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Tiedonhaku Internetistä

Janne Aaltonen

Internet on valtava tietovaranto, josta löytyy lähes ääretön määrä tietoa. Ongelmaksi onkin
muodostunut tiedon löytäminen. Tärkeintä tiedon hakemisessa on etsittävän tiedon luonne,
joka ohjaa hakemista. Etsintä tulee suunnata sen mukaan, mistä kyseinen tieto on odotettavissa
löydettävän. Hakupalvelimia, kuten Altavistaa voi käyttää apuna, mutta hakusanat kannattaa miettiä
tarkoin ja rajata haku käyttäen hakufunktioita. Artikkelissa kuvataan internetin tiedonhaun suun-
taviivoja ja annetaan joitakin tiedonhakua helpottavia ohjeita.

Internet tai World Wide Web  (www) -nimisenä
tunnetusta tietoverkosta löytyvän informaation
määrä on käsittämättömän suuri. Heinäkuussa 1999
arvioitiin verkossa olevan noin 800 miljoonaa si-
vua. Elokuussa 1999 www-palvelimia (server) las-
kettiin olevan 7 miljoonaa, jotka hallinnoivat 56
miljoonaa sivustoa (host), joissa siis keskimäärin 15
sivua kussakin. Tietotulvan määrää ja kasvuvauhtia
kuvaa, että palvelimien määrä lähes kaksinkertais-
tui ja sivustojen määrä lisääntyi kolmanneksella
edeltävän kuuden kuukauden aikana.

Kysymys ei siten enää käytännössä olekaan, että
löytyykö jokin tieto verkosta, vaan mistä se löytyy.
Internet ei kuitenkaan korvaa hyvää kirjastoa eikä
varsinkaan hyvää kirjastonhoitajaa. Kannattaa miet-
tiä, löytyykö haettava tieto nopeammin internetis-
tä vai jostakin muualta. Toinen tärkeä ja aina tietoa
hakiessa mielessä pidettävä seikka on tiedon luotet-
tavuus. Internet on oiva kanava paitsi väärinymmär-
retyn tai epävarman, myös tuottamuksellisesti val-
heellisen tiedon levittämiseen.

Rajoitukset huomioiden internet tarjoaa kuiten-
kin erinomaisen tietovarannon, josta löytyy apu lä-
hes tilanteeseen kuin tilanteeseen. Etuna on lisäksi,
että tieto on valmiiksi tietokoneella data-muodos-
sa, jossa sitä voi käyttää suoraan ilman, että sitä tar-
vitsisi kirjasta tai monisteesta koneelle kirjoittaa tai

skannata.
On yhtä vaikea antaa ohjeita tiedon hakemisek-

si internetistä kuin ylipäätään kaikki tiedon hake-
misen opettaminen. Parhaan opin saa usein kanta-
pään kautta - ja internetin kyseessä ollen - vahin-
gossa. Muutamat perusperiaatteet helpottavat ehkä
kuitenkin tiedonjyvän löytymistä internetin ääret-
tömästä verkosta.

Perusasiat

Ensimmäinen ja tärkein tiedonhakua ohjaava asia
on haettavan tiedon laatu ja luonne. Se, onko haet-
tava asia jokin konkreettinen tuote, abstrakti yleis-
tieto, tarkoin määritelty tieteellinen tulos vai jota-
kin muuta vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, miten
ja mistä tuota tietoa kannattaa alkaa hakemaan.
Tämän asian sisäistämistä seuraa loogisesti jonkin-
laisen etsintästrategian luominen. Kannattaa hyvin-
kin tarkkaan miettiä, millä tavalla etsittävän asian
voisi nopeimmin ja vaivattomimmin löytää. Sanon-
ta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee tässä-
kin, paitsi että sanonta on selvästi keksitty ennen
tietotekniikka-aikaa ja on kärsinyt inflaation: hy-
vällä suunnittelulla säästää 100-kertaisesti päättö-
mään surffailemiseen hukatun ajan. Surffaileminen-
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kin on joskus hauskaa, mutta ei yleensä silloin, kun
kiireessä pitäisi löytää jokin kipeästi kaivattu tieto.
Suunnittelun merkitys korostuu erityisesti hidasta
verkkoyhteyttä, kuten modeemia käytettäessä.

Suuren osan etsittävästä informaatiosta löytää
helposti, kun hetken miettii, mistä se voisi löytyä.
Esimerkiksi juna-aikataulut löytyvät tietenkin VR:n
sivuilta ja TV1 ohjelmatiedot Yleisradion kotisivuil-
ta. Näiden tietojen saamiseksi pitää tietää vain osoi-
te.

Internetissä palvelin-
koneiden osoitteet ovat
määritelty lähtökohtaises-
ti IP (Internet Protocol) -
numerolla. Osoite on nel-
jään 1-3 numeron sarjaan
jaettu koodi (esim.
128.214.4.10). Onneksi
käyttöä helpottamaan on
luotu ns. nimipalvelimia
(DNS=domain name ser-
ver), jotka muuttavat
käyttäjän kirjoittaman ni-
men (esim.
www.helsinki.fi) nume-
roksi, jolla kyseinen sivus-
to sitten varsinaisesti hae-
taan. Kirjoitettua osoitet-
ta kutsutaan ns. URL-
osoitteeksi (Uniform
Resource Locator). Tämä
on jakaantunut yleensä
kolmeen pisteen erotta-
maan osaan: etuliite
(yleensä www), sivuston nimi ja maa- tai luokka-
koodi (Suomessa fi, amerikkalaisilla oppilaitoksilla

Taulukko 1. Tiedonhaun prinsiipit.

1. MIETI mitä etsit ja millä tavalla sen voisi
(helpoiten) löytää.

2. KYSY joltakin, joka voisi tietää asian tai
suositella hyviä siteja (www-osoitteita), käytä
hyväksesi news-ryhmiä, käytä hyväksesi
sähköpostiryhmiä.

3. ETSI suoraan PALVELIN, jolta kuvittelet tiedon
saavasi.

4. ETSI LINKKITIEDOSTO, portaali tai
"äitipalvelin", joka sisältää lähinnä tietoa
hakemastasi asiasta, seuraa linkkejä harkitusti.

5. KÄYTÄ KATEGORIOITUA
HAKUKONETTA (esim. Yahoo).

6. KÄYTÄ AVOINTA HAKUKONETTA (esim.
Altavista), rajaa haku tarkoin; varaa aikaa ja
kärsivällisyyttä.

7. KÄYTÄ METAHAKUKONETTA (esim.
Theinfo).

8. KERÄÄ OMIA BOOKMARKKEJA, käytä
niitä; muokkaa bookmarkin nimi heti sisältöään
kuvaavaksi.

edu jne.), joka määrittelee sen palvelimen (tietoko-
neen), jolta sivu haetaan. Kyseinen osoite avaa ns.
pääsivun (main page). Alasivuosoitteisto seuraa edel-
listä kauttaviivan jälkeen ja määrittelee avattavan
tiedoston ko. palvelimella.

Osoitteistoa edeltää http-määrite (HyperText
Transfer Protocol), joka on yleensä (http://), mutta
esim. suojatuilla sivuilla se on (https://). Http-mää-
ritettä ei ole yleensä tarpeellista selaimeen (Netsca-

pe, Explorer) kirjoittaa,
se osaa lisätä sen itse.
Jokainen osoite päättyy
kautta-merkkiin (/) tai
tiedostopäätteeseen
(htm, html), mutta tätä
ei yleensä myöskään ole
tarpeellista merkitä.

Tiedon etsiminen

Edellä mainituilla pe-
rustiedoilla onkin help-
po arvata, että VR:n
www-sivut löytyvät
osoitteesta www.vr.fi ja
Yleisradion TV1:n si-
vut osoitteesta
www.yle.fi/tv1. Aina
tämä ei ole kuitenkaan
näin helppoa vai kuka
osaisi heti etsiä Suomen
pankin sivuja osoittees-
ta www.bof.fi tai Tasa-
vallan presidentin sivu-

ja osoitteesta www.tpk.fi.

Hankalammatkin asiat, jotka eivät näin suorasti korreloi yhteen laitokseen, yritykseen tai tuotemerk-
kiin löytyvät yleensä helposti, kun miettii hetken, mistä tieto voisi löytyä. Etsimiseen internetissä kannat-
taa suhtautua samalla tavalla kuin etsimiseen arkielämässä. Kirjat löytyvät tietenkin kirjakaupasta (esim.
www. amazon. com) , äänilevyt levykaupasta (esim. www. boxman.fi) , puhelinnumerot puhelinluettelos-
ta (esim. http://www.numeronetti.fi/etusivu_uusi.asp), kartat kartastosta (esim. http://www. karttalinkki.fi),
tuntemattomat termit sanakirjasta (esim. www.m-w.com). Tällaisissa konkreettisissa asioissa ei kannata
etsiä haettavaa termiä vaan kyseistä palvelua tarjoavaa sivustoa. Jos mieleen tulee jokin yritys, laitos, tms.
joka kyseistä palvelua voisi tarjota, kannattaa kokeilla kirjoittamalla osoiteriville www.'
yrityksen_nimi'.luokkakoodi (esim. www.nokia.fi). Jos ko. yritys tai laitos hallinnoi kirjoittamaasi osoi-
tetta, pääset suoraan etsimällesi sivulle ilman sen suurempaa etsintään hukattua aikaa ja vaivaa. Kyseisiä
arkielämän palveluja tai tuotteita tarjoavia palvelimia (www-osoitteita) löytyy myös erilaisilta portaalipal-
velimilta (esim. www.sonaraplaza.fi, www.sirkus.com), linkkikirjastoista (esim. www.fimnet.fi/linkit/
laaktied.html) tai kysymällä.
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Taulukko 2. Haun rajaaminen.

1. Käytä eksoottisia sanoja, vältä yleissanoja

2. Käytä fraaseja ja rajaa ne lainausmerkkeihin

3. Käytä funktioita (+ [and], - [or], jne.)

4. Rajaa haettava palvelin tai palvelinjoukko (domain, jne.)

Hakukoneet

Tiedon hakeminen muuttuu monimutkaisem-
maksi, jos tietoa on tarjolla useassa paikassa, eikä
tarkkaan tiedä mistä etsiä tai haluaisi etsiä katta-
vimman tai muuten mieluisimman sivuston. Esi-
merkiksi kunkin televisiokanavan ohjelmat löy-
tyvät ko. TV-yhtiön sivuilta, mutta
www.nelonen.fi/ohjelmat/tanaan esittää kaikkien
kanavien tiedot yhdellä sivulla. Lisää ongelmia on
luonnollisesti tiedossa, jos ei ole pienintä aavis-
tustakaan, mistä ko. tieto voisi löytyä tai ei löydä
tietoa sieltä, mistä sen kaiken järjen mukaan pi-
täisi löytyä (esim. sydäninfarktikuolleisuustiedot
eivät löydy STAKES:in sivuilta, vaikka se ylläpi-
tää sairaalapoistorekisteriä, ne löytyvät sen sijaan
KTL:n sivuilta). Jos hyvä sivusto löytyy, löytyy
etsittävä tietokin yleensä joko linkkejä seuraten
tai palvelimen omaa hakupalvelua hyväksikäyttä-
en.

Ellei edellämainituilla konsteilla tieto löydy, jää
vaihtoehdoksi sen etsiminen erilaisten hakupalveli-
mien kautta. Hakupalvelimia on kahdenlaisia.  Luo-
kitelluissa hakupalvelimissa tieto (tai tarkemmin
tiedon mahdollinen lähde) on järjestetty kategori-
oihin ja ketjussa pääsee eteenpäin valitsemalla aina
tarkemman ko. tietoa kuvaavan luokan (esim. health
-> medicine -> anesthesiology -> …). Yahoo
(www.yahoo.com) on yleisimmin käytettyjä tämän-
tyyppisiä hakupalvelimia. Tällaista käyttämällä sääs-
tyy suurimmasta osasta sitä turhaa roskaa, jonka
löytää käyttämällä toista vaihtoehtoa, avointa ha-
kupalvelua.

Avoimesta hakupalvelimesta (esim.
www.altavista.com) haettava tieto vastaa etsimistä

Kun jonkin hyvän tai useammin tarvitun si-
vuston on löytänyt, se kannattaa merkitä selai-
men muistiin (bookmark), jotta se on helposti
käytettävissä myöhemminkin. Merkintä kannat-
taa tehdä vasta sen sivun kohdalla, jolla haettava
tieto on (esim. http://www.vr.fi/heo/aika.htm)
eikä ko. sivuston etusivun kohdalla (esim.
www.vr.fi), josta saa vielä etsiä aina tiensä halua-
maansa paikkaan. Merkin (bookmark) nimi kan-
nattaa myös heti muuttaa sellaiseksi, joka kuvaa
sen sisältöä. Sivun automaattisesti tallentuva nimi
(sivun otsikko) saattaa olla esim. "Main page",
joka ei kerro mitään sen sisällöstä, etenkään kun
ajan mittaan merkkejä on kertynyt kymmenestä
"Main page" -nimisestä dokumentista, jotka kaik-
ki kuitenkin osoittavat eri sivuille.

Kun verkkoaikaa kertyy, kasvaa merkkittyjen si-
vujenkin määrä. Tällöin - itse asiassa se on suositel-
tavaa tehdä jo heti alkuun - kannattaa ryhmitellä
merkit (edit bookmarks -komento) luokkiin, ks.
kuva 1. Jos luokittelemattomia merkkejä on pal-
jon, niitä on hankala löytää eikä harvemmin käyte-
tyn merkin olemassaoloa edes muista ja aikaa ku-
luu turhaan etsimiseen.

Kysyvä ei tieltä eksy tai internetissä ainakin har-
vemmin. Kannattaa kysyä työtovereilta, sähköpos-
tin välityksellä kollegoilta, lapsilta, lasten kavereilta
tai keneltä tahansa, jonka voisi olettaa kyseisen asi-
an etsimisessä auttavan. Sähköpostilistat (esim. te-
hohoidon sähköpostilista) ovat usein tehokas ja hyvä
tapa löytää (kysyä) jokin spesifi tieto. Sähköposti-
listan olemassaolo ja siihen liittyminen saattaa vaa-
tia joskus intensiivistäkin etsimistä, mutta sen löy-
dyttyä tieto tai tiedon lähteet ovat usein käsillä. Toi-
nen tehokas tapa kysyä asiaa on ns. News-ryhmät.
Niitä on yli 50 000 erilaista, joista esim.
Soneran News-palvelin toimitti joulu-
kuussa 1999 noin 40 000 ja lisää tulee
koko ajan. Voi sanoa, että lähes asiasta
kun asiasta on oma ryhmänsä, etenkin
kaikista millään tavalla tietotekniikkaan
liittyvistä asioista, mutta myös kaikesta
muusta aina ruoanlaitosta (eri maiden
keittiöt luonnollisesti erikseen) lentoko-
neiden rakentamiseen. XpertSite
(www.xpertsite.com) on erilaisiin kysymyksiin vas-
taamaan erikoistunut sivusto, joka lupaa "asian-
tuntijan" vastauksen kysymykseen kuin kysymyk-
seen. Asiantuntijat ovat ilmeisesti sähköpostin
päässä olevia ihmisiä, joille kysymys lähetetään;
asiantuntijaksi voi itse ilmoittautua.
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kaikkialta. Tällaisen vastinetta reaalimaailmasta on
vaikea edes kuvitella. Jos olet hukannut kirjan,
etsit sitä paikoista, joissa se voisi olla. Avoimen
hakupalvelun käyttö vastaisi kirjan etsimistä kaik-
kialta maailmasta. On siten helppo ymmärtää,
että tietoa löytyy valtava määrä, mutta suurim-
malla osalla siitä ei ole mitään tekemistä hakema-
si tiedon kanssa. Tästä syystä avoimesta hakupal-
velimesta tietoa tulee hakea hakukriteerit tarkoin
määritellen.

Tavallaan kolmannen luokan halupalvelimia
muodostaa metahakukoneet, jotka yhdistävät eri
hakupalvelimia ja hakevat saman haun usean ko-
neen kautta samanaikaisesti. Tällaisia ovat esimer-
kiksi Theinfo (www.theinfo.com) ja Searchspaniel
(www.searchspaniel.com). Metahakukoneita käyt-
tämällä pääsee ehdottomasti kattavimpaan hakutu-
lokseen, mutta hakutulosmäärän kasvaessa hakuter-
min ja hakulausekkeen merkitys kasvaa.

Hakupalvelimia voi käyttää myös ilman selainta
suoraan omalta koneelta. Tällaisia apuohjelmia, jot-
ka toimivat parhaiten verkkoympäristössä ovat esim.
Applen Sherlock ja PC-puolella SSSpider.

Hakupalveluja käytettäessä on syytä muistaa, että
kattavin hakukoneisto löytää laajimmillaankin enin-
tään alle 20% sivuista, jotka sisältävät hakemasi tie-
don. Sen sijaan löytyy kyllä kaikkea muuta. Mitä
tarkemmin haku rajataan, sitä suurempi on aina
mahdollisuus, että haettu tietokin putoaa pois, spe-
sifiteetti kasvaa mutta sensitiviteetti kärsii edelleen
(sehän on siis parhaimmillaankin < 20%). Haetta-
van tiedon luonteesta luonnollisesti paljon riippuu
se, mikä on optimaalinen sensitiviteetin, spesifitee-
tin ja tiedon hakemiseen käytetyn ajan suhde. Tär-
keää on myös miettiä sitä, millä hakutermillä tietoa
hakee. Eksoottinen, vaikkakin hieman vieressä juuri
haettavasta tiedosta oleva hakutermi antaa usein
huomattavasti paremman ja rajatumman hakutu-
loksen, kuin yleisempi, vaikka tarkkakin hakuter-
mi. Jos haetaan esimerkiksi tietoa huumeista, kan-
nattaa hakusanana käyttää esim. termiä "ampheta-
mine" eikä "drugs". Ensin mainittu löytää käytän-
nössä kaikki relevantit sivustot, jälkimmäinen näi-
den lisäksi useita satojatuhansia epärelevantteja.

Haun rajaamiseksi on olemassa erilaisia keinoja.
Hakupalvelimet toimivat edelleen kohtalaisen käyt-
täjäepäystävällisesti ja niinpä hakumääritteet on
opittava ja tiedettävä erikseen ja kirjoitettava haku-
lausekkeeseen (muodostaen hakualgoritmin), niitä
ei voi valita valikosta tai rastia laatikoista, kuten asian

Taulukko 3. Yleisimmät hakukoneet. Hakukoneita on kaikkiaan satoja tai
tuhansia. Etsimällä saattaa löytyä ko. hakutarkoitusta parhaiten palveleva kone
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Taulukko 4. Hakufunktiot ja niiden käyttö.
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tulisi tietenkin olla. Taulukossa 4 esitetään tär-
keimmät hakufunktiot.

Haun rajaamiseen käytetyt muuttujat ovat ne-
kin kovin puutteellisia. Hyödyllisin ja eniten ha-
kemista nopeuttava - ei toki aina käyttökelpoi-
nen - muuttuja olisi sellainen, joka rajaisi lista-
uksessa kunkin sivuston tulostuvaksi yhteen ker-
taan, huomioimatta sitä, kuinka monta hakuun
sopivaa sivua sen alaisuudesta sitten löytyykään
(esim. www.xxx.com eikä www.xxx.com/1,
www.xxx.com/2, www.xxx.com/3 jne.). Tällaista
määrettä ei kirjoittajan tiedossa kuitenkaan ole.
Muutenkin listaukseen pystyy useimmissa haku-
palvelimissa vaikuttamaan valitettavan vähän - esi-
merkiksi päivämäärän muodossa - jolloin haun
tuloksena saattaa olla sinänsä hakutermit täyttä-
vää, mutta auttamattoman vanhaa tietoa. Kuka-
pa kaipaa lentoaikatauluja viime vuodelta? Linkit
vanhenevat muutenkin nopeasti ja avointa haku-
konetta käytettäessä yleensä noin 20%:ssa tulok-
sena on ns. dead link (host not found), eli haku-
kriteerit täyttävä sivusto on joskus sijainnut ko.
osoitteessa, mutta ei sijaitse enää: osoite on joko
muuttunut tai tiedosto poistettu palvelimelta.

Internet-hakuasioissa apu löytyy tietenkin - mis-
täpä muualta - verkosta itsestään. Yksi parhaimmista
avun lähteistä löytyy osoitteesta http://
www.purefiction.com/pages/res1.htm (Internet
Search FAQ) toinen osoitteesta http://
www.searchenginewatch.com (Search Engine
Watch). Useimmilla hakupalvelimilla on omat oh-
jesivut, joihin kannattaa tutustua.

Janne Aaltonen, sairaalalääkäri
HYKS, anestesiologian toimiala
janne.aaltonen@hus.fi

Kuva 1. Kirjoittajan bookmarkit ryhmiteltynä, osa kansioista avattuna.


