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Avoin tiedonhaun klinikka

”Tarvitsetko neuvoa tai ohjausta hakulausekkeiden 

muodostamisessa opinnäytetyöaiheestasi? Tule avoimeen 

tiedonhaun klinikkaan pohtimaan ryhmässä hakulausekkeitasi 

informaatikon johdolla. Kertaamme myös hakulausekkeiden 

tekoa ja tietokantoja.”



Kenelle järjestetään

• Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytetyön tekijöille

• Mukana ollut  niin kandin, gradun kuin väitöskirjan tekijöitä

• Täysin vapaaehtoinen opetuskerta

• Enintään kymmenen osallistujaa/ kerta

• Ilmoittautuminen Webropol- lomakkeella



Miten klinikka aloitetaan?

• Tunnin alussa kerrataan noin 10-15 minuuttia tiedonhaun perusteita

• Boolen operaattorit

• Hakusanojen ideointi

• Prosessin eteneminen

• Opiskelijoille jaetaan tietokantavertailutaulukko ja Tiedonhakijalle 

moniste, jossa kerrataan tiedonhaun prosessia

• Opiskelijoilla on pääsy kurssin Moodle-alueelle.



Avoin tiedonhaun klinikka: Moodle

• Moodle-alueelle saa rekisteröityä kuka tahansa opiskelija

• Linkit tiedonhaun oppaisiin

• Uusimmat opetuskalvot

• Videoita tiedonhausta

• Ajantasaiset ohjeet 

tietokantoihin



Klinikalla työskentely

• Alun kertauksen jälkeen opiskelijat aloittavat omasta aiheestaan 
hakujen tekemisen

• Useimmiten kysytään, kuka ei ole vielä tehnyt mitään omien hakujen suhteen 
=>  aloittaa sanojen keräämisen ja aiheen kääntämisen. 

• Paikalla yleensä kaksi informaatikkoa, jotka kiertävät auttamassa ja  
neuvomassa 
• Aloitetaan niistä, joilla on jo jotain tehtynä ja valmiita kysymyksiä.

• Hakusananeuvontaa, asiasanaston käyttöä, korjaamme katkaisumerkkejä, 
lainausmerkkejä, tarkistamme Boolen logiikkaa, sulkeita… 

• Kannustamme ja kehumme, että hyvin menee, hienosti pääsitte alkuun, 
sitkeästi vain tietokanta kerrallaan eteenpäin!

• Aika ”lentää” klinikalla



Miksi klinikka?

• Opiskelijat kovin epävarmoja hakujen suhteen
• Henkinen este

• Kokevat usein yhdeksi vaikeimmista osuuksista opinnäytetyössä

• Monet haluaisivat henkilökohtaiseen tiedonhakuun, vaikka siihen ei 
olisi käytännössä tarvetta

• Klinikan jälkeen moni selviää hauista itsenäisesti, eivätkä tarvitse 
enää maksullista tiedonhakua

• Klinikalla opiskelijat pääsevät havaitsemaan käytännössä, että he 
kykenevät suoriutumaan tiedonhausta itsenäisesti



Kokemuksia avoimen tiedonhaun klinikasta

• Herättänyt opiskelijoiden keskuudessa kiinnostusta

• Osa käynyt useammankin kerran klinikalla

• Tarjoaa  aikataulutettu hetken syventyä hakuihin ja saa vielä apua 

hakujen tekemiseen

• Useimmat opiskelijat lähtevät klinikalta hyvin tyytyväisenä 

aikaansaannoksiinsa

• Klinikalla pääsee keskittymään omaan aiheeseensa, ja tiedonhaun 

opetuksessa esitellyt tietokannat konkretisoituvat oman aiheen 

kautta.



Kokemuksia avoimen tiedonhaun klinikasta

• Tunnin vetäminen raskasta mutta samalla erittäin mielekästä

• Auttaa opinnäytetyön tavoitteessa, jossa tiedonhaku on osana 

oppimisprosessia, sillä opiskelijat työskentelevät itse

• Auttaa tunnin vetäjiä hahmottamaan, mitkä ovat opiskelijoiden 

kompastuskivet tiedonhaussa 

• Auttaa kehittämään perusopetusta jatkossa

• Osallistumisissa piikkejä, joissa näkyy opiskelijoiden 

opinnäytetyösykli

• Ilmoittautumisten määrä vaihtelee



Kysymyksiä?


