Lukiolaisten ja yläasteikäisten
tiedonhaun opetuksen
tukipaketti
Tekijät: Roosa Immonen & Saija Ronkainen

Sisällys
1 Johdanto ................................................................................................................. 3
2 Tiedonhaku internetistä .......................................................................................... 5
3 Maksuttomia tiedonhaun lähteitä ......................................................................... 20
4 Sosiaalinen media ................................................................................................. 33
5 Tekijänoikeudet ..................................................................................................... 41
6 Lähdekritiikki ......................................................................................................... 44
7 Pelit ....................................................................................................................... 46
Lähteet ..................................................................................................................... 48

2

1 Johdanto
Tämä tukipaketti on tarkoitettu ensisijaisesti yläasteikäisten ja lukiolaisten
tiedonhaun opetuksen tueksi. Oppaan eri osioita voi käyttää itsenäisesti tai yhdessä.
Oppaasta voi esimerkiksi nostaa eri asioita opetukseen tekemällä niistä vaikkapa
PowerPoint-esityksen. Oppaassa on myös erillinen osio internetin ilmaisista
tiedonlähteistä, joita oppilaat voivat käyttää itsenäisesti Wikipedian sijaan
tehdessään tiedonhakuja.
Oppaan toisessa luvussa käsitellään internet-tiedonhaun eri osa-alueita. Osiosta
löytyy tietoa tiedonhaun perusteista, perustietoja Google-hauista, tietoa syvästä
webistä, kuinka haetaan tietoa tietokannoista, tietoa asiasanoista, Boolen
operaattoreista,

sanakatkaisusta,

fraasihausta,

Yleisten

kirjastojen

luokitusjärjestelmästä ja luokitushausta. Jokaisessa osiossa on havainnollistavia
esimerkkejä sitä käsittelevästä asiasta.
Luvussa kolme on maksuttomia internet tiedonlähteitä, joita voidaan käyttää eri
oppiaineisiin liittyvissä tiedonhauissa. Olemme nostaneet musiikin ja äidinkielen
sekä erilaiset oppimismateriaalit erikseen, koska niihin liittyviä internet-lähteitä on
niin paljon. Luvun loppuun olemme koonneet vielä listan sivustoista, joissa on
ilmaisia tiedonhakuharjoituksia.
Neljäs luku käsittelee sosiaalisen median eri muotoja ja kuinka niitä voidaan
hyödyntää opetuksessa. Luvussa on myös mahdollisesti opettajia kiinnostavia
esimerkkisivustoja, siitä

millä tavalla sosiaalista mediaa

on hyödynnetty

opetuksessa. Nostamme luvussa esiin myös sosiaalisesta median käytöstä johtuvia
ongelmia.
Luku viisi käsittelee tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuteen liittyy kahdenlaisia oikeuksia:
moraalisia ja taloudellisia. Koimme, että näiden oikeuksien käsitteleminen oli hyvä
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ottaa osaksi tätä tukipakettia. Tekijänoikeudet on otettava huomioon myös koulussa
erilaisten koulutehtävien sekä kopioiden tekemisen kanssa.
Kuudennessa luvussa käsitellään lähdekritiikkiä, joka on tärkeä osa tiedonhakua.
Lainattaessa muiden tekstejä tai muuta materiaalia, lähde olisi suotavaa ilmoittaa.
Lähdekritiikkiin kuuluu myös tiedonhaussa vastaan tulevien aineistojen vertailu ja
kriittinen arviointi.
Seitsemäs luku käsittelee pelien ikärajoja ja sisältökuvia. Lopussa on hyödyllisiä
linkkejä peleihin liittyen. Tämän jälkeen olemme koonneet käyttämämme lähteet
lähdeluetteloon.
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2 Tiedonhaku internetistä

Tiedonhaun perusteita
Tiedonhaku tarkoittaa tiedonhankintaa erilaisista lähteistä, kuten kirjoista tai
internetin erilaisista hakemistoista, tietokannoista ja linkkikirjastoista. Tiedonhakuja
voi tehdä internetin hakukoneilla tai käyttämällä tietokantoja. On myös tiedonhakua
helpottavia linkkikirjastoja ja aihehakemistoja, joita käyttämällä voi päästä aiheen
jäljille nopeasti.
Jotta saadaan hyvät hakutulokset, on tiedonhaun oltava suunniteltua ja
järjestelmällistä. Hakua on hyvä rajata tai laajentaa, hauissa kannattaa käyttää
Boolen operaattoreita sekä sanakatkaisua. Sen lisäksi haussa kannattaa perushaun
sijaan käyttää tarkennettua hakua, jos sellainen on olemassa.
Hakukoneella tehty kertaluonteinen tiedonhaku tapahtuu yhdesti tai tarvittaessa
useammin. Jatkuva tiedonhaku on taustalla tapahtuvaa, vaikkapa seuraamalla
Facebookissa televisio-ohjelman fanisivua.
Verkkolukutaitoisella ihmisellä tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka osaa hakea tietoa
internetistä. Hän osaa valita oikean hakumenetelmän ja löytää hyviä lähteitä. Hän
osaa myös suhtautua kriittisesti löytämäänsä materiaaliin. Verkkolukutaitoinen osaa
myös itse luoda omaa materiaalia ja ottaa muut ihmiset huomioon. Verkossa
toimimisella

on

omat

sääntönsä,

(http://www.internetopas.com/netiketti/).
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jota

kutsutaan

netiketiksi

Tiedonhankinnan

aihesanasto

(http://www2.amk.fi/mater/kirjasto/sanasto.htm)

auttaa ymmärtämään erilaisia, tässäkin tekstissä, käytettyjä tiedonhankintaan
liittyviä termejä.

Google-haut
Google on varmasti suosituin hakukone, jonka luotetaan löytävän tiedon kuin
tiedon. Google ja muut sanahakukoneet löytävät vain 30–50 prosenttia verkon
sivuista. Google-hakuihin vaikuttaa hakusanojen lisäksi asiat, joita on aiemmin
haettu tai verkkosivut, joilla on vierailtu useasti. Hauissa kannattaa käyttää
useampaa hakusanaa, jotta etsitään oikeaa asiaa. Esimerkiksi jos käyttää pelkästään
sanaa kuusi, tulee tuloksia numerosta sekä puusta. Mutta kun taas lisätään hakuun
kuusi puu, haku alkaa tuottaa erilaisia tuloksia.
Google-hakua tehdessä hakukone alkaa ehdottaa haettavia asioita, kuten alla
olevasta kuvasta näkyy.

Yhdellä haulla saa paljon hakutuloksia, joten kannattaa selata mahdollisimman
paljon hakutuloksia, jotta parhaimmat sivut löytyvät. Google-hakujen ensimmäisille
sivuille tulee tuloksia, joista osa on mainoksia, joten niitä kannattaa välttää.
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Hakiessaan tietoa on hyvä olla mukana maalaisjärkeä ja suhtautua tietoon
kriittisesti.
Google-hakuja on olemassa monenlaisia. Googlen kautta on mahdollista hakea
kuvia, karttoja, videoita, blogeja, keskusteluja.. Myös tieteellisten aineistojen
hakemiseen

on

oma

vaihtoehtonsa

(Google

Scholar).

Näitä

erilaisia

hakumahdollisuuksia kannattaa käyttää hyödyksi hakuja tehdessään.
Syvä web
Verkkosivuja, joita ei löydy hakukoneiden avulla, kutsutaan syvään webiin kuuluviksi.
Verkkosivuille

täytyy

löytää

tiensä

jotain

muuta

kautta

kuin

normaaleilla
hakukoneilla.
Syvän webin selaamiseen
on

tehty

siihen

tarkoitukseen

olevia

hakukoneita,

esim.

Complete Planet (linkki alla). Syvän webin verkkosivuille joudutaan ehkä
rekisteröitymään sivua ja sen aineistoja käyttääkseen, sivulta ei ole linkkejä muille
verkkosivuille tai materiaali on julkaistu tietokannassa. Syvän webin materiaalia on
esimerkiksi Finlex, verkkoversio Suomen laeista.
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Miten syvän webin verkkosivuja löytää?
Erilaisten aihehakemistojen avulla
Syvän webin hakemistojen avulla
Tietokantaluetteloiden avulla

Complete Planet (englanniksi) http://aip.completeplanet.com

Lue lisää: http://mediakasvatus.kirjastot.fi/content/syv%C3%A4-web

Muita hakukoneita
Bing http://www.bing.com Perushakukone, myös suomeksi.
Ecosia http://www.ecosia.org/ Ympäristöystävällinen Ecosia laittaa puita kasvamaan
Brasiliaan sen hakukoneella tehtyjä hakuja vastaan. Yahoon alainen hakukone.
Yahoo http://search.yahoo.com/ Yahoon hakukone, samantapainen kuin Google.
Englanniksi.
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Metahakukoneita:
Metahakukoneet hakevat tiedon käyttämällä yleisten hakukoneiden laajoja
tietokantoja ja tuoden tiedot relevanteimmista dokumenteista. Metahaku tuottaa
vain kymmenistä satoihin hakutulosta, kun taas isoimmat hakukoneet hakevat
satojatuhansia tuloksia.
Dogpile http://www.dogpile.com/ Englanninkielinen. Hakee mm. Googlen ja Yahoon
tietovarannoista.
Mamma http://mamma.com/ Yksi verkon vanhimmista metahakukoneista.
MetaCrawler http://www.metacrawler.com/ Yahoon metahakukone.
Yippy http://www.yippy.com/ Haussa käytettävä hakulausekkeita (and-, or- & notoperaattorit).
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Aihehakemistot
Aihehakemistot ovat linkkihakemistoja/-kirjastoja, joihin on kerätty hyödyllisiä
linkkejä eri aiheista. Verkkosivujen linkit on listattu aihepiirien mukaisesti. Hyvä
esimerkki aihehakemistosta on Kirjastot.fi:n Makupalat (http://www.makupalat.fi),
jossa on tietoa yleisesti monista eri aiheista. Aihehakemisto voi olla yleinen tai
johonkin yhteen aiheeseen keskittyvä, kuten Eduskunnan kirjaston Elki-linkkikirjasto
(http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/#/aiheittain), jossa on linkkejä oikeudellisen,
yhteiskunnallisen ja eduskuntatiedon aloilta.
Aihehakemistoja kannattaa käyttää silloin, kun haluaa tietää onko etsimästään
aiheesta olemassa verkkosivuja. Hakemistojen käyttö on nopeampaa kuin
hakukoneilla selailu, jos vain tietää, mitä hakemistoa kannattaa käyttää.
Aihehakemistojen sisältö on tarkkaan valikoitua ja sivut yleensä luotettavia. On hyvä
käyttää kirjastojen tekemiä linkkihakemistoja, koska ne ovat yleensä ammattilaisten
laatimia ja luotettavia.
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Aihehakemistoja:
Elki-linkkikirjasto http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/#/aiheittain
Makupalat http://www.makupalat.fi
Yahoon aihehakemisto (englanniksi) http://dir.yahoo.com/

Miten haetaan tietokannoista?
On olemassa eri tietokannoista riippuen erilaisia hakumahdollisuuksia. Yleisimpiä
kuitenkin ovat:
- Vapaasanahaku
- Tekijähaku
- Teoksen nimi/nimekehaku
- Luokkahaku
- Aihe/asiasanahaku
- Julkaisuvuosihaku
- Kustantajahaku
- Kielihaku
- Materiaalityyppihaku
Vapaasanahaun
hakea

useimpiin

avulla

voidaan

kenttiin

liittyen.

Vapaasanahaku

on

yleensä

helpoin

hakuvaihtoehto, sillä sen avulla voidaan hakea moneen eri tarkoitukseen liittyen.
Yleensä sitä käytetään nopeaan hakuun, esimerkiksi johonkin teokseen tai tekijään
liittyen.
Tekijähaun avulla haetaan teoksia tekijän nimen perusteella. Voidaan hakea jonkin
kirjailijan tai muun tekijän kaikki teokset yhdellä haulla, jotta voidaan esimerkiksi
selailla, mitä niistä ovat paikalla kirjastossa tai mitkä niistä ovat jo luettuja.
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Teoksen nimi/nimekehaku mahdollistaa haun kirjan tai cd-levyn (ym.) nimen
perusteella. Haku on hyödyllinen tapauksissa, joissa ei ole tiedossa tekijän nimeä.
Luokkahaku/luokitushaku mahdollistaa haun johonkin tiettyyn luokkaan liittyen.
Hakua on järkevää käyttää tapauksissa, joissa haluaa tietää kaikki tietyn luokan
teokset, esimerkiksi jonkin pienemmän alaluokan. Luokkahausta kerromme lisää
myöhemmin.
Aihe/asiasanahaun avulla haetaan teoksia jostain tietystä aiheesta asiasanoja apuna
käyttäen.

Tietokirjallisuutta

haettaessa

käytetään

YSA:n

asiasanoja

ja

kaunokirjallisuudesta hakiessa voidaan ottaa apuun Kaunokin asiasanoitus.
Asiasanoista kerromme lisää myöhemmin.
Julkaisuvuosihaulla voidaan hakea tiettynä ajanjaksona julkaistuja teoksia.
Hakuvaihtoehtoina voi olla esimerkiksi tiettyjen vuosilukujen välinen ajanjakso
(2000–2001) tai tietty vuosi (2013).
Kustantajahaulla haetaan tietyn kustantajan julkaisemia teoksia. Jos kustannusyhtiö
on pieni, on kaikki sen julkaisemat teokset helppo hakea.
Kielihaku on yksi kriteeri/vaihtoehto, jonka avulla haetaan materiaalia jollain kielellä.
Sitä kannattanee käyttää hakiessa vieraskielistä aineistoa tai pelkästään
suomenkielistä.
Materiaalityypin määrittäminen on haussa tärkeää, jos haluaa vain tietynlaista
materiaalia, esimerkiksi kirjoja. Vaihtoehtoina voi olla esimerkiksi kirja, cd-levy, dvdlevy, elektroninen aineisto, moniviestin jne.
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Asiasanat
Asiasanoilla määritellään aineiston aihe. Näin ollen mahdollistetaan aihehaku,
jollaista voi tehdä myös luokituksen avulla. Asiasanojen oikeanlainen käyttäminen
on tärkeää. Onkin siis hyvä tarkistaa asiasanojen oikea muoto ennen hakua (VerkkoYSA: http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html). Esimerkiksi jotkut sanat ovat
yksikkömuodossa, jotkut monikossa, kuten aurinko ja tähdet (YSA). YSA:n asiasanoja
käytetään tiedonhauissa, jotka kohdistuvat enemmän tietokirjallisuuteen. Kaunokki
(http://kaunokki.kirjastot.fi/) toimii kaunokirjallisten teosten asiasanoituksen
pohjana.
Asiasanahaku ei ole ihan niin yksinkertaista, miltä se vaikuttaa, mutta paljon hakuja
tekemällä oppii koko ajan uutta. Asiasanoihin liittyy vahvasti Boolen operaattorit ja,
tai sekä ei. Myös sanojen katkaiseminen on tärkeää, varsinkin jos ei tiedä asiasanan
oikeaa muotoa. Sanojen katkaisu riippuu ihan tietokannasta, mutta yleisimmät
katkaisumerkit ovat pelkkä väli ( ), väliviiva (-), tähti (*) ja kysymysmerkki (?).
Esimerkiksi haun voi myös katkaista koira? JA kissa?, joka hakee mm. koirista,
koirakasvattajista, koirakielestä sekä kissoista jne.
Asiasanat perustuvat Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA), Allärsiin
(ruotsinkieliset asiasanat) ja musiikkiasiasanasto Musaan (ruotsinkielinen Cilla).
Näitä sanastoja ylläpitää Kansalliskirjasto yhdessä Helsingin yliopiston kirjaston
kanssa. Kaunokirjallisuuden asiasanasto
on Kaunokki, jota ylläpitää Helsingin
kaupunginkirjasto.
Vesa-verkkosanasto, josta löytyy linkit
YSA:n,

Allärsiin,

Musaan:

http://vesa.lib.helsinki.fi/index.html.
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Boolen operaattorit
Boolen operaattorit mahdollistavat useiden hakutermien haun yhtä aikaa tai jonkin
hakutermin rajaamisen pois hakutuloksista.

JA – AND
Ja-operaattoria käytetään silloin, kun halutaan hakea teoksia, jotka sisältävät kaikki
hakutermit. Yleensä ja-operaattorin käyttäminen pienentää hakutulosten määrää.
Esimerkiksi koira JA kissa JA jänikset. Tällöin haetaan tuloksia, jotka sisältävät kaikki
hakutermit.

TAI – OR
Tai-operaattoria käytetään tapauksissa, joissa halutaan hakea esim. samankaltaisia
termejä yhtä aikaa. Kannattanee käyttää silloin, kun tietää hakutulosten olevan
vähäisiä. Tällä haulla voidaan laajentaa hakutulosten määrää. Esimerkiksi kaniinit TAI
jänikset.

EI – NOT
Ei-operaattoria käytetään rajaamaan pois tietty hakutermi hakutuloksista. Jos siis
halutaan hakea vain tietoa jäniksistä, mutta ei kaniineista. Esimerkiksi jänikset EI
kaniinit.

Lisätietoa: http://www.hyvan.helsinki.fi/wwwopetus/boolen_operaattorit.htm
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Sanakatkaisu
Hakutulosten etsimisessä voi käyttää apuna sanakatkaisua. Sanakatkaisu kannattaa
tehdä, jos ei tiedä onko asiasana monikossa (koira vai koirat) tai haluaa laajemman
hakutuloksen (koira? hakee koirista, koiraroduista ja muista hakutermeistä).
Tietokannasta tai hakupaikasta riippuen sanakatkaisun voi tehdä monella eri tavalla.
Joissakin tietokannoissa käytetään katkaisumerkkinä pelkkää väliä ( ), väliviivaa (-),
kysymysmerkkiä (?) tai tähteä (*). On myös monia muita mahdollisuuksia, mutta ne
kannattaa ottaa selville tietokannan ohjeista, joissa yleensä neuvotaan haun
tekemisen kanssa.

Esimerkkejä sanakatkaisusta:
koira? JA kissa?
(haettaessa koirista, kissoista, kissaroduista ja koiraroduista ym muista asiasanoista,
joissa alku on sama)
aika* EI aikakone*
(haetaan ajasta, aikakausista, mutta ei aikakoneista)
saar- JA kari(haetaan saarista, muttei tiedetä sen virallista hakutermiä, se voi olla joko saari tai
saaret, sekä haetaan kareista, ei tiedetä onko sekään monikossa)

Lisätietoa: http://www.tamk.fi/tiedonhallinta/B24sanojenkatkaisu.htm
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Fraasihaku
Fraasihaku tarkoittaa jonkin monen sanan muodostaman lauseen, laulun sanojen,
henkilön- tai yrityksen nimen hakemista. Yksinkertaisesti siis haetaan jotakin
sellaista lähdettä, joka sisältää kaikki kirjoitetut termit. Yleensä fraasihaussa
hakutermit kirjoitetaan lainausmerkkien väliin. Kuitenkin joissain tietokannoissa on
oma vaihtoehto fraasihaulle, esimerkiksi valitaan se alasvetovalikosta tai laitetaan
rasti ruutuun.

Esimerkkejä fraasihausta:
”Oulun seudun ammattikorkeakoulu”
”Tove Jansson”
”Puistossa ilta viilenee, Pete lämpimikseen hyppelee”

16

Luokitus ja luokkahaku

Yleiset kirjastot käyttävät materiaalinsa luokitusjärjestelmänä Yleisten kirjastojen
luokitusjärjestelmää, YKL:ää. Luokituksessa on 10 pääluokkaa, joilla jokaisella on
useampia alaluokkia.
Pääluokat ovat:
0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI. YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA.
JOUKKOTIEDOTUS
1 FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. RAJATIETO
2 USKONTO
3 YHTEISKUNTA
4 MAANTIEDE. MATKAT. KANSATIEDE
5 LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE
6 TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS. KOTITALOUS.
LIIKETALOUS. LIIKENNE
7 TAITEET. LIIKUNTA
8 KAUNOKIRJALLISUUS. KIRJALLISUUSTIEDE. KIELITIEDE
9 HISTORIA

Pääluokat ja niiden alaluokat on näkyvillä Verkko-YKL:ssä. http://ykl.kirjastot.fi/fiFI/paaluokat/.
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Esimerkiksi luokan 8 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede – rakenne on
seuraava:
80 Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
81 Kansanrunous
82 Runous
83 Näytelmät
84 Kertomakirjallisuus
85 Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat. Sadut
86 Kirjallisuustiede
87 Kielitiede
88 Suomalais-ugrilaiset kielet
89 Indoeurooppalaiset kielet. Muut kielet

Aineiston (kirja, dvd, lehti ym.) luokka määritellään sen käsittelemän aiheen avulla.
Esimerkiksi kirja, joka käsittelee erilaisten vaatteiden ompelua, menee luokkaan
65.42 Ompelu. Jos kirjan aiheena ovat erilaiset tekstiilikäsityöt, se menee luokkaan
65.4.

http://ykl.kirjastot.fi/fi-

FI/luokat/?MinClassNumber=6%2b&MaxClassNumber=6%2b&ClassNumber=65.4
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Luokkahaku

Luokkahakua kannattaa käyttää tapauksissa, joissa halutaan tietää kaikki jonkin
luokan aineistot tai esimerkiksi muiden hakukriteerien yhteydessä, kuten
vuosiluvun. Luokkahakua käyttääkseen on hyvä tietää kirjastoluokkia, joita voi hakea
ja selailla mm. YKL:n sivuilla (http://ykl.kirjastot.fi). Verkko-YKL:n käyttö on helppoa,
luokkia on mahdollista selata mm. oikean yläreunan numeroiden avulla ja siellä voi
tehdä sanahakuja luokan löytämiseksi.
Kun tietää luokan, esimerkiksi luokka 52.21 Aurinkokunta, on helppo hakea kaikki
sen luokan kirjat. Tietysti haussa voi olla ja on kannattavaa olla mukana lisää
hakukriteereitä, esimerkiksi sijainti, vuosi tai tietty tekijä. Voidaan myös hakea
pelkällä luokalla 52.2 Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät, jos halutaan
kaikki teokset Maailmankaikkeuteen liittyen, jolloin tähän hakuun tulee myös
teokset alaluokista, kuten luokasta 52.21. Luokkahakua voidaan käyttää vaikkapa
asiasanahaun yhteydessä, jotta varmistetaan aineiston olevan esimerkiksi
kaunokirjallisuutta, lisäämällä luokkahaun kohtaan 84.2.
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3 Maksuttomia tiedonhaun lähteitä
Tässä luvussa kerromme internetin ilmaisista tiedon lähteistä. Olemme nostaneet
musiikkiin ja äidinkieleen liittyvät linkit erikseen, koska niihin liittyviä lähteitä on niin
paljon. Myös oppimateriaalit ja tiedonhaun harjoitukset ovat omissa osioissaan.
Olemme valinneet linkkejä, joiden koemme olevan hyödyllisiä opetuksessa ja
tiedonhaussa, mutta olemme tietoisia, että on olemassa paljon muitakin
tiedonlähteitä. Linkit on pääsääntöisesti valittu pitäen mielessä kohderyhmä:
yläkoululaiset ja lukiolaiset.

Musiikki

E-Concerthouse – nuottikirjasto
http://www.econcerthouse.com/fi/kirjasto/nuottikirjasto
Nuottikirjasto on kaikille avoin, maksuton
elektroninen nuottikirjasto. Selaimelle on
ladattava ilmainen Scorch-laajennus, jotta
nuottien katselu on mahdollista. Nuotteja
on paljon, eri soittimille sekä erilaiseen laulamiseen. Nuotit ovat kerätty sinne open
access- periaatteen mukaisesti eli kaikki materiaali on vapaasti kaikkien
käytettävissä (materiaalin lukeminen, kopioiminen ja tulostaminen).
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Fono äänitietokanta
http://www.fono.fi/
Sivustolla voi etsiä äänitteitä tekijän (säveltäjä, sanoittaja ym.), esittäjän (solisti,
orkesteri ym.) tai molempien mukaan.

MUHAVE (Musiikin tiedonhaun verkko-oppimateriaali)
http://www2.siba.fi/Kirjastot/muhave/index.php
Sivusto jakaantuu kolmeen osaan. Tiedonhaun opastus kertoo tiedonhankinnan
perusteista sekä antaa vinkkejä, miten musiikkiin liittyvää aineistoa voi hakea.
Musiikin tiedonhaun harjoittelu keskittyy musiikkiin liittyvien tietokantojen käytön
opastamiseen esittelyiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla. Tiedonhaku-osio
sisältää tiedonlähdekarttoja, jotka opastavat valitsemaan oikeat tiedonlähteet
hakuja varten.

Musiikkibasaari
http://www.musiikkibasaari.fi/
Musiikkibasaari on Kirjastot.fi:n musiikkiin perustuva sivu, jossa on kaikenlaisia
mahdollisuuksia esimerkiksi musiikin hakemiseen, musiikkiuutisiin ja -blogeihin.
Musiikkibasaari

on

suunnattu

kirjastoalan

ammattilaisille

ja

musiikista

kiinnostuneille henkilöille. Sivulla on hyvin linkkejä musiikkihakuihin sekä musiikkiin
ja kirjastoon liittyen.
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POMUS – Populaarimusiikin museo
http://pomus.net/
Avoimet ja maksuttomat sivut, jonne on koottu paljon tietoa suomalaisen
populaarimusiikin vaikuttajista, historiasta sekä näytteitä eri muusikoiden
tuotannosta. Pomuksen sivulta saa apua erilaisiin tehtäviin suomalaiseen
popmusiikkiin liittyen. Ehkä kuitenkaan tuoreimmista (2000-luvun) artisteista ei
kannata lähteä täältä tietoa etsimään.

Secondhand Songs
http://www.secondhandsongs.com/
Cover-musiikin tietokanta, josta voi hakea eri kriteerein, mm. laulun nimi, esittäjä,
julkaisuvuosi.. Sopii sellaisiin tarkoituksiin, jos halutaan tietää jonkin coverina
soitetun laulun alkuperäinen esittäjä.

Viola – Suomen kansallisdiskografia
https://viola.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI
Suomen kansalliskirjaston tietokanta, josta voidaan hakea tietoa kansalliskirjastoon
luetteloidusta musiikista.
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Yleisiä tiedonhaussa käytettäviä lähteitä
Arto- artikkeliviitetietokanta https://arto.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI
Kansalliskirjaston ylläpitämä ilmainen kotimainen artikkeliviitetietokanta. Kattavasti
tallennettavien lehtien lisäksi Artoon on tallennettu mm. Helsingin yliopiston ja
eräiden muiden korkeakoulujen henkilökunnan kirjoittamat artikkelit, erilaisia
maakunta-aineistoja ja historiallista bibliografiaa.

ELKI- linkkitietokanta http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/#/aiheittain
Eduskunnan kirjaston ELKI- linkkitietokannassa on paljon linkkejä erilaisten
hyödyllisten yritysten, yhdistysten ja muiden organisaatioiden verkkosivuille. Jos on
etsinnässä

esimerkiksi

ulkomaalaisia

verkkosivuja

liittyen

liikenteeseen,

koulutukseen tai vaaleihin, kannattaa tarkistaa löytyisikö ELKI:stä apuja niiden
etsimiseen.
Fennica – Suomen Kansallisbibliografia https://fennica.linneanet.fi/
Suomen

kansalliskirjaston

tietokanta,

joka

on

kaikkien

käytettävissä.

Kansallisbibliografia sisältää Kansalliskirjaston aineistot, joita ovat Suomessa
julkaistut kirjat, lehdet, kartat ja muut julkaisut sekä tietoa suomalaisten tekijöiden
ulkomailla julkaistuista teoksista tai teoksista jotka koskevat Suomea. Aineistoa voi
hakea Fennicasta, mutta ne ovat selailtavissa vain Kansalliskirjastossa.
FILI- linkkikirjasto
http://www.finlit.fi/fili/fili/linkkikirjasto/
FILI – linkkikirjasto on Finnish Literature Exchange – organisaation ylläpitämä.
Sivusto sisältää paljon linkkejä eri kustantajien, kirjallisuuslehtien, kirjamessujen ja
kirja-alanjärjestöjen verkkosivuille. Hyödyllinen sivusto, jos tarvitsee tietoa erilaisiin
kustantajiin tai kirjallisuuden muihin osakohtiin liittyen.
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Finlex – Suomen lait sähköisessä muodossa http://www.finlex.fi/fi/
Finlex on Suomen oikeusministeriön omistama ja Edita Publishingin ylläpitämä
kaikille avoin ja maksuton sivusto Suomen lainsäädännöstä ja oikeudellisesta
aineistosta. Finlexistä löytyy ajantasaiset lait, valtiosopimukset ja hallituksen
esitykset. Sivustolta voi tarkistaa ajantasaisimman lainsäädännön, joka voi muuttua
paljonkin vuoden aikana. Lakien etsimiseen on oma haku, johon voi syöttää erilaisia
hakulauseita löytääkseen haluamansa. Haku kohdistuu kaikkien lakitekstien
sisältöihin.
FINNA – Suomen arkistojen, museoiden ja kirjastojen aarteet yhdellä haulla
https://www.finna.fi/
Finna on Kansalliskirjaston alainen verkkopalvelu, joka mahdollistaa haun yhtä aikaa
museoista, arkistoista ja kirjastoista. Finnasta löytyy nyt vain muutamien
organisaatioiden luettelot. Hakeminen on melko helppoa, hakukohta on etusivulla ja
hakuun voi lisätä kriteeriksi materiaalin muodon (esim. kartta, video) tai minkä
organisaation kokoelmista haluaa hakea (kirjastot, arkistot).
IMDb http://www.imdb.com/
Internet Movie Database on suosittu elokuvatietokanta. Tietokantaa käytetään
paljon, tietokanta ei ole perinteinen tietokanta, sillä siellä on paljon mediaa,
esimerkiksi videoita, kuvia ja käyttäjät voivat rekisteröityä sivustolle. IMDb ei ole
kokonaan englanniksi, vaan joidenkin elokuvien nimistä siellä näkyy suomenkielinen
versio, vaikkei sitä haluaisikaan. Sivusto on kokonaisuudessaan hyödyllinen
etsittäessä tietoa elokuvista, näyttelijöistä ja heidän töistään.
Kirjastovirma http://www.kirjastovirma.net/
Kirjastovirma esittelee pohjoispohjanmaalaista kulttuuria eri kunnittain. Kuntien
kirjastot ovat toimineet kotiseutuhankkeissa 2000-luvulla keräten aineistoa
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sivustolle. Sivustolta voi löytää paljon uutta, historiallista tietoa omasta kotikunnasta
tai vaikka naapurikunnasta. Materiaalia on laidasta laitaan, sillä sivustolla on mm.
pohjoispohjalaisten kuntien kotiseutulauluja, jotka voi myös kuunnella, tietoa
kirjastojen historiasta ja kaikenlaista tietoa eri kunnista.
Hakumahdollisuuksia: vapaasanan perusteella, erilaisten kategorioiden (mm.
kuntien, kirkkojen) perusteella.

Kysy kirjastonhoitajalta-palvelu http://www.kirjastot.fi/kysy/
Kirjastot.fi:n Kysy kirjastonhoitajalta-palvelu on toiminut jo monia vuosia.
Vastaajakirjastoja on useita ja yleensä vastauksen kysymykseensä saa viimeistään 48
tunnin kuluessa. Ihan mihin tahansa kysymykseen palvelussa ei vastata, vaan
yleensä kirjallisuuteen, musiikkiin ja kirjastoon liittyen.
Makupalat http://www.makupalat.fi/
Ilmainen linkkikirjasto. Tietoa löytyy aiheesta kuin aiheesta. Sopii hyvin kaiken
ikäisille. Makupaloja on käsitelty tarkemmin sivulla 9.
Melinda – kirjastojen yhteistietokanta
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/?func=find-b0&con_lng=fin&local_base=fin01_opac
Kirjastojen yhteistietokanta Melinda on Kansalliskirjaston alainen tietokanta.
Melinda hakee aineistoja yhtä aikaa monesta eri kirjaston tietokannasta. Tätä hakua
kannattaa siis käyttää, jos aineisto on tieteellinen, eikä omasta kirjastosta taikka
lähikirjastoista sitä löydy.
Ostrobotnia: Pohjois-Pohjanmaan aluetietokanta
http://oukasrv6.ouka.fi:8000/?formid=free1
Ostrobotniasta voi hakea tietoa liittyen pohjoispohjanmaalaiseen historiaan ja eri
kuntiin liittyen. Aineistoa löytyy laidasta laitaan eri pohjoispohjanmaalaisiin kuntiin
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liittyen. Paikallistietoa tarvittaessa tietokannan puoleen on helppo kääntyä.
Tietokannan käyttöön ei tarvitse erillisiä tunnuksia, se on vapaasti kaikkien
käytettävissä.
Oula – Oulun yliopiston tietokanta
https://oula.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?dbCode=LOCAL&sk=fi_FI
Oulun yliopiston tietokannasta voi hakea Oulun yliopiston kirjastojen materiaalia.
Materiaali on pääosin tieteellistä, mutta koska Oulun yliopiston kirjasto on
vapaakappalekirjasto, kirjastoon tulee kaikki Suomessa painettu materiaali (kirjat,
lehdet). Tietokantaa voi käyttää kuka vain ja kirjastoon pääsee asiakkaaksi myös
ulkopuolisia (jos ei ole opiskelija tai henkilökunnan jäsen, niin saa silti
lainausoikeuden). Kirjastossa on tieteellistä aineistoa, esimerkiksi Oulun yliopiston
omia julkaisuja, joita muualta ei välttämättä saa.
Outi-verkkokirjasto
http://oukasrv6.ouka.fi:8001/Intro?formid=findf
Outi-kirjastoihin kuuluu Oulun kaupunginkirjaston lisäksi Oulun seudun kirjastoja,
mm. Muhos, Kempele, Tyrnävä. Outi-verkkokirjasto on kaikkien kirjastojen
yhteiskäytössä. Käytössä on PallasPro- tietokanta. Outi-verkkokirjastoon pääsee
kirjautumaan omilla tunnuksillaan (jos on sellaiset hankkinut kirjastosta!) ja mm.
uusimaan lainojaan ja tekemään varauksia.
Pohjoinen linkkikirjasto
http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kirjasto/Lappi-jasaamelaiset/Pohjoinen-linkkikirjasto
Pohjoinen linkkikirjasto on Rovaniemen kaupunginkirjaston – maakuntakirjaston
laatima linkkikirjasto liittyen Lappiin ja Pohjois-Suomeen. Linkkejä on siis hyödyllisiin
Lappi-aiheisiin verkkosivuihin, joista on hyötyä Lappi-tietoa etsittäessä.
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Tilastokeskus
http://www.tilastokeskus.fi/til/index.html
Tilastokeskus tuottaa virallisia tilastoja Suomessa ja on myös tunnettu
kansainvälinen toimija. Tilastoja tuotetaan vuosittain 200, joista tehdään vuosittain
yli 600 julkistusta. Tilastoja on esimerkiksi koulutukseen ja sosiaaliturvaan liittyen.
Jos luotettavia ja virallisia tilastotietoja etsii, niin Tilastokeskuksen tilastot ovat
sellaisia.
Yle: Lehtihuone
http://yle.fi/lehtihuone/
Yleisradion Lehtihuoneessa on linkkejä sekä kotimaisten että ulkomaisten lehtien
verkkosivuille.
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Oppimateriaaleja: tehtäviä & harjoituksia

Abitreenit
http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/
Lukion viimeisen vuosiluokan opiskelijoille harjoituksia, kertausta ja muuta
materiaalia, jonka parissa voi opiskella ennen ylioppilaskirjoituksia. Tietysti myös
muiden vuosikurssien opiskelijat voivat käyttää materiaalia ja tehtäviä hyödyksi.

EDU.fi
Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen tueksi. Verkkopalvelu tarjoaa
linkkejä erilaisiin tehtäviin ja oppimateriaaleihin. Sivuilla on tehtäviä eri luokkaasteille eri oppiaineisiin liittyen.
Etälukion kurssit ja tehtävät: http://www.edu.fi/etalukioetusivu
Perusopetuksen verkko-oppimateriaalit:
http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/perusopetus
Lukiokoulutuksen verkko-oppimateriaalit:
http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/lukiokoulutus

Informaatiolukutaitoa lukio-opetukseen Tiedonhallinnan oppimateriaalia
http://informaatiolukutaito.libvantaa.fi/etusivu.htm
Näillä sivuilla oleva aineisto on tarkoitettu opettajan tueksi ja oppimateriaaliksi
lukion tiedonhallintataitojen opetukseen. Aineisto pohjautuu kansainvälisille
informaatiolukutaidon standardeille, jotka on alun perin laadittu yliopisto- ja
korkeakouluopetuksen käyttöön.
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Mediakasvatuksesta http://mediakasvatus.kirjastot.fi/
Sivustolla käsitellään yleisiä mediakasvatukseen liittyviä käsitteitä. Sivusto tarjoaa
oppilaille myös itsenäisiä tiedonhaku tehtäviä.
Tilastokeskuksen Tilastokoulu
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?page_type=esittely
Tilastokoulu on kaikille avoin verkkokoulu, jossa voi opiskella tilastoihin liittyviä
yksityiskohtia kuinka niitä esimerkiksi tulkitaan etc. Tilastokoulun oppimateriaalit
sopivat käytettäväksi esimerkiksi matematiikan sekä yhteiskuntaopin opetuksen
tukimateriaaliksi. Sivusto sopii yhtälailla niin peruskoulun yläluokkalaisillekin kuin
lukiolaisille.
Verkko-koulukirjasto:tehtäviä
http://www.koulukirjasto.fi/avoin/verkkoaineistot.php
Verkko-koulukirjaston sivuilla on paljon oppimateriaalia ja tehtäviä eri oppiaineittain
eri-ikäisille oppijoille. Valittuja aineistoja saa käyttää vapaasti verkossa tapahtuvassa
opetuksessa. Niiden tulostamista ja kopioimista koskevat
tekijänoikeuslainsäädännön asettamat rajoitukset, joiden mukaan muutaman
kopion voi tehdä omaan yksityiseen käyttöön. Toisin sanoen opetuksessa ja
opiskelussa näiden avointen verkkoaineistojen käytön tulee tapahtua verkossa.

Yle: Oppiminen
http://oppiminen.yle.fi/
Ylen Oppiminen-sivustolla on mahdollista opiskella aiheesta kun aiheesta erilaisten
oppimateriaalien avulla. Näitä materiaaleja voi käyttää itsenäiseen opiskeluun,
mutta myös luokkaopetuksessa.
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Äidinkieli ja kirjallisuus
Dekkarinetti http://www.tornio.fi/DekkariNetti
Dekkareihin erikoistunut sivusto, jota ylläpitää Tornion kaupunginkirjasto.

Iso suomen kielioppi http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php
Verkkoversio Iso suomen kielioppi-kirjasta. Voi olla hyödyllinen sekä oppilaille että
opettajille, jos on tarkistettava nopeasti jokin asia. Sivulla on hakutoiminto otsikon
alla oikealla, joten tiedonhaku on tehty melko helpoksi. Kielioppi-kirjan käyttäminen
on helppoa: vasemman sivun linkeistä valitaan ”sisällys”, josta päästään selaamaan
kieliopin sisällysluetteloa.

Kielijelppi http://www.kielijelppi.fi/
Äidinkielen

viestintäopas

kirjoitusviestintään.

Ohjeita

erilaisiin
on

viestintätapoihin,

moneen

eri

kuten

tarpeeseen.

puhe-

Opastusta

ja
mm.

lähdeviitteisiin, lähdeluettelon laatimiseen ja tehtäviä erilaisiin tilanteisiin. Sivusto
on Helsingin yliopiston äidinkielen opiskelijoiden tuottama.

Kirjasampo http://www.kirjasampo.fi/
Kirjasampo on verkkopalvelu, jossa voi etsiä kiinnostavia kirjailijoita, kirjoja ja uusia
lukukokemuksia. Sivusto sopii erittäin hyvin lukiolaisille.

Kirjavinkit http://www.kirjavinkit.fi/taustaa/
Kirjavinkit on lukijoiden kirjoittamiin arvosteluihin perustuva kirjojen esittelemiseen
keskittynyt sivusto. Sivusto on jaoteltu eri genreihin esim. rakkaus ja dekkarit.
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Pegasos http://www.kirjasto.sci.fi/
Sivu sisältää pohjoismaisten kirjailijoiden esittelyjä englanniksi. Sivustolla on
mahdollisuus tutustua Danten Jumalaiseen näytelmään sekä Juhani Ahon Juhaan.

Project Gutenberg
http://www.gutenberg.org/
Vapaassa käytössä olevia e-kirjoja eri kielillä. Teokset ovat vanhempia ja osa niistä
on klassikoita. Löytyy myös suomenkielisiä teoksia. Kirjoja voi ladata lukulaitteelle,
tabletille tai tietokoneelle, myös internetin kautta voi lukea (valitsemalla HTMLvaihtoehdon).

Risingshadow http://www.risingshadow.fi/
Risingshadow on keskittynyt esittelemään fantasia ja scifi kirjallisuutta. Sivusto
sisältää tietokanta osion, jossa voi etsiä tietyn kirjailijan tekemiä teoksia.

Runotietokanta http://runotietokanta.kaupunginkirjasto.lahti.fi/
Linkki maailman runouteen – tietokanta sisältää yli 31 000 viitettä yli 3000
vieraskielisen runoilijan runoihin ja yli 10 000 linkkiä erikielisille runosivuille
Internetissä.

Sivupiiri http://www.sivupiiri.fi/
Sivupiirissä esitellään nuorten kirjallisuutta. Pääosan arvosteluista nuoret ovat itse
kirjoittaneet. Sivustolla on mahdollisuus myös keskustella toisten nuorten kanssa
kirjallisuudesta. Sivusto sopii hyvin yläluokkalaisille ja lukiolaisille.
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Tiedonhaunharjoituksia
Joensuun kaupunginkirjaston tiedonhakuharjoituksia
http://www.jns.fi/kirjastokuvat/uudettiedonhakuharjoitukset/
Joensuun kaupunginkirjaston tekemiä tiedonhakuharjoituksia, mm. ristikoita ja
tietovisoja yläasteikäisille. Mukana myös luokitukseen ja asiasanoihin liittyviä
harjoituksia.
Mediakasvatus.kirjastot.fi
http://mediakasvatus.kirjastot.fi/node/50
Sivusto sisältää Tiedonhakuharjoituksia yläasteikäisille.
Petäjäveden yläaste: tiedonhaun tehtäviä
http://peda.net/veraja/petajavesi/ya/oppiaineet/tietotekniikka/tehtavia/tiedonhak
u
Petäjäveden yläasteen verkkosivuilla on tiedonhaun tehtäviä yläkoululaisille.
Riihimäen lukion tiedonhaun tehtäviä
http://www.riihimaki.fi/Riihimaki/Koulutuspalvelut/Lukio-opetus/Lukio/Riihimaenlukio/Opiskelu/Oppiaineet-ja-kurssit/Tietotekniikka/Tiedonhaku/

Riihimäen lukion sivuilla on tiedonhaun tehtäviä moniin tunnettuihin suomalaisiin
verkkosivuihin liittyen.
Wikispaces- Tiedonhankintaa lukiolaisille
http://kiravolukiolaisille.wikispaces.com/home
Sivusto sisältää tiedonhakuun liittyviä termejä, käsitteitä ja tiedonhaku tehtäviä.
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4 Sosiaalinen media
Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä
on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana
olon lisäksi. Sosiaalisen median muotoja ovat esimerkiksi keskustelupalstat,
foorumit, videopalvelut, yhteisöt ja blogit. Sosiaalisen median käytöllä on paljon
hyötyjä: sen avulla voi vaikuttaa, luoda uusia kontakteja ja tiedottaa erilaisista
tapahtumista. Sen voi valjastaa myös yhdeksi oppimisen välineeksi.
Sosiaalisen median käytössä on kuitenkin myös omat haittapuolensa, tietovuotojen
riski kasvaa ja maineen hallinta ovat muutamia niistä. Sen takia on syytä pitää
omasta identiteettisuojasta huolta. Sosiaalisessa mediassa olennaista on sisällön
tuottaminen ja sen jakaminen eteenpäin. Joissakin sosiaalisen median palveluissa
sisältö on julkista kaikille, joten sen leviäminen laajalle on mahdollista. Joitakin
palveluita voi käyttää rekisteröitymällä nimimerkin avulla, toisiin vaaditaan koko
nimi.

Alla hyödyllisiä linkkejä sosiaalisen median käytöstä:

Edu.fi: Mikä ihmeen sosiaalinen media?
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosia
alinen_media
Oppaaseen on koottu tietoja ja vinkkejä sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä
opettamisessa ja oppimisessa
Edu.fi: Ikärajoista, käyttöehdoista ym. sosiaalisen median palveluissa
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_
kayttoehdot_opetuksessa/taulukko_sosiaalisen_median_palveluiden_kayttoehdoist
a
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Meku.fi: Ikärajat
http://www.meku.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=
390&lang=fi
Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen Mekun verkkosivuilla on tietoa, mm.
ikärajoista elokuvissa, televisio-ohjelmissa ja peleissä.

Maailmankoulu: linkkikirjasto mediakasvatuksesta
http://www.maailmankoulu.fi/node/65
Maailmankoulun verkkosivuille on koottu linkkilista mediakasvatus materiaaleja
tarjoavista tahoista. Materiaaleissa on paljon hyödyllistä tietoa ja materiaalia
opetukseen.
Opeblogi
http://www.opeblogi.blogspot.fi/
Verkko-opettaja Anne Rongas bloggaa sosiaalisen median käytöstä opetuksessa

Sometu: Sosiaalinen media oppimisen tukena
http://sometu.ning.com/
Sometu on avoin verkosto kaikille sosiaalisesta mediasta ja oppimisesta
kiinnostuneille. Sivuilta löytyy keskustelupalsta, ryhmiä, videoita, blogeja ja
tapahtumatietoja
Sosiaalinen media- mitä se on
http://mediakasvatus.kirjastot.fi/tiedonhaku/sosiaalinen_media
Kirjastot.fi:n tietopaketti aiheesta
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Sosiaalisen median palveluita
Tähän alle on kerätty tietoa erilaisista sosiaalisen median palveluista. Palveluita
voidaan käyttää tietokoneen ja verkkoyhteyksillä varustetun älypuhelimen avulla.
Joidenkin palveluiden käyttöön tarvitsee ladata sovellus älypuhelimeen, jotta pääsee
rekisteröitymään ja käyttämään sovellusta.

Blogit
Blogi tarkoittaa verkossa olevaa ”päiväkirjamaisesti” pidettävää ja päivittyvää
kirjoitusalustaa. Blogia voi pitää monesta eri aiheesta: omasta elämästä, muodista ja
kauneudesta, kirjavinkeistä tai esimerkiksi koulun tai kirjaston toiminnasta.
Uusimmat blogikirjoitukset näkyvät yleensä sivun ensimmäisenä. Lukijat voivat
kommentoida kirjoituksia, mm. alla oleviin kommenttilaatikoihin. Yleensä blogia
kirjoittaakseen on rekisteröidyttävä käyttäjäksi. Blogi on yleensä kaikille julkinen,
mutta joissakin palveluissa sen voi piilottaa vain rekisteröityneiden lukijoiden
nähtäväksi.

Erilaisia blogipalveluita:
Wordpress (http://wordpress.com): englanninkielinen, tunnettu blogipalvelu.
Blogger (http://www.blogger.com): Blogin perustamiseen tarvitsee Google-tilin.
Sinne kirjaudutaan siis samoilla tunnuksilla kuin Gmail-sähköpostiin.
Tumblr (http://www.tumblr.com): Tumblrissa voi julkaista kuvia, videoita, tekstiä..
Ja muut käyttäjät voivat jakaa sitä eteenpäin.
Blogit.fi (http://blogit.fi): suomalainen helppokäyttöinen blogipalvelu.
Vuodatus (http://vuodatus.net): suomalainen blogipalvelu. Etusivulla pääsee
katsomaan vasta julkaistuja blogikirjoituksia.
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LiveJournal (http://www.livejournal.com/): Myös
englanninkielinen hyvin suosittu blogipalvelu.

Twitter (http://www.twitter.com): Mikroblogipalvelu Twitter. Viestit ovat noin 140
merkin pituisia. Käyttäjäksi rekisteröidyttävä, jotta voi kirjoittaa viestejä.

Blogeja voi seurata helpommin esimerkiksi Blogilistan avulla
(http://www.blogilista.fi/). Sen kautta voi hakea blogeja ja näkee uusia kirjoituksia,
postauksia.
Joissakin blogipalveluissa on mahdollisuus ryhtyä seuraamaan haluamiaan blogeja.
Toisissa palveluissa se tarkoittaa sitä, että on rekisteröidyttävä esim. sähköpostin
avulla seuraajaksi, jolloin sähköpostiin tulee ilmoitus uuden kirjoituksen ilmestyttyä.

Wikit
Wiki on verkossa toimiva palvelu, jossa ihmiset julkaisevat itse tekemäänsä
materiaalia. Käyttäjät pääsevät vaikuttamaan sisältöön ja voivat käyttäjäksi
rekisteröitymisen jälkeen muokata sivustoa ja tehdä omaa materiaalia. On olemassa
myös eri organisaatioiden ylläpitämiä, esim. Kirjastot.fin Wiki. Wikeistä tunnetuin
lienee Wikipedia.
Wikispaces (http://www.wikispaces.com/): kuka vain voi perustaa oman wikin.
Wikit toimivat kuten Wikipedia, mutta vain pienemmässä mittakaavassa. Jokaiselle
asialle kannattaa tehdä oma sivu. Hyödyllinen opetuskäytössä, esim. luokan oma
wiki johonkin aiheeseen liittyen, jonne jokainen oppilas lisää oman sivunsa.
Wikipedia (http://fi.wikipedia.org/): Yleisesti käytetty tiedonlähde. Wikipedia
tarkistaa artikkeleitaan, mutta virheitä voi ilmetä. Kannattaa ehkä varmistaa tiedon
oikeus jotain muuta kautta. Voi kuitenkin käyttää epävirallisempiin tarkoituksiin,
kuten omiin vapaa-ajan tiedonhakuihin, esim. viihteeseen tai matkoihin liittyen.

36

Kuvapalvelut
Alla erilaisia valokuvien julkaisu- ja jakamispalveluita.
Instagram
(http://instagram.com/#):
kuvapalvelu, johon
rekisteröitymiseen
tarvitsee
älypuhelinsovelluksen.
Muiden käyttäjien kuvien
tykkääminen ja
kommentoiminen
mahdollista. Myös
lyhyiden videoiden
lataaminen on tullut uutena ominaisuutena palveluun.
Photobucket (http://photobucket.com/): kuvien varastointia verkossa. Tarvitaan
tunnukset, on mahdollista tehdä monia kansioita ja jakaa myös kuvia muilla
verkkosivuilla, esim. jokaiseen kuvaan on oma linkkinsä, jonka avulla voidaan laittaa
kuva vaikkapa omalle verkkosivulle.
Flickr (http://www.flickr.com/): kuvapalvelu, jossa voidaan jakaa kuvia, joita on itse
ottanut. Samantapainen palvelu kuin Instagram, jonka käyttöön ei tarvitse ladata
älypuhelimeen sovellusta. Kuvat ovat yhtä selkeitä kuin alkuperäisessä versiossa.
Pinterest (https://pinterest.com/):kuvapalvelussa kerätään omalle sivulle itseään
miellyttäviä kuvia sekä itseltään että muilta käyttäjiltä. Asioita voi kansioida, jotta
kaikki kuvat eivät ole sekaisin omalla sivulla. Vaatii rekisteröitymisen ja sivulla voi
esiintyä omalla nimellään.

Videopalvelut
Videopalveluita erilaisiin tarpeisiin.
Youtube (http://www.youtube.com): varmasti suosituin videopalvelu, jota
käytetään ympäri maailman. Videoita löytyy laidasta laitaan ja myös suomalaiset
videoharrastajat ja kenties ammattilaisetkin ovat tehneet oman osansa. Youtubea
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voi käyttää ilman rekisteröitymistä, mutta jos haluaa ladata videoita talteen tai
tykätä muiden videoista, pitää sinne rekisteröityä.
Vimeo (https://vimeo.com/): englanninkielinen videopalvelu, jonne voi ladata omia
videoitaan ja jakaa niitä muiden käyttäjien kanssa.
Keek (https://www.keek.com/): videopalvelussa videoiden pituus on lyhyt, alle 30
sekuntia. Suosittu sosiaalisen median muoto. Videoita voi jakaa esim. Twitterissä tai
Facebookissa.
Vine (https://vine.co/): tässäkin videopalvelussa on kyse lyhyistä, alle 30 sekunnin
videoista. Videot ovat ”pätkittyjä” (ensin ollaan yhdessä kohtaa, esim. katolla, kohta
ollaan maassa..) ja niitä voi tehdä puhelimen avulla.

Yhteisöpalvelut
Palveluissa muiden käyttäjien kanssa kommunikointi on olennaista.

Facebook (http://www.facebook.com): sosiaalisen median tunnetuimpia palveluja.
Facebook, naamakirja, Fb jne.. Perusperiaate: pyydetään tuttuja ja tuntemattomia
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”kaveriksi”, jolloin voidaan nähdä muiden ihmisten tilapäivityksiä kuulumisista, kuvia
ja muuta. Kommunikointi muiden ihmisten kanssa helppoa, voi pelata pelejä, saada
tarjouksia seuraamalla jotain yritystä tai vaikka lukea uutisia. Yleensä käytetään
omaa nimeä profiilissa, mutta mahdollisuuksia myös tehdä profiili käyttämällä jotain
muuta nimeä (jos ei halua täysin omana itsenään esiintyä).
Google+ (https://plus.google.com/?hl=fi): Googlen versio yhteisöllisen median
palvelusta. Muita käyttäjiä voidaan pyytää kavereiksi ja kommunikoida heidän
kanssaan palvelua käyttämällä. Toisten käyttäjien tilapäivitykset näkyvät ja niitä voi
kommentoida. Paljon samoja toimintoja kuin Facebookissa. Tarvitaan Googlen
Gmail-sähköposti, jonka avulla rekisteröidytään käyttäjäksi.
Twitter (http://www.twitter.com): mikroblogipalvelu, jonka avulla voi
kommunikoida muiden käyttäjien kanssa. Esim. uutiset leviävät nopeasti Twitterin
kautta. Käyttäjätunnus voi olla oma nimi tai nimimerkki. Monet yritykset, erityisesti
viihdealan, ovat löytäneet Twitterin.
Irc-Galleria (http://irc-galleria.net/): suomalainen, erityisesti nuorten suosima
yhteisöpalvelu, jossa kaikilla käyttäjillä on oma profiili, mutta jossa esiinnytään
nimimerkin avulla. Palvelu on ollut olemassa reilut kymmenen vuotta. Ihmiset
lisäävät kuviaan palveluun ja toisten kuvia voi kommentoida.
LinkedIn (http://www.linkedin.com/): ammatillinen yhteisö, jossa voidaan jakaa
ideoita, kommunikoida muiden saman alan tai vaikka eri alan työntekijöiden kanssa
ja pysyä perillä oman alansa tapahtumista. Sivulle rekisteröidytään omissa nimissä ja
seurataan sellaisia henkilöitä, joiden kanssa on joskus tehnyt töitä tai tekee jatkossa.
MySpace (https://myspace.com/): sosiaalisen median palvelu, jossa voidaan jakaa
muiden käyttäjien kansaa musiikkia, videoita, kuvia, blogeja jne. Vanhempi palvelu,
joka on uudistunut muiden palveluiden tullessa markkinoille.
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Keskustelupalstoja nuorille
Internetissä on paljon keskustelupalstoja ja foorumeita, joissa käyttäjät voivat
kommentoida toistensa tekstejä ja kommentteja. Jotkut foorumit vaativat
rekisteröitymisen, joihinkin pääsee myös selailemaan ilman rekisteröitymistä ja jopa
kirjoittamaan. Nuorten tyttöjen suosimia keskustelupalstoja ovat esimerkiksi Demilehden

ja

Hevostalli.net:in

keskustelupalstat.

Pojat

käyttävät

enemmän

pelifoorumeja, joista esimerkkejä ovat mm. KonsoliFin ja Jatkoaika. Nykyään on
helppoa perustaa oma foorumi, esimerkiksi Suntuubin kautta.

Demi.fi http://www.demi.fi/keskustelut
Hevostalli.net http://www.hevostalli.net
Jatkoaika http://keskustelu.jatkoaika.com/index.php
Koirat.com http://www.koirat.com/keskustelu
KonsoliFin: pelikeskusteluja http://www.konsolifin.net/bbs/
Kvaak.fi: sarjakuvakeskustelua http://www.kvaak.fi/keskustelu/index.php

Luettavaa sosiaaliseen mediaan liittyen:
Kalliala, Eija & Toikkanen, Tarmo. Sosiaalinen media opetuksessa. 2012. 2. uud.
pain.
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5 Tekijänoikeudet
Teoksella on aina tekijä. Tekijä on aina henkilö ja teoksella voi olla useampia
tekijöitä. Teos voi olla kirjallinen (kirja), taiteellinen (maalaus), käyttötaiteellinen
(huonekalu) tai audiovisuaalinen (video) teos. Tekijänoikeus syntyy samaan aikaan,
kun teos luodaan.

Tekijänoikeuteen
moraalisia

ja

liittyy

kahdenlaisia

taloudellisia.

Moraaliset

oikeuksia:
oikeudet

tarkoittavat sitä, että teoksen oikea tekijä saa kunnian
teoksesta. Taloudelliset oikeudet tarkoittavat sitä, että
teoksen tekijä hyötyy taloudellisesti, kun teosta
käytetään. Tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta
tekijän kuolemasta.

Hyviin tapoihin kuuluu, että tekijän nimi ilmoitetaan teosta käytettäessä. On myös
mahdollista ilmoittaa lähde, jos esimerkiksi tekijän nimi ei ole saatavilla (valokuva
kuvapankista, jossa ei ole tekijän nimeä).
Teoksen yksityinen käyttö on sallittua. Esimerkiksi toisen henkilön ottaman
valokuvan voi ripustaa kotiseinälleen, sillä se ei ole julkinen paikka. Julkisiksi
paikoiksi luetaan mm. koululuokat ja yleiset kirjastot. Teoksen julkiseen esittämiseen
tai käyttämiseen tarvitaan tekijän tai vaihtoehtoisesti tekijänoikeusjärjestön lupa,
joka joissain tapauksissa edellyttää maksun maksamista. Elokuvan näyttämiseen
koululuokassa tarvitaan lupa, sillä tila on julkinen. Myös kirjastossa siihen tarvitaan
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lupa. Internet on julkinen paikka, joten on oltava varuillaan sen kanssa, mitä
esimerkiksi omille kotisivuilleen tai blogiin laittaa.
Kirjojen ja muiden tekstien kopioiminen kirjastossa ja muissa kunnan tiloissa on
sallittua,

sillä

yleensä

kunnat

maksavat

Kopiostolle

tekijänoikeusmaksuja

kopioimisesta. Kuitenkin kirjastossa asiakkaiden kopioinnista peritään maksuja
kattamaan paperi- ja mustekuluja.
Tekijänoikeuksissa on olemassa rajoituksia, joista siteerausoikeus ja kopiointi
yksityiseen käyttöön ovat tärkeitä. Siteerausoikeus tarkoittaa sitä, että lainataan
toisen henkilön tekstiä esimerkiksi lainausmerkeissä. Lainatun tekstin tulee erottua
muun tekstin joukosta, vaikkapa lainausmerkein. Lainatun tekstin yhteydessä on
mainittava sen lähde ja tekijä.

Yksityiseen käyttöön kopiointi on sallittua, kunhan vain se kappale, josta kopio
otetaan, on laillinen. Esimerkiksi kirjaston cd-levyjä ja kirjoja voi kopioida omaan
käyttöön vapaasti. Yksityiseen käyttöön kopioitua kirjaa, cd-levyä, valokuvaa ym. ei
saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
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Tiedolla ei ole tekijänoikeussuojaa. Saatavilla olevaa tietoa saa ja kannattaa lukea,
opiskella ja hyödyntää. On sallittua ja suositeltavaa käyttää muita teoksia lähteinä
oman tekstin luomisessa. Lähteet inspiroivat oman tekstin kirjoittamiseen, ja ne
kannattaa mainita tekstiviitteiden muodossa.
Oppilaiden tekemien töiden, esim. Powerpoint-esitysten, ottaminen osaksi opetusta
on mahdollista, jos vain siihen on oppilaiden lupa. Tässä tapauksessa on kysyttävä
oppilailta lupaa materiaalin käyttöön opetuksessa.

Lisää tietoa:

Finlex. Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
Kopiraitti. 2013. Reitti tekijänoikeuteen. http://www.kopiraitti.fi/
Mansala, M-L. 2009. Tekijänoikeus opetuksessa. Helsinki: Edita Publishing.
Opettajan tekijänoikeus. 2013. Opettajan opas tekijänoikeuksiin.
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/
Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2013. Tekijänoikeus.
http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/?lang=fi
Sorvari, K. 2010. Opetustoimen tekijänoikeudet. Helsinki: WSOY.
Tekijänoikeus.fi. 2013. http://www.tekijanoikeus.fi/
Toikkanen, T. 2011. Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura.
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6 Lähdekritiikki
Lähdekritiikki tarkoittaa ihmisen kykyä käyttää ja arvioida verkkotietoa.
Lähdekriittinen henkilö osaa siis arvioida etsimiään lähteitä kriittisesti ja kykenee
arvioimaan tiedon luotettavuuden. Verkkolähteen tiedon luotettavuutta voidaan
arvioida seuraavin kriteerein:
1) Kuka on sivuston ylläpitäjä tai sisällöntuottaja?
2) Esiintyykö kirjoittaja omalla nimellään tai edustaako hän jotain
organisaatiota?
3) Mikä on tekstin tyylilaji?
4) Millaista on tekstin kieli?
5) Mikä on kirjoittajan motiivi?
6) Löytyykö sivulta linkkejä tai mainintaa kirjoittajan käyttämistä lähteistä?

Esimerkiksi sivuston ylläpitäjä tai päivitysmäärä voi vaikuttaa luotettavuuteen. Moni
varmasti

luottaa

ennemmin

Opetus-

ja

kulttuuriministeriön

tarjoamiin

materiaaleihin kuin jonkun toisen tekemään Wikiin. Jos vain mahdollista, on
järkevää etsiä käsiinsä monta eri lähdettä ja verrata niiden sisältämää tietoa
toisiinsa. Näin saa varmemmin oikeaa tietoa hyödynnettäväkseen.
Tiedon tuoreus voi joissakin tapauksissa vaikuttaa tiedon luotettavuuteen,
esimerkiksi liittyen teknologiaan. Mutta osassa tapauksessa uutta tietoa tuskin
tullaan löytämään, esimerkiksi historiaan liittyvät tiedot, kuten mitä tapahtui 1980luvulla.
Tiedon luotettavuutta voi määritellä myös käyttötapa, sillä joissain tapauksissa,
kuten mielipiteissä ei ole varmastikaan vain yhtä oikeaa näkökantaa. Esimerkiksi
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muoti-, peli- ja matkasuositukset ovat tietoa, jonka käyttötarkoitus ei ole sama kuin
työ- tai koulutehtävissä.
Toisten tekstejä lainatessaan on hyvä mainita käyttämänsä tiedon lähde, esimerkiksi
lähdeluettelossa tai esityksen lopuksi. Jos viitataan toisen käden viitteisiin,
kannattaa hankkia alkuperäisin lähde käsiinsä. Esimerkiksi jos kirjassa on käytetty
lähteenä toista kirjaa ja siihen viitataan, on järkevintä hankkia käsiinsä lähteenä
toiminut kirja. Näin ollen saadaan parempi käsitys alkuperäisen tekstin kirjoittajan
ajatuksista.
Tietoa hakiessaan kannattaa olla kärsivällinen ja yrittää käydä läpi mahdollisimman
paljon luotettavilta vaikuttavia tuloksia, esim. verkkohauissa. Jos tekstin kieli
vaikuttaa olevan suomennettua, esimerkiksi Google-kääntäjän avulla, ei tekstin
sisältö oletettavasti ole kovin luotettavaa. Myös kirjoittajan motiivia kannattaa
pohtia, eli mistä syystä kirjoittaja on tekstin kirjoittanut ja mihin tarkoitukseen.
Joissain tapauksissa tekstin on tarkoitus olla kärjistettyä ja mielipiteitä herättävää.
Voi myös pohtia onko teksti sopivaa kouluteksteissä hyödyntämiseen, sillä se voi olla
vaikeasti ymmärrettävää.
Wikipedia voi toimia tiedonlähteenä, mutta sen sisältämään tietoon tulee suhtautua
kriittisesti. On järkevää hankkia tietonsa muualta, mutta ottaa selvää asiasta
Wikipedian kautta, esimerkiksi itselle täysin outo asia voi selkiintyä lukemalla siitä
tehdyn tietopaketin Wikipediassa.

Lue lisää:
http://mediakasvatus.kirjastot.fi/tiedonhaku/lahdekritiikki
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lahdeesiin/
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7 Pelit
Mediakasvatuksen yksi osa-alue ovat pelit. Lapset ja nuoret pelaavat tietokone- ja
konsolipelejä, kännykkäpelejä sekä erilaisia nettipelejä. Aikuisen vastuulla on tuntea
pelien ikärajat ja valita lapsille sopivia pelejä. Ikäraja ei kuitenkaan kerro pelin
sopivuudesta vaan varoittaa mahdollisesti haitallisesta sisällöstä.
Suomessa käytetään pelien ikäraja- ja sisältömerkintöihin yleiseurooppalaista PEGIluokitusta. PEGI-luokituksen mukaiset ikärajat ovat ensisijaisesti ainoastaan
suosituksia, poikkeuksena 18 vuoden ikäraja, jolla merkittyjen pelien luovuttaminen
alaikäiselle on rikos. Lisäksi peleissä on ikäraja merkinnän lisäksi sisältömerkintöjä.
Pakkauksen kyljessä esitettävät sisältösymbolit kertovat tärkeimmät syyt, joiden
takia peli on saanut tietyn ikärajan. Sisältösymboleja on kahdeksan: väkivalta,
kiroilu, kauhu, huumeet, seksi, syrjintä, uhkapeli ja verkkopeli. Alle olemme
koonneet nämä symbolit.

Kiroilu
Peli sisältää voimakasta kielenkäyttöä

Syrjintä
Peli sisältää syrjintää tai syrjintään rohkaisevaa materiaalia

Huumeet
Peli sisältää viittauksia huumeiden käyttöön tai huumeiden käyttöä
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Kauhu
Peli voi herättää pelkoa tai kauhua pienissä lapsissa

Uhkapeli
Peli rohkaisee pelaamaan uhkapeliä tai opettaa uhkapelin pelaamista

Seksi
Peli sisältää alastomuutta ja/tai seksuaalista materiaalia ja/tai viittauksia seksiin

Väkivalta
Peli sisältää väkivaltaa

Online
Peliä voi pelata verkossa

Lisätietoa:
Mannerheimin lastensuojeluliitto
http://www.mll.fi/kasvattajille/mediakasvatus/tietoakasvattajille/pelaaminen/
Mediakasvatus.kirjastot.fi
http://mediakasvatus.kirjastot.fi/pelit/tietokoneella_pelaaminen
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