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Liveosallistaminen
Kuinka liveosallistuminen positioituu 

muihin tietokonevälitteisiin osallistamis- 
ja yhteistyömuotoihin nähdenAikaskaala

Osallistujamäärä



Osallistaminen Screen.io-
osallistamisjärjestelmässä perustuu 

osallistamishuoneisiin ja huoneissa 
tapahtuviin osallistamisaktiviteetteihin

Jokaisella osallistamishuoneella on 
yksilöllinen selainosoite, esimerkiksi 

http://screen.io/esimerkki

Screen.io-liveosallistamisjärjestelmää voi hyödyntää 
tapahtumissa ja seminaareissa esimerkiksi yleisön 

aktivoimiseen, tiedon keräämiseen ja näkemysten sekä 
mielipiteiden kartoittamiseen, työpajatyöskentelyn 

fasilitointiin ja yhteiskehittelyyn.

Yleiskuva osallistamisesta



Yleiskuva osallistamisesta

Yleisö osallistuu 
osallistamisaktiviteetteihin omilla 

mobiilipäätelaitteillaan (älypuhelimella, 
tabletilla tai kannettavalla tietokoneella)

Esiintyjät, fasilitaattorit ja 
puheenjohtaja vetävät 

tilaisuuden ohjelman läpi 
yleisöä osallistaen

Valkokankaalle heijastetaan 
osallistamisaktiviteettien kuten äänestysten 

ja keskustelujen tuloksia

Hallinnoija/moderaattori vastaa 
tapahtuman osallistavan sisällön 

vaiheittaisesta aktivoinnista ja yleisön 
syötteiden hallinnoinnista



Yleiskuva osallistamisesta

Kaikki osallistamisnäkymät toimivat verkkoselaimella 
Sekä yleisön mobiilinäkymät, projektorinäkymä että hallintanäkymä 

ovat reaaliaikaisesti toimivia verkkoselainsivuja



Yleiskuva osallistamisesta

Yleisö avaa mobiililaitteissaan 
valkokankaan yläkulmassa 

näkyvän selainosoitteen

Hallinnoija ohjaa osallistamista 
aktivoimalla osallistamisaktiviteetteja 

valkokankaalle ja osallistujien 
mobiililaitteisiin

Esiintyjät ja puheenjohtaja 
ohjeistavat yleisöä osallistumaan ja 
huomioivat osallistamisen tuloksia



Yleiskuva osallistamisesta

Hallinnoijia voi olla 
useampia, jolloin toinen 

hallinnoija voi hoitaa 
moderointia ja toinen 

varsinaista hallinnointia



Uuden huoneen luonti*
Avaa osoite http://asiakas.screen.io/new Syötä huoneen nimi 

Nimi voi koostua kirjaimista a-z 
ja numeroista 0-9 (ei skandeja)

Syötä huoneen 
käyttöliittymän kieli 

Vaihtoehdot suomi/englanti

Syötä huoneen 
hallintanäkymiä 

suojaava PIN-koodi

Syötä sähköpostiosoitteesi 
Tähän osoitteeseen lähetetään 

huoneen em. tiedot sekä linkki josta 
huoneen voi poistaa

Valitse “Register”

*Huoneen luonti koskee vain Enterprise-asiakkaita. Single room -asiakkaille huone luodaan 
valmiiksi, tällöin sen osoite on useimmiten muotoa http://screen.io/asiakas 



Valmistelut
Avaa selaimessasi hallintanäkymä, osoite 

http://asiakas.screen.io/esimerkki/control*

Avaa salin valkokankaalle heijastettavassa 
selaimessa huoneen projektorinäkymä, osoite 

http://asiakas.screen.io/esimerkki/screen 
Selain kannattaa laittaa Full screen -tilaan (selaimesta/

käyttöjärjestelmästä riippuen esim. F11-näppäin)

Hallintanäkymä

Syötä valitsemasi* 
PIN-koodi

Osallistujat avaavat omilla mobiililaitteillaan 
osallistujanäkymän jonka selainosoite on 

http://asiakas.screen.io/esimerkki

*Single room -asiakkaat avaavat osoitteen 
http://screen.io/asiakas/control

*Single room -asiakkaat saavat 
PIN-koodin tilauksen yhteydessä



Hallintanäkymä

Päätyökalupalkki

Osallistamisaktiviteettien 
luontivalikko

Aktiviteettilista 
Luodut aktiviteetit tulevat tähän



Hallintanäkymä
Valitse alasvetovalikosta 

luotavan aktiviteetin tyyppi

Täytä aktiviteetin otsikko ja 
alaotsikko omille riveilleen 

Otsikko kuvaa aktiviteetin aiheen tai 
tehtävänannon, alaotsikko kertoo esim. 

kontekstin tai ohjeita osallistumiselle

Täytä muut tiedot, samoin 
omille riveilleen 

Esim. äänestysvaihtoehdot tms., 
aktiviteettityypistä riippuen

Valitse “Luo”



Hallintanäkymä

Uusi aktiviteetti ilmestyy 
aktiviteettilistan ylimmäksi 

Uusi aktiviteetti ei näy vielä 
osallistujille eikä valkokankaalla



Useita luotuja aktiviteetteja
Osallistujien lähettämiä 

viestejä

Monivalintaäänestyksen 
vaihtoehdot

Monivalintaäänestyksen tulokset

Yleiskuva 
hallinta- 

näkymästä



Nämä aktiviteetit on valittu 
näkyviin osallistujanäkymään 

Aktiviteetit näkyvät samassa 
järjestyksessä sekä hallintanäkymässä 

että osallistujanäkymässä.

Tämä aktiviteetti on piilotettu 
osallistujanäkymästä 

Hallintanäkymässä osallistujilta 
piilotetut aktiviteetit näkyvät harmaina

Osallistujanäkymä 
http://asiakas.screen.io/esimerkki



Äänestyksen tulokset 
Näyttämällä osallistamisaktiviteetin tulokset 

projektorinäkymässä esiintyjät ja puheenjohtaja 
voivat käsitellä tuloksia yhdessä osallistujien kanssa

Projektorinäkymä 
http://asiakas.screen.io/esimerkki/screen

Tämä aktiviteetti on valittu 
näkyviin projektorinäkymään



Aktiviteettien hallinta 
Aktiviteetin näkyvyyden hallinta 

“Web”-painikkeesta aktiviteetti asetetaan näkyviin 
osallistujanäkymään, “Screen”-painikkeesta projektorinäkymään. 

Osallistujanäkymässä voi olla näkyvissä useampi aktiviteetti 
kerrallaan, projektorinäkymässä vain yksi.

Aktiviteettiin osallistuneiden 
osallistujien määrä

Aktiviteetti
Aktiviteetin yleishallintapalkki

Aktiviteetin tyyppikohtaiset 
hallinnat

Lisähallintamenu 
Aktiviteetin duplikointitoiminto, 

osallistamisdatan (äänestystulosten, 
viestien, jne.) tyhjentäminen ja 

aktiviteetin poisto löytyvät 
lisähallintamenusta.

Aktiviteetin siirtäminen ylös/alas 
aktiviteettilistassa Aktiviteetin otsikko (ja alaotsikko) 

Otsikko ja alaotsikko määritetään aktiviteettia 
luotaessa, mutta niitä voi muokata myös 

myöhemmin otsikkoa klikkaamalla

Aktiviteetin pienentäminen 
hallintanäkymässä 

Pienentäminen ei vaikuta aktiviteetin 
näkyvyyteen osallistujanäkymässä tai 

projektorinäkymässä, ainostaan 
hallintanäkymässä



Keskustelu-aktiviteetti
Projektorinäkymässä

Osallistujanäkymässä

Hallintanäkymässä

Viestikenttä ja lähetyspainike 
Viestin maksimipituus on 500 

merkkiä



Keskustelu-aktiviteetti

“Nosto”-painike: viestin nosto 
korostettuna projektorinäkymään

Yksittäisten viestien 
moderointi piiloon/näkyviin

Hallintanäkymästä lähetetty 
viesti näkyy viestilistassa 

korostettuna



Keskustelu-aktiviteetti

Viestien kirjoitus päällä/pois  
osallistujanäkymässä

Kirjoitetut viestit päällä/pois  
osallistujanäkymässä

Viestien ennakkomoderointi päällä/pois 
Moderoinnin ollessa päällä kaikki syötetyt viestit 
moderoidaan automaattisesti piiloon ja ne pitää 

erikseen valita näkyviin

Viestien lähetysmahdollisuus nimimerkillä 
Nimimerkkien syöttö aktivoidaan hallintanäkymän 

päätyökalupalkista

Viestien lähetyksen rajoittaminen 
yhteen viestiin per osallistuja



Keskustelu-aktiviteetti

Viestinostojen näkyminen päällä/
pois projektorinäkymässä

Kirjoitetut viestit päällä/pois  
projektorinäkymässä

Viestilistan koko projektorinäkymässä laaja/tiivis 
Tiivis viestilista antaa enemmän tilaa viestinostoille

Valittujen viestinostojen 
nollaaminen



Keskustelu-aktiviteetti

“Poiminta”-painikkeesta voi viestejä 
nostaa hallintanäkymän lyhytlistaan 

Jos viestejä tulee paljon, voi toinen moderaattori 
tehdä poimintoja lyhytlistaan ja toinen nostoja 

lyhytlistalta projektorinäkymään

Lyhytlistan nollaaminen

Lyhytlista



Valinta-aktiviteetti
Projektorinäkymässä

Osallistujanäkymässä

Hallintanäkymässä

Valintavaihtoehdot

Tulokset 
äänimäärinä

Tulokset 
äänimäärinä

Valinta-aktiviteetti soveltuu 
yksinkertaisten valintakysymysten 

esittämiseen



Valinta-aktiviteetti

Valintavaihtoehtojen piilotus 
osallistujanäkymästä

Tulosten näyttäminen 
prosentteina/äänimäärinä 

projektorinäkymässä



ValintaPlus-aktiviteetti
Projektorinäkymässä

Osallistujanäkymässä

Hallintanäkymässä

Valintavaihtoehdot

Tulokset 
prosentteina

Tulokset 
äänimäärinä

ValintaPlus-aktiviteetti soveltuu sekä 
yksinkertaisten valintakysymysten 

esittämiseen että sellaisiin 
kysymyksiin joihin voi tehdä 

useamman valinnan



ValintaPlus-aktiviteetti

Vastausvaihtoehdon 
korostaminen 

projektorinäkymässä



Äänestys-aktiviteetti
Projektorinäkymässä

Hallintanäkymässä

Osallistujanäkymässä

Valintavaihtoehdot

Tulokset 
äänimäärinä

Valintavaihtoehtojen 
syöttö

Äänestysaktiviteetteja voi käyttää 
esimerkiksi toimenpide-ehdotusten tai 
muiden ideoiden joukkoistamiseen ja 

vertaisarviointiin 



Äänestys-aktiviteetti

Äänestyspainike

Vaihtoehtojen 
kirjoitus päällä/pois 

osallistujille

Kirjoitettujen 
vaihtoehtojen 

näyttäminen/piilotus 
osallistujille

Vaihtoehtojen 
etukäteismoderointi 

päällä/pois

Äänestys päällä/
pois osallistujille



Äänestys-aktiviteetti

Äänestysasteikon 
valinta (Likert-
asteikko 1 - 5)

Keskihajonnan näyttäminen 
projektorinäkymässä Likert-äänestyksissä 

Keskihajonta kuvaa osallistujien erimielisyyttä 
annetun äänestysvaihtoehdon suhteen



Sironta-aktiviteetti

Äänestysasteikon 
valinta (Likert-
asteikko 1 - 5)

Keskihajonnan näyttäminen 
projektorinäkymässä Likert-äänestyksissä 

Keskihajonta kuvaa osallistujien erimielisyyttä 
annetun äänestysvaihtoehdon suhteen

Projektorinäkymässä

Hallintanäkymässä

Osallistujanäkymässä

Sironta-aktiviteetilla voi 
esimerkiksi profiloida yleisöä 
kahden parametrin suhteen

Parametrien arvojen 
liukuvalinnat

Parametrien 2D-
jakauma



Sironta-aktiviteetti

Äänestysasteikon 
valinta (Likert-
asteikko 1 - 5)

Keskihajonnan näyttäminen 
projektorinäkymässä Likert-äänestyksissä 

Keskihajonta kuvaa osallistujien erimielisyyttä 
annetun äänestysvaihtoehdon suhteen

Jakauman reaaliaikainen 
päivittyminen päällä/pois

Parametrien arvojen 
liukuvalinnat esillä/
piilossa osallistujille



Luo oma 
harjoitteluhuoneesi 

http://demo.screen.io/new


