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Liikkujan polku tiedonlähteille
Miten haen artikkeleita, raportteja, kirjallisuutta liikunnasta

• tutkimustietoa vapaasti käytettävistä tietokannoista 
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Esityksen runko
Sisältö:  tutkimusjulkaisujen haku (julkaisuviitteiden + 
kokotekstien haku) 
• Tutkimustiedon julkaisu, Open  access
• Tiedonhaun perusteita
• Kotimaiset avoimet hakujärjestelmät

– Yliopistojen verkkosivut, tutkimuslaitosten julkaisuja
– Kirjoja, raportteja, artikkeleita: Fennica, Melinda, ARTO –

FINNA
• Kansainväliset avoimet hakujärjestelmät

– PubMed
– Saksalainen SPOLIT
– ERIC 
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Tutkimustietoa liikunnasta

• Tutkimustietoa julkaistaan
– Tieteelliset lehdet
– Ammatilliset lehdet
– Raportit , opinnäytteet

Saatavilla
– Painettuna, verkossa
– Maksulliset tilaukset (usein organisaatiokohtaiset 

lisenssit) / vapaasti verkossa (open access)
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Open access / verkossa  vapaasti 
saatavilla

• osa tieteellisistä lehdistä kokonaan ”open access”  
(kirjoittajamaksut)

• Osa osittain vapaita: kirjoittajamaksulla ko. 
artikkeli avataan kaikille lehdessä, jonka aineisto 
on muuten maksullista lukijoille

• Rinnakkaistallennus esim. yliopistojen omiin 
julkaisuhakemistoihin

• Ammattilehdet useimmiten maksullisia 
• Suomalaiset väitöskirjat ja monien laitosten 

tutkimusraportit ovat verkossa vapaasti 
luettavissa
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Tutkimustiedon haun perusteita

• Mistä voi hakea?
– Google Scholar (avoimesti käytettävissä)
– tietokannat, joihin tallennetaan viitetiedot 

julkaisuista (mm. lehdissä ilmestyneet artikkelit + 
mahd. linkit kokoteksteihin)

– Maksulliset tietokannat; jos omalla organisaatiolla 
ei tilausta – käytettävissä esim. yliopiston 
kirjastoissa paikallisesti

– Tässä esityksessä: verkossa avoimesti käytettävät 
tietokannat   
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Tiedonhaun perusteita 1/ 2
• Eri tietokannoilla omat hakujärjestelmänsä

• Periaate kuitenkin sama:
Tietoja / julkaisuja haetaan hakusanoilla ja niiden 
yhdistelmillä

- Tiettyyn kenttään kohdistettu haku esim. aihetta 
kuvaavilla asiasanoilla, tekijän nimellä, otsikon tai 
julkaisun nimellä, ilmestymisvuodella jne.

- Asiasanoja voi hakea Finto-palvelusta
- Vapaatekstihaku (haku kaikista tiedoista), muista 

sanojen synonyymit
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Tiedonhaun perusteita 2/2

• Hakusanojen yhdistely: Boolen logiikka
–Keskeisimmät operaattorit JA, TAI, EI 

• Peräkkäiset sanat samassa hakukentässä: 
yhdistyvät usein automaattisesti  JA –
operaattorilla 
esim.  nuoret liikunta – hakee nuoret JA liikunta

• Esim. (nuoret TAI lapset) JA (liikunta TAI urheilu)
• Hakutermien katkaisu 

esim. nuor*
• Fraasihaku esim. ”nuorten liikunta”
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Kotimaiset avoimet tietokannat  / 
hakupalvelut

• Yliopistojen kaikille avoimet hakupalvelut
– Esim. Jyväskylän yliopisto
– Kirjaston kokoelmat, painettu, verkkoaineisto (e-lehdet, e-

kirjat) - JYKDOK-tietokanta
https://jyu.finna.fi/

Lisäksi:
– Yliopiston verkko-opinnäytteet, rinnakkais-tallennetut 

artikkelit ym.  - JYX-julkaisuarkisto

– viitetietoja kansainvälisistä verkkoartikkeleista ja –kirjoista:  
Kansainvälisten e-aineistojen haku 
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JUULI

• yliopistojen ja tutkimuslaitosten  yhteinen 
julkaisuportaali

• Tutkijoiden kotimaiset ja ulkomaiset julkaisut, 
esim. artikkelit, mahdollisesti linkit 
kokoteksteihin  (rinnakkaistallennus)

• http://www.juuli.fi/
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Juuli - esimerkkihaku
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Tutkimuslaitosten julkaisuhakemistot

• Kaikki tutkimuslaitokset eivät mukana 
JUULIssa

• täydennyksenä eri tutkimuslaitosten omat 
julkaisuhakemistot, esim. UKK-instituutti

www.ukkinstituutti.fi/julkaisuhakemisto
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UKK-instituutin julkaisuhakemisto
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Urheilututkimustietokanta

• KIHUn ja JY/ liikuntabiologian laitoksen  
ylläpitämä palvelu

• Suomalaisia tutkimusjulkaisuja (artikkeleita, 
tutkimusraportteja, opinnäytteitä) urheilusta 
valmentajille, urheilijoille, alan opiskelijoille

www.urheilututkimukset.fi
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Fennica – Suomessa ilmestyneet kirjat
https://fennica.linneanet.fi
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Kirjat

• Fennica – Suomessa ilmestyneet kirjat: 
https://fennica.linneanet.fi

• Melinda: Suomalaisten yliopistojen, amk-
kirjastojen, joidenkin yleisten kirjastojen 
kokoelmat: 
– kotimaisia ja ulkomaisia kirjoja, tutkimusraportteja, 

väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä  – mistä 
kirjastoista löytyy

• Mahd. linkit kokoteksteihin
http://melinda.kansalliskirjasto.fi

HAETTAVISSA FINNA-PALVELUN KAUTTA
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ARTO 

• Suomalaisia artikkeleita vuodesta 1980 –luvulta 
lähtien, mahd. linkit kokoteksteihin

• Käytettävissä myös Finnan sekä  esim. Jyväskylän 
yliopiston kirjaston JYKDOKin kautta

https://arto.linneanet.fi

HAETTAVISSA FINNA-PALVELUN KAUTTA
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FINNA

• Uusi palvelu FINNA
• Suomen kirjastojen, museoiden ja arkistojen 

kokoelmat
• Paikannus: kirjat, lehdet, artikkelit
• Linkit avoimiin verkkojulkaisuihin
• www.finna.fi/
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FINNA - hakuesimerkki
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FINNA - hakutulos
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Kansainväliset avoimet tietokannat

• tieteellisissä lehdissä ilmestyneiden artikkeleiden 
viitetiedot, abstraktit sekä linkit avoimesti 
saatavilla oleviin kokoteksteihin

• Monipuolisia haun rajoitusmahdollisuuksia, esim. 
vain katsaukset

• huom. liikunnan kansainvälinen Sport-tietokanta 
maksullinen
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PubMed: lääketiede, myös liikuntatiede
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

• Yksinkertainen haku, vapaatekstihaku
• Haun kohdistaminen tiettyyn kenttään, esim. 

[TI], 
• Aiheenmukainen haku: vapaatekstihaku -

muista synonyymit TAI
• MESH –asiasanat – hierarkinen sanasto
• Hakusettien yhdistäminen
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Yksinkertainen haku Pubmedistä
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Aiheenmukainen haku: MESH-termit
Valitse alasvetovalikosta MeSH
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Valitse MESH-termi
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Aiheenmukainen haku: hierarkinen MESH –
ASIASANASTO
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Rakenna hakuikkuna MESH-termeillä
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Hakusettien (#) yhdistäminen
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Hakusettien yhdistäminen
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Kansainväliset avoimet tietokannat (2)

• Muita 
– Saksalainen SPORLIT

(huom. liikunnan kv. Sport-tietokanta maksullinen)
https://www.bisp-surf.de/

– ERIC  - kasvatustiede
http://eric.ed.gov/
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Kansainvälisiä opinnäytteitä verkossa 

Opinnäyteportaaleja:
• DART - Europe E-theses Portal: eurooppalaisten 

yliopistojen verkkoväitöskirjoja ja –opinnäytteitä
http://www.dart-europe.eu

• Open Access Theses and Dissertations eri maiden 
yliopistojen verkkoväitöskirjoja ja –opinnäytteitä
https://oatd.org/

• DIVA portal: pohjoismaisten yliopistojen väitöskirjoja 
ja opinnäytteitä
https://jyu.finna.fi/Record/metalib_jyu.FIN41349
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Jatkuvan tiedonseurannan keinoja
esim.

• Tieteellisten lehtien sisällysluettelot 
sähköpostiin (maksuttomia palveluita)

• Jatkuva tiedonhaku tietokantaan – uudet 
viitteet tuoreista julkaisuista esim. kerran 
kuussa

• alan organisaatioiden uutiskirjeet ym. 
uutuustiedotteet 
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Alkuperäisten artikkeleiden hankinta

• Tietokannoista usein linkki kokotekstiin, mikäli  ko. artikkeli / 
julkaisu on ”open access”,

• Google Scholar –hausta linkki kokotekstiin
• ”Open access” –lehtien luettelot, esim. verkkolehtiarkisto 

DOAJ
https://doaj.org/

• Jos ei saatavilla vapaasti verkosta – kirjaston kaukopalvelu 
(maksullista palvelua)

• Kunkin organisaation e-aineistot käytettävissä paikallisesti, 
esim. yliopistojen maksulliset aineistot – ko. yliopiston 
kirjasto, etäkäyttö vain opiskelijoilla ja henkilökunnalla
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Yhteenveto: Liikkujan polku 
tiedonlähteille

• Toimintatapa riippuu tiedon tarpeesta
• Yleiskatsaukseen asiasta: muutama keskeinen 

artikkeli, raportti parilta viime vuodelta
– Arto, Melinda – tutustu FINNAan

• Laajempaan selvitykseen myös kansainvälisiä 
julkaisuja - JUULI, PubMed (muista 
rajoitusmahdollisuudet, esim. katsaukset)

• Kokonaiskuvaan jostain aiheesta: muista myös 
maksulliset tietokannat, jotka ovat käytettävissä 
esim. yliopistojen kirjastojen kautta
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Linkit esiteltyihin palveluihin (1/2)
• JY / https://jyu.finna.fi/

- Yliopiston verkko-opinnäytteet, rinnakkais-tallennetut artikkelit ym.  
JYX-julkaisuarkisto https://jyx.jyu.fi/dspace/
- Viitetietoja kansainvälisistä verkkoartikkeleista ja -kirjoista – Kansainvälisten e-
aineistojen haku 
https://jyu.finna.fi/Primo/Home

• JUULI
http://www.juuli.fi/

• www.ukkinstituutti.fi/julkaisuhakemisto

• www.urheilututkimukset.fi

• Fennica: Suomen kansallisbibliografia
https://fennica.linneanet.fi
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Linkit esiteltyihin palveluihin (2/2)
• Melinda: Kirjastojen yhteistietokanta http://melinda.kansalliskirjasto.fi
• Arto: kotimaisia artikkeleita  https://arto.linneanet.fi
• FINNA-PALVELU: kirjastojen, museoiden ja arkistojen yhteispalvelu 

www.finna.fi/
• Finto-palvelu (suomalainen sanastopalvelu) https://finto.fi/fi/

• Pubmed: lääketieteen kansainvälinen tietokanta 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

• Spolit: saksalainen liikunta-alan tietokanta https://www.bisp-surf.de/
• Eric: kasvatustieteen kansainvälinen tietokanta http://eric.ed.gov/
• Verkkolehtiarkisto DOAJ

https://doaj.org/
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Lisätietoa, apua tiedonhakuun

• Kaupunginkirjastot, yliopistokirjastot, amk-
kirjastot – tietopalvelu

• Liikunnan informaatikko,  Jyväskylän yliopisto
– jykneuvonta@library.jyu.fi

• UKK-instituutin informaatikko
– ukkirjasto@uta.fi
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Kiitos!

• Lähteenä käytetty artikkelia:
Pälvimäki A. Kun googlettaminen ei riitä.
Liikunta & tiede 2014;(2-3):44-46

Luettavissa verkossa
http://www.lts.fi/sites/default/files/page_atta
chment/lt2-314_44-46_lowres.pdf
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