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Web of Science –tietokantapaketti sisältää viitteitä tiedelehtien artikkeleihin. Jyväskylän yliopiston kirjaston tilaus 
sisältää alatietokannat Sciece Citation Index, Social Sciences Citation Index ja Arts & Humatities Citation Index.  
Hakumahdollisuuksia WOSissa on kaksi: 

1. Search – haku tavanomaiseen tapaan hakusanoilla, tekijällä, lehden nimellä jne. 
2. Cited Reference Search -haku artikkelin viittaustietojen perusteella. Kun tiedät kiinnostavan artikkelin, 

voit siihen viitanneiden artikkeleiden perusteella seurata kyseisen tutkimuksen myöhempää etenemistä. 
Tämä on WOS-tietokantapaketin erikoisominaisuus. 

Lisäksi on Author Finder –toiminto tekijähakuun. Toiminto erottelee samannimisten tekijöiden  artikkelit ryhmiksi 
 

Current Limits –kohdassa näytön alareunassa olevassa voit halutessasi valita pelkästään osion A&HSCI, SCI tai 
SSCI. Huomaa, että kaikilla kolmella osiolla on eri alkamisaika. Adjust –painikkeista voit tehdä aika- tai muita 
yleisrajauksia. Esim Lemmatization ON hakee termien erilaisia muotoja, esim. mouse/mice; lisätietoa toiminnosta.  
WOSin omia ohjeita: WOS Help. WOS Quick Training.  Käyttörajoitus: Viiden yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi. 
 

Search 
 
Monitieteisenä WOS on erittäin hyvä tiedonlähde tieteenalojen raja-alueilla olevien aiheiden hakuun sekä aloilla, 
joilla julkaiseminen on lehtipainotteista. Search –hakuna etsit viitteitä hakusanoilla, tekijällä tms. Hae viitteitä Jukka 
Suhosen lajienvälistä kilpailua koskeviin artikkeleihin. Topic-hakusanat on tässä kirjoitettu fraaseiksi -> ””. 
 

 
 
Author Finder –toimintoa voi käyttää tekijähakuun ja oikean tutkijan erottamiseen samannimisten 
joukosta. ”Väärien” samannimisten tutkijoiden viitteitä voi poistaa myös Distinct Author Sets- tai Refine Results –
toimintoja käyttäen esim. aihealueella tai instituutiolla rajaten. Jos viitteitä on paljon, aihealue on usein hyvä.  
Refine Results –työkaluilla voit rajata hakua edelleen joko kirjoittamalla hakuruutuun tarkentavia hakusanoja tai 
valitsemalla esim. tarkentavan aihekategorian, julkaisutyypin, vuoden tms. 
Analyze Results –toiminnolla voit tarkastella graafeina viitteiden jakautumia aihealueen, lehden, dokumenttityypin, 
vuoden tai tutkijan kotiorganisaation ym. perusteella samaan tapaan kuin haun Refine Results -toiminnolla.  
 

 
 

Viitteet 
 
Yksittäisen viitteen voit lähettää Marked –listalle (väkänen), tulostaa, lähettää tai siirtää suoraan esim. RefWorksiin 
sen omasta painikkeesta. Tiedot kyseiseen artikkeliin viitanneista  artikkeleista > Times Cited. Viitteiden jakaumat 
Citation Map –linkistä. Keyword Plus –kentästä voit löytää uusia hakusanoja. Oikean sivupalkin Additional 
Information -kohdasta avautuu linkki Journal Citation Reports-tietokantaan, josta voi tarkistaa lehden 
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viittauskertoimen (impact factor, IF). Jos JY:ssä on tilaus ko. lehteen, koko artikkeli avautuu  –linkistä. Voit 
tehdä siellä myös JYKDOK-tarkistuksen painetun varalta, jos sähköistä ei ole saatavana halutulta vuodelta. 
 

 
 
Kaikkia tekemiäsi hakuja voit yhdistellä uudelleen yläpalkissa olevan Search History –toiminnon kautta.  Haut 
säilyvät käytettävissä istunnon ajan ilman kirjautumista. Pysyvät hakujen tallennukset, automaattiset haut eli alert-
hakupalvelut ja muut henkilökohtaiset palvelut ovat käytettävissä rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröidy Search-
aloitussivun oikean palkin Register -linkistä. 
 

 
Citation Report 
 
Toiminnolla voit tarkastella tekijän julkaisujen ja viittausten määriä ja vuosittaista jakautumista sekä viittauksia 
artikkelikohtaisesti. Täältä löytyy myös tukijan h-indeksi, jota noteerataan etenkin luonnontieteellisillä aloilla.  
Tee tekijähaku tutkijan nimellä, esim viitala j*. Klikkaa oikeassa kulmassa Create Citation Reports.  
Esimerkissä oleva h-indeksi 20 tarkoittaa, että tutkijalla on 20 artikkelia, joihin on viitattu vähintään 20 kertaa. 
 

 
 
             



Cited Reference Search 
 
Tiedät Jussi Viitalan kumppaneineen saaneen lintujen ultraviolettinäköön liittyvän jutun joskus Nature-lehteen.  
Selvittääksesi, ketkä ovat myöhemmin viitanneet artikkeliin => käsitelleet aihetta, tee haku näillä tiedoilla: 
 

 
 
Jos lehden nimessä on useampi sana, käytä lyhennettä. Selaa esiin journal abbreviation –listasta ja kopioi se 
hakuriville. WOS suosittelee katkaisumerkkejä: J Math* Sci*. Haussa voit käyttää myös tarkempia julkaisutietoja: 
katso Cited Work –pudotusvalikosta tarkemmin. Yleensä artikkeli löytyy melko vajaillakin tiedoilla vähän selaten.  
 
Tulokseksi saatiin kaksi viitettä. Näistä ylempi on selvästikin tallennusvirheestä johtuva, koska vain sivunumero 
poikkeaa. Viitteitä voi tulla enemmänkin, jos tutkijalla on ollut samana vuonna tai samassa lehdessä useita 
artikkeleita. Silloin valitset etsimäsi käyttäen oikean reunan työkaluja tai menet suoraan yksittäiseen viitteeseen 
klikkaamalla View Record –linkkiä. 
 

 
 
Avautuva kokonainen viite sisältää tiedot Viitalan ja kumppaneiden artikkeliin viitanneista artikkeleista > Times 
Cited. Seuraavasta viitanneiden tulosjoukosta voit etsiä kiinnostavat viitteet rajaamalla Refine Results –kohdassa 
samoin kuin search-haussa, esim. lisähakusanojen, aiheen, julkaisutyypin tai tekijän mukaan. 
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