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Sisältö

• Mikä väline paras mihinkin tarkoitukseen?

• Hyviä käytäntöjä

• Vinkkejä vaihtoehtoisiin toteutuksiin

• Lyhyesti Zoomin työkaluja webinaarissa

• Tilaa keskustelulle ja kysymyksille
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Vaihtoehtoisia järjestelmiä
webinaarin järjestämiseen

1.4.2020

Zoom-
kokous

Zoom-
webinaari

Microsoft Teams-
kokous

Osallistujamäärä Max. 300 Max. 500 Max. 250
Osallistujien
vuorovaikutus

Ääni, video, 
ruudunjako, chat 
jne.

Kysymyspalsta, 
chat, puheoikeus
pyydettäessä

Ääni, 
video, ruudunjako, 
chat jne.

Laitevaatimus
(suositus)

Zoom-sovellus, 
Chrome-selain tai 
mobiilisovellus

Zoom-sovellus,
Chrome-selain
tai mobiilisovellus

MS Teams -sovellus
tai mobiilisovellus
(JY kirjautuminen)

Soveltuu
parhaiten:

Vuorovaikutteiset
webinaarit ja 
työpajat

Luentotyyppiset
webinaarit, 
vähemmän
vuorovaikutusta

Vuorovaikutteiset
webinaarit ja 
työpajat, hyvä
dokumenttien-
käsittelytoiminto

Kuka voi
käyttää?

Kaikki JY-
tunnuksilla
kirjautuvat

Videotuki avaa
palvelun
pyydettäessä

JYU Office 365-
käyttäjät
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Valitse sopiva järjestelmä tilanteen
mukaan

• Opetuskäytössä suosittelemme ensisijaisesti Zoom-
verkkokokouksia

Suuremmalle ryhmälle Zoom-webinaarit (max. 500 osallistujaa)

• Microsoft Teams ensisijaisesti työryhmien, hallinnon ym. 
sisäiseen käyttöön

• Yli 500 osallistujan webinaarit: 
järjestetään jakelutekniikka tapauskohtaisesti

lisätietoja videotuelta: video-support@jyu.fi

1.4.2020
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Millaisia laitteita tarvitaan webinaarin
järjestämiseen?

• Optimitilanne:
Tietokone, jossa kiinteä nettiyhteys
(valokuitu/ADSL/yliopiston verkko)

USB-webkamera

USB-kuulokemikrofoni tai hyvälaatuinen USB-
pöytämikrofoni

Valitsemasi verkkokokousalustan sovellus
asennettuna (esim. Zoom-sovellus)

Kaksi näyttöä helpottaa ruudunjaon käyttöä

1.4.2020
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Millaisia laitteita tarvitaan
webinaariin osallistumiseen?

• Tietokoneella:
Suositus: Windows- tai macOS-käyttöjärjestelmä
(Linux-tuki on rajoittuneempi)

Suositus: oikea sovellus valmiiksi asennettuna (esim. Zoom-
sovellus)
Varakeino: osallistuminen Google Chrome-selaimella

Kaiuttimet tai kuulokkeet
myös mikrofoni ja webkamera, jos aikoo osallistua
aktiivisemmin)

• Mobiililaitteella:
Android- tai Apple-mobiililaite (älypuhelin tai tabletti)
Oikea sovellus valmiiksi asennettuna (esim. Zoom-
sovellus)

1.4.2020
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Webinaarin valmistelut 1(2)

• Suunnittele käsikirjoitus ja ajankäyttö
Onko yksi vai useampia asiantuntijoita puhujina? 
Yksi- tai kaksisuuntaisuus?
Aktivoivat tehtävät 
Pienryhmätyöskentelyä?

• Mitä kerrot alussa osallistujille? 
Teemat
Ajankäyttö
Toimintaohjeet 

esim. chattiin kysymykset tai ääniongelmat

• Tee esitysmateriaali
Saavutettavuus: fonttikoko (väh.18 pt), värimaailma

Vinkki: esityksen aikana: ctrl + 

1.4.2020
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Webinaarin valmistelut 2(2)

• Etukäteen osallistumisohjeet sähköpostitse
Kerro mikä kokoussovellus ja miten kirjaudutaan 
Linkki ohjeeseen: tärkeimmät osallistujan työkalut
Mahdollisuus tulla testaamaan esim. 15 min. ennen tilaisuuden 
alkua – etenkin jos osallistuminen äänellä
Keneltä saa tarvittaessa lisätietoja

• Huomioi jälkityöt:
Tehdäänkö tallenne?

Automaattinen tai itse muistettava klikata tallennus päälle

Kerrotaan heti alussa webinaariin osallistujille 
– Zoomissa: Chat ja Osallistujat –tiedot eivät tule näkyviin tallenteeseen

Tallenteen jakaminen: Moniviestin
Esitysmateriaalin jakaminen: Moniviestin-sivulle tai Koppaan

1.4.2020
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Jos pitkäkestoinen webinaari

• Suunnittele ja kerro osallistujille etukäteen ohjelma
Tiivistä ajankäyttöä – esim. käänteistä opetusta: 
etukäteen videoklippi

Huomioi riittävän pitkät tauot: kahvi-, lounas- ja 
jaloittelutuokiot

• Ei pitkiä yhden henkilön monologeja (max 0,5 h)
=> oppijoiden osallistaminen ja aktivointi

Muistiinpanot tai miellekartta

Kyselyt ja äänestykset

Keskustelut pienryhmissä

Itsenäinen harjoitus

1.4.2020
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Vaihtoehtoja perinteiseen 
yksisuuntaiseen webinaariin 1(2)

• Monologin ja Powerpoint-shown sijaan: 
asiantuntijoiden haastattelu tai keskustelu

• Käänteinen opetus: katsottava etukäteen 
asiantuntijoiden lyhyet videoklipit ja webinaarissa
syvennetään ja sovelletaan

Voit kerätä etukäteen nimettömänä kysymyksiä 
haasteellisista asioista

• Pienryhmä- tai pariporinat
Voi ottaa myös ”ajatteluhatun”: jaetaan etukäteen 
keskustelijoille roolit eli näkökulmat, jonka kautta 
osallistuja (esim. kriittinen / rakentava / luova / 
yhteenvedon tekijä)

1.4.2020
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Vaihtoehtoja perinteiseen 
yksisuuntaiseen webinaariin 2(2)

• Kalamalja: 4-5 henkilöä vuorollaan, kamerat päällä
”Sisimpään rinkiin asetetaan neljästä viiteen tuolia, jotka muodostavat kalamaljan. Loput 
tuolit asetellaan sisäkkäisiksi renkaiksi kalamaljan ympärille. Kalamalja täytetään joko 
vapaaehtoisilla tai erikseen valituilla osallistujilla, muiden istuessa tuoleille kalamaljan 
ympärille.”

Avoimessa kalamaljassa yksi tuoli jätetään tyhjäksi, kun taas suljetussa 
kalamaljassa kaikki tuolit täytetään. Tilaisuuden juontaja esittelee aiheen ja 
osallistujat aloittavat keskustelun aiheesta. Kalamaljan ympärillä oleva yleisö 
seuraa keskustelua.” 

Avoimessa kalamaljassa kuka tahansa yleisön jäsen voi koska tahansa tulla 
istumaan kalamaljan vapaalle tuolille

Suljetussa kalamaljassa alussa valitut osallistujat keskustelevat tietyn sovitun 
ajanjakson verran. Kun aika päättyy, he poistuvat kalamaljasta ja uusi ryhmä 
täyttää sen. Kun viimeinen ryhmä on valmis, juontaja sulkee kalamaljan ja 
esittää keskustelun yhteenvedon. 
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalamalja)

• Learning café: 
asiantuntijat kiertävät pienryhmissä

1.4.2020
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Vinkkejä: ruudun jakaminen

• Zoomissa:
Vain tietty 
sovellus: esim. 
Powerpoint-esitys
Koko näyttö: jos 
edell. lisäksi 
Powerpoint-esitys, 
Excel-taulukko, 
www-sivut 

• Teamsissa: kannattaa 
jakaa PP-esitys koko 
näytössä, jotta diojen 
vaihto onnistuu paremmin

1.4.2020

HUOM: sulje ennen webinaaria pois 
ylimääräiset sovellukset, esim. 
sähköposti 
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Zoomin työkalupakki (host)

1.4.2020

Ks. Tarkat ohjeet:
http://r.jyu.fi/zoom



Vinkkejä: mikit ja kamerat

• Kun luot kokouksen: mikrofonit automaattisesti heti päällä vai 
klikattava auki?

Osallistujien hyvä tietää, ettei esim. ennen kokouksen alkua 
epähuomiossa muu puhe tule kaikille kuuluville

• Jos osallistujilla on päällä webkamerat 
Sen osallistujan kamera aktivoituu, joka puhumassa

Huom. kaistan kuormitus: usein riittää, että vain alussa on hetken kaikilla 
kamerat päällä, esim.  esittäytymiskierroksen ajan tai vain 
puheenjohtajalla

• Jos ei ole oma puheenvuoro, vaihda mikrofoni äänettömään mute-
tilaan

Toisinaan puhujalta unohtuu mikrofoni mute-tilaan, vinkkaa heti 
ystävällisesti puhujalle

Myös näppäinkomennot: Zoomissa välilyönti, Teamsissa ctrl+shift+M

Tarvittaessa host voi myös mykistää kaikki



Vinkkejä: chat

• Ohjeista osallistujia etukäteen ongelmatilanteiden 
ratkomisessa

Paikalle kannattaa tulla hieman etukäteen testaamaan ääni- ja 
kameratoimintoja
Chattiin kommentit, jos esim. äänessä ongelmia

• Jos iso webinaari: kannattaa pyytää kollega päivystämään 
chat-kysymyksiä tai käyttää Kysymys&Vastaus -palstaa

• Chat-ruudussa voit lähettää viestin joko kaikille tai yksityisesti
Private-viesti näkyy vain asianosaiselle. Korrektia esim. jos 
haluat vinkata vain puhujalle itselleen
Kätevä, jos on useampia co-hosteja: esim. ”taustalla” 
tarkennetaan työnjakoa

1.4.2020 15



Zoom: Äänestykset tai Puheenvuoron 
pyytäminen ”tilamerkeillä”
• Klikkaa ensin alareunasta Participants –painiketta
• Valitse sopiva tilamerkki:  

•

• =>  Tilamerkit näkyvät osallistujalistassa nimen kohdalla, kunnes 
osallistuja itse poistaa sen klikkaamalla merkkiä uudestaan. 

Myös istunnon vetäjä voi poistaa kaikkien osallistujien 
tilamerkit yksitellen tai Clear all



Zoom: Kyselyt (Polls) 1(2)

• Hostilla on käytössään 
kysely-toiminto (Polls)

• monivalintakysymyksiä
• Voit  tehdä kyselyn 

etukäteen: klikkaa  
alareunan valikosta 
Polls -toimintoa

• HUOM: vain alkuperäisellä hostilla eli 
kokoushuoneen luojalla on oikeus 
kyselytoimintoon ja kokoukseen tai 
webinaarissa luotuihin kyselyihin.



Zoom: Kyselyt (Polls) 2(2)

• Julkaise kysely 
vastattavaksi: Launch
Polling

• Jaa tulokset kaikille 
näkyville: Share results
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Zoom: pienryhmät (breakout rooms)
(ks. Tarkemmin erillinen tallenne!)

HUOM: max 100 osallistujan webinaarissa

JYU. Since 1863.20



Pienryhmätyöskentely
• TÄRKEÄÄ: opiskelijoiden on asennettava valmiiksi Zoom-client!

• Host jakaa osallistujat istunnon aikana pienryhmiin  
Vain kokouksen hostilla ja co-hosteilla on oikeus luoda ja hallinnoida 
pienryhmätiloja.

• Työskentelyvaiheen jälkeen opiskelijat palaavat 
yhteen keskustelemaan ryhmätöiden tuotoksista

Pienryhmätyöskentelyä EI voi tallentaa Zoomissa, tallennus tulee 
vain päähuoneesta 

Yhteinen
ALOITUS
(päähuone)

Ryhmä A

Ryhmä B

Ryhmä C

Yhteinen
YHTEENVETO

(päähuone)



Ryhmiin jakaminen

• Klikkaa Breakout rooms -painiketta

• Valitse, kuinka monta huonetta

• Jaa automaattisesti (tai käsin) ja klikkaa Create Rooms -
painiketta 



Opettajan 
näkymä: 

klikkaa
Open All Rooms
-painiketta



Opiskelijana ryhmähuoneessa 

• Osallistujat näkevät pienryhmätiloihin jaon jälkeen vain oman 
pienryhmätilansa. 

• Pienryhmissä opiskelijat voiva 

keskustella äänellä ja videokamera päällä 

jakaa näyttöä ja tiedostoja

käyttää valkotaulua

• Vaihtoehtoja yhteisten muistiinpanojen tekoon työskentelyn aikana:

Whiteboard tai 

yksi opiskelijoista avaa esim. Notepadin/Wordin/pilvipalveluista 
dokumentin 

• HUOM: pienryhmähuoneista EI voi tallentaa! 



Opettajan viesti kaikille pienryhmille

• Klikkaa alareunasta Broadcast a 
message to all –painiketta ja kirjoita viesti



Opiskelijan näkymässä opettajan 
viesti pienryhmässä

Opettajan kaikille ryhmille yhteisesti lähetetty viesti 
tulee näkyville yläreunaan:



Opettaja vierailee pienryhmässä
• Kikkaa ryhmän kohdalta Join -painiketta



Opiskelija pyytää apua opettajalta 
1(2)

Ask for help –painike vasemmassa yläkulmassa



Opiskelija pyytää apua opettajalta 
2(2)

• Opettajan näkymässä: klikkaa Join Breakout
Room –painiketta (tai Later -painiketta)

Jos Later: opiskelijalle automaattinen viesti


