
ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI
PIRJO POHJOLAINEN
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• Kirjaston Nelli-portaalin kautta löydät hyödyllisiä

• palveluita:

• www.jamk.fi/kirjasto

E-PALVELUT
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• NELLI-PORTAALI www.nelliportaali.fi

• OmaNelli

• Kirjaudu sisään (-- etäkäyttö)

• OmaNELLI mahdollistaa henkilökohtaisen näkymän 
itselle tärkeisiin tiedonlähteisiin. Sen ominaisuudet 
helpottavat mm. jatkuvaa tiedonseurantaa ja 
tehokasta tiedonhakua. 

• Hyvä ohje OmaNellin käyttöön, 
http://www.jamk.fi/download/OmaNelliOpas.pdf

OMANELLI
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TIEDONHANKINNAN ALOITUS

Tutustu aiheeseen – käsitteet ja terminologia
– Käytä apuna hakuteoksia, tietosanakirjoja, käsikirjoja, 

sanakirjoja, asiasanastoja 

• Yleinen suomalainen ontologia (YSO)
• Kansalliskirjaston Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) 

pohjalta kehitetty Yleinen suomalainen ontologia (YSO), 
jonka noin 20 000 käsitteestä koostuva YSO muodostaa 
"semanttisen liiman" eri alakohtaisten ontologioiden

• Nelli – Aineistohaku – Yso-

Etsi termi Sosiaalinen media



• Tietokannan ohjeita

• Hakusanojen katkaisua (+korvausmerkkejä)

• Boolen operaattoreita AND, OR, NOT

KÄYTÄ APUNA
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• Aleksi, Arto, Tali
• Helsingin Sanomat, Keskisuomalainen 
• Talentumin lehdet
• Lehtiportaali

Muista myös

• Helecon & Tenttu

TIEDONHAUT KOTIMAISISTA 
AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ
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• Nelli

• Monihaku

• Kotimaiset artikkelitietokannat

• Etsi tietoa sosiaalisesta mediasta ja markkinoinnista

• Katso myös HS arkisto tai Talentum-lehtiarkisto

MONIHAUN KAUTTA
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SÄHKÖISET AINEISTOT
ULKOMAISET ARTIKKELITIETOKANNAT:

• ABI Inform, EBSCO BSE, Emerald – monitieteiset
• Elsevier – myös tietotekniikka
• Compendex, IEEE/IE – tietotekniikka
• ACM Digital library - tietojenkäsittely
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kokoteksti
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Artikkeli saatava kokotekstinä eri tietokannoissa
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Huomaa myös 
lisäpalvelut!



Alkuperäinen käyttöliittymä mahdollistaa tarkempiin 

rajauksiin, hälytyksiin ja syötteisiin.

ACM
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Eri formaatit, flash, äänijulkaisu 
perinteisen rinnalla

Viittausmäärät



• Zotero viitteidenhallintatyökalu on Internetistä ladattava 
ilmainen Firefox-selaimen laajennos jolla voidaan järjestää ja 
luoda viitteitä Internetistä löytyviin lähteisiin. Zoteron avulla 
voi monipuolisesti merkitä lähteisiin huomautuksia ja 
asiasanoja ja se osaa monella sivulla itse poimia dokumentin 
tekijän ja muut metatiedot.

• Uusimmissa Zotero-versioissa käyttäjä voi tallentaa 
viitetietonsa myös Zoteron palveluun jolloin ne ovat muiden 
käyttäjien katsottavissa. Seuraamalla jonkun asiantuntijan 
Zotero-merkintöjä, voidaan periaatteessa palvelua käyttää 
myös hakujen apuna.

• Lisää tietoa Zoterosta http://www.zotero.org/

• Huom! Zoteron asennuksessa Firefox 3:een on hankalaa. 

ZOTERO
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• Yliopistot ja korkeakoulut - ISI  Thomson ja  Scopus –tietokannat, molemmat ovat 
olleet kysyttyjä tietokantoja viittaussuhteiden selvittämiseen.  Molemmat todella 
kalliita.

• Aikakauslehteen tai artikkeliin kohdistuneiden viittausten määriä voit selvittää 
myös ilmaisohjelman "Publish or Perish" avulla. 

• Ohjelmassa viittaukset perustuvat Google Scholariin, ja se huomioi viittaukset 
kirjoihin, konferenssipapereihin ja laajempaan joukkoon journaleita kuin ISI. Käyttö 
vaatii ohjelman asentamisen muttei  käyttäjätunnusta tai salasanaa.

• Pari linkkiä:
• http://www.harzing.com/pop.htm   Publish or Perish
• http://www.scimagojr.com/  Scimago Journal & Country Rank

Lähde: Helsingin kauppakorkeakoulun informaatikko

MISTÄ PARHAITEN JA EDULLISIMMIN SAA TIEDOT 
VIITTAUSMÄÄRISTÄ
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