
HELSINGIN YLIOPISTON 
KIRJASTO 

SISÄLLÖNKUVAILU IL-OPETUKSESSA 
MAIJA PAAVOLAINEN 



TÄNÄÄN 
HUMANISTIT TIEDONHAKIJOINA JA KANDIKURSSIN 

KONTEKSTI  
AIHEEN ANALYYSI JA SANASTOT 

TARKENNETTU HAKU JA HELMENKASVATUS 
SANAPILVIÄ JA HAKEMISEN FILOSOFIAA?  

 



•  Kirjaston atk-tilassa, 90min.  
•  Samansisältöisenä 1-2 krt / vko lukukausien aikana  
• Opiskelijat enimmäkseen aloittamassa kanditutkielmaa (2-4vuosi), silti 

heterogeeninen joukko (HY hum.tdk. 38 pääainetta, 600 opiskelijaa 
aloittaa vuodessa) 

•  Tyypillisesti opiskelija ensi kertaa kirjaston kurssilla  
•  Etsitään tietoa oman tutkielman aiheesta 
•  Tavoitteena tiedonhankinnan prosessin tiedostaminen, 

aiheenmukainen haku kirjastoluetteloissa, yhden kansainvälisen 
lehtitietokannan peruskäyttö  

 

HUMANISTIEN 
KANDIKURSSI HY:SSÄ  



Eivät teknologiavastaisia, mutta:  
•  Tieteellinen keskustelu erittäin 

eriytynyttä  
• Käsitteet spesifisiä tietylle 

keskustelulle 
• Sanahaut ongelmallisia? 
 

Suosivat  
•  Lähteiden seuraamista 
• Helmenkasvatusta 
• Kollegoiden suosituksia 
 

 
 

HUMANISTIT 
TIEDONHAKIJOINA 

Södertörns	  Högskola,	  Huddinge	  (Kuva:	  MP)	  



Rakenna käsitekartta tai sanalista aiheestasi  
•  Mitä käsitteitä, mistä näkökulmasta?  

•  Aiheen eri puolet  
•  AND-operaattorilla  
 

•  Synonyymit, Ylä- ja alakäsitteet 
•  ”Millä muilla sanoilla aiheesta on ehkä kirjoitettu” 
•  OR-operaattorilla  

 
•  Sanojen käännökset 
•  Henkilönnimet 
•  Hakusanat kehittyvät koko hakemisen ajan  

AIHEEN ANALYYSI  



Verkkosanasto VESA 
”voit käyttää sanastoa testaamaan keskeisten käsitteiden tieteellisyyttä ja 
yleiskielisyyttä” 
•  Esim. Minuus -> Identiteetti 
•  Hierarkinen rakenne, synonyymit apuna ideoinnissa ja peilaamassa 

oman aiheen analyysiä 
 
Sanakirjat MOT 
•  Tärkeimpien käsitteiden käännökset heti mukaan  
•  Kohti kansainvälisiä tietokantoja  

SANASTOT JA SANAKIRJAT 



•  Aiheenmukainen haku useimmille kandiopiskelijoille uusi  
•  Tavoitteena EI rakentaa monimutkaisia lausekkeita tai määritellä 

hakukenttiä  
•  Ennemmin kokeilla nopeasti ja monta kertaa eri sanoilla, jotta hakemisen 

logiikka ehtii vähän avautua  

•  Liian vähän tuloksia: laajemmat käsitteet tai näkökulmat erikseen  
•  Liian paljon tuloksia: lisää sanoja mukaan hakuun, näkökulmat yhdessä  
 
 

TARKENNETTU HAKU: 
SANAHAKU  



Tiedonhaku yhdestä dokumentista käsin  
•  Tekijä  
•  Lähdeluettelo  
•  Julkaisu  
•  Sisällönkuvailu: pyydän opiskelijoita koko kurssin ajan kiinnittämään 

huomiota kuvailusanoihin ja ottamaan niitä mukaan omaan 
sanalistaansa 
• Asiasanojen ketjutus joskus esiin tässä yhteydessä  
 

Esim. Academic Search Complete tukee helmenkasvatusta Find Similar 
–toiminnolla  

HELMENKASVATUS 



•  Book Navigator e-kirjahylly 
http://www.terkko.helsinki.fi/
booknavigator/ 
•  Eri kustantajien kirjat samassa 

käyttölittymässä 
•  Skaalautuu eri päätelaitteisiin 
 

•  Sanahausta TAGipilveen  

 

BOOKNAVIGATOR 



•  Analysoi aihe 
•  Tiedä missä haet – kokeile monia eri 

lähteitä  
•  Tarkastele tulosta kriittisesti  - toista ja 

muokkaa hakuja  
•  Ole sinnikäs 
•  Laita tulokset aina talteen   
•  Mausta uteliaisuudella ja löytämisen 

ilolla 
 
   
 

”FILOSOFIA” 
OPISKELIJOILLE 

Kuva	  (c)	  Veikko	  Somerpuro	  



MAIJA PAAVOLAINEN 
INFORMAATIKKO  
HUMANISTISET TIETEET  
KAISA-TALO 4.KRS (4025) 
maija.paavolainen@helsinki.fi  
 
KIRJASTO@HELSINKI.FI 
 
WWW.HELSINKI.FI/KIRJASTO 
FACEBOOK.COM/HULIB 
TWITTER: @HULIB 
YOUTUBE.COM/HULIBVIDEOT 
INSTAGRAM.COM/HELUNILIB 

KIITOS!  


