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PRONTO etätäydennyskoulutusohjelma kevät 2014 

Selvityksiä ja tutkimuksia tekevät 
--------------------------------------------------------------------------------  
 

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka käyttävät PRONTOa selvityksissä ja tutkimuksissa 

 

 

nro aihe pv klo 

76 PRONTOn käyttö selvityksissä ja tutkimuksissa 

Osa 1: Mitä PRONTO sisältää ja mihin tietoja 

voi käyttää? Mihin tietoon voi luottaa? 

to  

13.3.2014 

9.45-10.45 

77 PRONTOn käyttö selvityksissä ja tutkimuksissa 

Osa 2: Mitä nappuloita minun pitää klikata 

saadakseni haluamani tiedot? 

pe  

14.3.2014 

9.45-10.45 

78 PRONTOn käyttö selvityksissä ja tutkimuksissa 

Osa 1: Mitä PRONTO sisältää ja mihin tietoja 

voi käyttää? Mihin tietoon voi luottaa? 

ke  

2.4.2014 

9.45-10.45 

79 PRONTOn käyttö selvityksissä ja tutkimuksissa 

Osa 2: Mitä nappuloita minun pitää klikata 

saadakseni haluamani tiedot? 

to  

3.4.2014 

9.45-10.45 

 

 

 

HUOM! Jos otsikko on sama, myös sisältö on sama. Koulutukset toistuvat, jotta 

mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua 
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Toteutustapa: Internetselaimella toimiva Webex – etäkoulutusluento. 
Osallistujat seuraavat omalta tietokoneeltaan opettajan näyttämää 

materiaalia ja kuulevat puheen. Osallistujat voivat osallistua koulutukseen 
mm. kirjoittamalla kommentteja ja puhumalla (suositeltavaa, ei 

pakollista). Osallistujamäärää ei ole rajattu. Osallistujia voi olla useita 

samalla koneella esim. videotykin välityksellä.  
 

Laitteistovaatimukset:  
 Internetyhteys, sähköposti 

 kaiuttimet  
Laitteistosuositukset: 

 Headset, jos osallistuu keskusteluun puhumalla 
 kaksi näyttöä, jos haluaa samaan aikaan sekä katsoa opetusta, että 

harjoitella itse. 
Muuta: 

 HUOM! varaa aikaa yhteyden muodostamiseen 10-15 min. ennen 
koulutuksen alkua. 

 Rauhallinen opiskeluympäristö 
 Koulutuksen voi keskeyttää esim. hälytyksen takia 

 

Kustannukset: Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutukseen 
osallistumisesta ei anneta erillistä todistusta. 

 
Ilmoittautuminen: sähköpostitse, viimeistään 30 minuuttia ennen 

koulutuksen alkua. Ilmoita nimesi, organisaatiosi ja mihin koulutukseen 
osallistut. Saat koulutuksen alkaessa sähköpostiisi linkin koulutukseen. 

Linkki on koulutuskertakohtainen. 
 

Koulutuksia saatetaan nauhoittaa. Jos nauhoituksia tehdään, linkki 
nauhoituksiin lisätään PRONTOon, kohtaan: Ohjeet -> etäkoulutusten 

tallenteet. 
 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Suunnittelija Johannes Ketola johannes.ketola@pelastusopisto.fi 

puh. 0295 453 445 

 
 

Tervetuloa!    
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