineet 
saman tuotteen aikaisemmin

• Päätöksenteon tukipalvelu

• Vertaa.fi

• Hintaseuranta.fi


