
TIEDONHAUN
WEBINAARIT

4  WEBINAARIA  HELPOSTI  YOUTUBESTA !

Kaikki irti Googlesta
Googlen hakujen muotoilu ja rajaus
Tarkennetun haun käyttö
Googlen erikoishaut (mm. Finance, News,
Maps)
 Google ryhmätyövälineenä
Miksi Google ei riitä?
Vaihtoehtoja Googlelle

1.

Ilmoittaudu: https://webropol.com/s/google 

 

Avaa tietokone, klikkaa sähköpostitse saamaasi linkkiä

videoon ja opi alle tunnissa kaikki Googlen tiedonhausta!

Löydät videot myös LibOpista (liboppi.fi). Kurssiavaimen

saat: tanja.markkula@vaasa.fi. Koulutuksen on  koonnut

tiedonhaun ammattilainen, FT Ari Haasio  Webinaarit ovat

katsottavissa YouTubessa 31.01.2021 saakka, ja ne on

tarkoitettu vain alueemme kirjastohenkilökunnalle. 

 

Mikäli osallistut tiedonhaun työpajapäivään, 

katsothan videot 1-3 ennen koulutuspäivää.

 

 

Webinaarit ovat osa #AKEdigi-hanketta,

jonka tarkoituksena on kehittää

henkilökunnan digitaitoja. 

https://webropol.com/s/google
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Milloin käytän tilastoja?
Tilastokeskuksen keskeiset palvelut ja niiden
käyttö
Ulkomaisten tilastojen löytäminen ja
hyödyntäminen
Eurostatin ja YK:n tilastopalvelut
Finlexin käyttö
Muut yhteiskunnallisen tiedon lähteet

2. Tilastot ja niiden käyttö

Ilmoittaudu: https://webropol.com/s/tilastot

Avaa tietokone, klikkaa sähköpostitse saamaasi linkkiä videoon

ja opi alle tunnissa kaikki  tilastojen ja viranomaistiedon

hyödyntämisestä työssäsi! Löydät videot myös LibOpista

(liboppi.fi). Kurssiavaimen saat: tanja.markkula@vaasa.fi.

Koulutuksen on  koonnut tiedonhaun ammattilainen, FT Ari

Haasio  Webinaarit ovat katsottavissa YouTubessa 31.01.2021

saakka, ja ne on tarkoitettu vain alueemme

kirjastohenkilökunnalle. 

 

Mikäli osallistut tiedonhaun työpajapäivään, 

katsothan videot 1-3 ennen koulutuspäivää.

 

 Webinaarit ovat osa #AKEdigi-hanketta,

jonka tarkoituksena on kehittää

henkilökunnan digitaitoja. 

https://webropol.com/s/tilastot
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Sosiaalisen median eri foorumit
tiedonlähteenä
Milloin turvautua some-tietoon?
Tiedonhaku ja tiedon seuranta somessa
Lähdekritiikki ja some
Tiedon jakaminen ja yhteisöllinen tiedon
luominen
Parviälyn merkitys tiedonhankinnan ja
tiedonmuodostuksen kannalta

3. Sosiaalinen media tiedonhaussa

Ilmoittaudu: https://webropol.com/s/sosiaalinen

Avaa tietokone, klikkaa sähköpostitse saamaasi linkkiä

videoon ja opi noin tunnissa miten voit hyödyntää somea

tiedonhankinnassa! Löydät videot myös LibOpista

(liboppi.fi). Kurssiavaimen saat: tanja.markkula@vaasa.fi.

Koulutuksen on  koonnut tiedonhaun ammattilainen, FT Ari

Haasio  Webinaarit ovat katsottavissa YouTubessa 31.01.2021

saakka, ja ne on tarkoitettu vain alueemme

kirjastohenkilökunnalle. 

 

Mikäli osallistut tiedonhaun työpajapäivään, 

katsothan videot 1-3 ennen koulutuspäivää.

 

 Webinaarit ovat osa #AKEdigi-

hanketta, jonka tarkoituksena on

kehittää henkilökunnan digitaitoja. 

https://webropol.com/s/sosiaalinen
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Verkkorikollisuuden eri lajit
Rikollisuus avoimessa verkossa (mm.
huijaukset, petokset, identiteettivarkaudet,
seksuaalirikokset)
Tor-verkko - mikä se on?
Tor-verkon rikollisuus (mm. huumeet,
aseet, rikollinen työvälitys)
Kuinka välttyä verkon vaaroilta

4. Verkon vaarat

Ilmoittaudu: https://webropol.com/s/verkonvaarat

Avaa tietokone, klikkaa sähköpostitse saamaasi linkkiä

videoon ja opi alle tunnissa miten välttää verkon vaarat!

Löydät videot myös LibOpista (liboppi.fi). Kurssiavaimen

saat: tanja.markkula@vaasa.fi. Koulutuksen on  koonnut

tiedonhaun ammattilainen, FT Ari Haasio  Webinaarit ovat

katsottavissa YouTubessa 31.01.2021 saakka, ja ne on

tarkoitettu vain alueemme kirjastohenkilökunnalle. 

 

 

 

Webinaarit ovat osa #AKEdigi-hanketta,

jonka tarkoituksena on kehittää

henkilökunnan digitaitoja. 

https://webropol.com/s/verkonvaarat

