
Miten haen tietoa ja etsin lähteitä? 

Oppimiseen kuuluu myös tiedosta oppiminen. Tarvitset hyviä ajantasaisia lähteitä. 
Järjestelmällinen eteneminen säästää aikaa ja vaivaa: 

1) kysymykset näkyväksi 

Tiedon etsintään kannattaa varata aikaa. Aloita miettimällä, mitä ja millaista tietoa tarvitset. 
Kirjoita näkyviin mieleesi tulevia kysymyksiä (tiedontarpeesi). Esimerkiksi mielessäsi voi 
olla kysymys ”Miten työelämän tarpeet otetaan huomioon puualan 
opetussuunnitelmassa?” Täsmälliseen kysymykseen on helpompi etsiä tietoa (vastauksia) 
kuin väljästi määriteltyyn. 

2) aiheen jäsentely 

Voit piirtää mielle- tai käsitekartan, laatia asialistan tai hahmotella alustavan 
sisällysluettelon. Jäsentely helpottaa myös hakusanojen mietintää. Lisää hakusanoja voit 
etsiä asiasanastoista. 

3) määritelmien etsintä  

Etsi muutamasta lähteestä tärkeiden käsitteiden määritelmät, esimerkiksi ”puuala” ja 
”opetussuunnitelma”. Muista merkitä lähdeviitteet tekstiin ja lähdeluetteloon. 

4) aiheen makustelu ja rajaus  

Etsi tuore katsaus (lehtiartikkeli, TV-dokumentti tms.) tai asiantuntijan kirjoittama lähde 
aiheestasi. Mieti, mistä näkökulmasta haluat itse lähestyä aihettasi. Voit tarkastella sitä 
opiskelijan, opettajan tai työelämässä toimivan henkilön näkökulmasta. Saatat rajata 
aihettasi myös yhteen alan ammattiin, tai maantieteelliseen alueeseen. 

5) lähteiden lukeminen ja tekstin kirjoittaminen 

Aloita systemaattinen tiedon etsintä, kun sinulla on selkeä kysymys tai kysymyksiä, joihin 
etsit vastauksia. 

Tarvitset tutkimuksia ja asiantuntijoiden kirjoittamia kirjoja ja lehtiartikkeleita. Tutustu 
tarvittaessa myös lakeihin, tilastoihin, hallinnollisiin raportteihin ja muuhun virallistietoon. 
Joskus myös suulliset lähteet, esimerkiksi asiantuntijoiden haastattelut ovat hyödyllisiä. 
Lue lisää erilaisista lähteistä virtuaaliammattikorkeakoulun Kompassista.  

Löydät lähteitä internetistä, kirjastosta ja tietokannoista. Perustiedot JAMKin kirjaston 
kirjoista ja lehdistä ovat Janetissa. Tietokannat ja muut sähköiset lähteet on koottu Nelli-
portaaliin. Valitse vasemman reunan alakohtaisista aineistoista ”kasvatus ja opetus”. 
Nellissä on myös asiasanastoja. 

Suunnittele tiedonhaut. Tyypillisesti hakusanoja yhdistetään ja karsitaan AND-, OR- ja 
NOT-toiminnoilla. Tarkista tietokannan ohjeista, miten hakusanan voi katkaista, jotta saat 
sanan eri taivutusmuodot mukaan. 

http://www.amk.fi/opintojaksot/030903/1136829497016.html
http://janet.amkit.fi/
http://www.nelliportaali.fi/V/?institute=JAMK&portal=JAMK
http://www.nelliportaali.fi/V/?institute=JAMK&portal=JAMK


Kun kirjoitat, merkitse lähdeviitteet tekstiin ja lähdeluetteloon. 

Tule tiedonhaun tunneille. Jos senkin jälkeen tunnet tarvitsevasi henkilökohtaista ohjausta, 
varaa aika Opparisaunaan tai osallistu verkkokurssille. Ammatillisen opettajakorkeakoulun 
opiskelijoita verkkokurssilla ohjaa informaatikko Susanna Niemilahti-Könkkölä. Voit ottaa 
yhteyttä myös informaatikko Suvi Perttulaan (suvi.perttula@jamk.fi). Hän kirjoittaa 
Oppariblogia ja on kirjaston yhteyshenkilö erilaisissa oppimisen vaikeuksissa. 

6) tekstin viimeistely ja oppimisen reflektointi 
 
Tekstin viimeistely vaatii kärsivällisyyttä. Kun se on valmis, työstä voi iloita, olethan tehnyt 
näkemyksesi näkyväksi. Jos tekstisi julkaistaan, kollegasi voivat käyttää sitä lähteenä 
omissa töissään. 
 
 

http://www.jamk.fi/kirjasto/tiedonhaku/tiedonhankinnan_opetus/opinnayteklinikka
http://www.jamk.fi/kirjasto/tiedonhaku/tiedonhankinnan_opetus/verkko-opetus
mailto:suvi.perttula@jamk.fi
http://blogit.jamk.fi/oppari/

