Huomaa, että kaikki artikkelit eivät löydy verkosta
kokoteksteinä.
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Mistä löydän tutkimuksia?
Helpointa on aloittaa UEF-Finnasta. Tutkimus voi
olla artikkeli lehdessä, kokonainen kirja tai
vaikkapa pelkästään verkossa julkaistu raportti.
Kirjan tai artikkelin luonne selviää tutustumalla
sen tietoihin tietokannassa tai viime kädessä
julkaisusta itsestään. Lue lisää erilaisten
aineistojen hakemisesta jäljempänä.
Kirjan tai artikkelin luonne selviää tutustumalla
sen tietoihin tietokannassa tai viime kädessä
julkaisusta itsestään.
Itä-Suomen yliopiston väitöskirjat ja gradut
löytyvät sähköisenä UEF-Electronic Publications arkistosta vuodesta 2012 lähtien sekä UEFFinnasta.

Mistä haen artikkeleita?
Artikkeleita voit hakea UEF-Finnasta. Valitse
’Kansainvälisten artikkeleiden haku’. Tee haku
ensisijaisesti englanniksi.
Haun voit rajata pelkästään tieteellisiin
artikkeleihin ruksaamalla tuloksista rajauksen
’Vertaisarvioitu’.
Hakutulos kertoo, millaisia artikkeleita maailmalla
on julkaistu. Klikkaamalla riviä ’Näytä muut
lähteet SFX’ voit jäljittää itse artikkelin.

Muita hakupaikkoja: Google Scholar ja
artikkelitietokannat (ks. alempana).

Mistä haen kirjoja?
Kirjoja voit hakea UEF-Finnan oletushausta
(=Kirjaston kokoelmat). Voit kokeilla hakua ensin
suomeksi – näin löydät hyvin erityisesti painettuja
kirjoja, myös muita kuin suomenkielisiä.
Tee haku myös englanniksi – tällä haulla saat sekä
painettuja että erityisesti e-kirjoja. Myös muita
kieliä voit tarvittaessa käyttää.
Muita hakupaikkoja: Kansallinen Finna. Siellä on
kotimaisten kirjastojen aineistoja, suomalaista
kirjallisuutta sekä muita aineistoja, kuten
artikkeleita ja opinnäytteitä.

Mistä saan suomalaisia lähteitä?
Suomalaista ja Suomea koskevaa tutkimusta
julkaistaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä
kanavia pitkin. Julkaisun kieli on yleensä suomi,
ruotsi tai englanti.
Suomalaisia kirjoja voit hakea UEF-Finnasta ja
Kansallisesta Finnasta.
Artikkeleita on seuraavissa hakupalveluissa:
UEF-Finna ’Kansainvälisten artikkeleiden haku’,
Kansallinen Finna – rajaus artikkeleihin (= Artotietokanta, eli kotimaiset artikkelit),
Juuli-tietokanta (= tietoja suomalaisten
tutkimusorganisaatioiden julkaisuista v. 2011
lähtien).
LINKIT:
UEF-Finna: uef.finna.fi
Kansallinen Finna: finna.fi
Google Scholar: scholar.google.fi
Juuli: juuli.fi

Mistä haen linkit tietokantoihin?
Linkit artikkelitietokantoihin ja muihin kirjaston
tarjoamiin verkkoaineistoihin ovat UEF-Finnassa.
Käytä oletushakua (= Kirjaston kokoelmat) ja
kirjoita hakusanaksi tietokannan nimi.
Klikkaa linkkiä ’Tietokannan oma käyttöliittymä’
päästäksesi käyttämään tietokantaa.
Lue lisää oman alasi tietokannoista:
http://www.uef.fi/kirjasto/ -> Tiedonhaun tuki

Miten käytän hakusanoja?
Mieti hakuaiheesi keskeiset asiat ja kirjoita ne
hakuun sellaisenaan. Älä käytä luonnollisen kielen
lauseita, vaan aloita pelkistämällä hakuun vain
kaikkein olennaisimmat yksittäiset sanat. Tarpeen
mukaan voit lisätä myöhemmin tarkentavia
hakusanoja.
Jos hakutermisi on sanaliitto, saat osuvamman
tuloksen kirjoittamalla sanaliiton lainausmerkkien
sisään, esim. ”julkiset palvelut”.
Yleisimmät hakukielet ovat suomi ja/tai englanti.
Muitakin kieliä voit kokeilla.

Miten teen paremman haun?

Miten saan aineiston auki?

Käyttämällä Tarkennettua hakua (Advanced
search) saat helposti muutettua hakuasi
tarkemmaksi ja kattavammaksi.

Yliopiston verkossa olevalla koneella kaikki
kirjaston hankkimat verkkoaineistot eli artikkelit,
kirjat ja tietokannat avautuvat ilman kirjautumisia
ja salasanoja.

Kohdista hakusanasi tai osa niistä esimerkiksi
Otsikko tai Aihe -kenttään ja saat osuvampia
tuloksia.

Kirjan tai artikkelin tiedoissa voi olla suora linkki
kokotekstiin (Full Text). Jos sitä ei ole, on yleensä

Joskus jonkin aiheesi sisältämän asian voi ilmaista
useammalla kuin yhdellä tavalla. Kirjoita
vaihtoehtoisten sanojen väliin OR (isoin kirjaimin).
Kirjoita kukin asia omalle rivilleen. Esimerkkejä:

näkyvillä linkki tai kuvake, jossa lukee SFX tai
.
Sitä klikkaamalla voit tarkistaa, onko kokotekstiä
saatavilla joko verkossa tai painettuna.
Huom. Kaikkiin artikkeleihin ei ole pääsyä verkon
kautta.

Miten käytän aineistoja kotoa käsin?
Yliopiston verkon ulkopuolelta käyttö onnistuu
kirjautumalla ensin sisään UEF-Finnaan yliopiston
käyttäjätunnuksilla. Tämä mahdollisuus on vain
yliopiston omilla opiskelijoilla ja henkilökunnalla.
Kirjautumisen jälkeen voit tehdä hakuja
normaalisti.
Muut asiakkaat voivat käyttää kaikkia aineistoja
kampuskirjaston koneilla.
UEF-Finna itsessään on kaikille avoin, eikä sen
käyttö vaadi kirjautumista.

Lisätietoja tiedonhaun ohjauksesta ja avoimista
oppimateriaaleista:
http://www.uef.fi/kirjasto/ohjaus

