
Kielikoodit: eng,fin,fre,ger,nor,swe,mul

Kirjoita hakusanat, valitse pudotusvalikosta mihin tietoihin haluat kohdistaa hakusi ja napauta Hae-pa

kaikki tiedot �kaikki tiedot

������ AND ����� OR ����� NOT

kaikki tiedot �kaikki tiedot

Viitteen tyyppi: ������ Kaikki ����� Kirja ����� Artikkeli ����� Pro gradu

Hae Tyhjennä

Sanojen katkaisu -merkillä esim. matkapuhel* *

Erota vaihtoehtoiset hakusanat hakulaatikon sisällä pilkulla, esim. osakekaup*, osakemark*
Yhdistä hakusanat hakulaatikon sisällä & -merkillä, esim. yritykset & rahoitus
Fraasihaku (peräkkäiset sanat): lainausmerkit sanojen ympärillä, esim. "johdon laskentatoimi"

brand*

markkin*

kaikki tiedot �kaikki tiedot

������ AND ����� OR ����� NOT

otsikko �otsikko

������ AND ����� OR ����� NOT

tekijä �tekijä

������ AND ����� OR ����� NOT

asiasana �asiasana

������ AND ����� OR ����� NOT

lehti �lehti

Vuosi:

on yhtä kuin �on yhtä kuin

Vuosiväli merkitään esim. 2002:2005

Kieli:

on yhtä kuin �on yhtä kuin

Viitteen tyyppi: ������ Kaikki ����� Kirja ����� Artikkeli ����� Pro gradu

Hae Tyhjennä

brand*,tuotemerk*

yrityskuva

2005-2008

Valitse suomenkielinen tai englanninkielinen asiasanasto.
Kirjoita termi tekstialueelle ja napsaut a Selaa-painiketta.
Haussa on automaattinen katkaisu oikealta.
Katkaisumerkki tarvittaessa: *

Termi:

Sanasto: suomenkielinen englanninkielinen

Selaa
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Viitteet 1-25 / 82

TekijäNimeke

1. Shareh olders' activism and influen ce on corporate governance in listed

companies. A questionnaire study of domestic institutional and private inve stors'
behaviour in Finland.

Laskentatoimen ja rahoituksen lai tos (Department of Accounting and Finance)

2007
Tutkielman numero: t1055 0

Keränen, Antti

2. Financial instrumen tation mitigation agency problems. Ten sions between a

business-social en treprene ur and venture capitalists. Case in vitro diagnostics
ven ture

Markkinoinn in ja johtamisen laitos (Departmen t of Marketing and Management)
2007

Tutkielman numero: t1043 2

Harjula, Liisa

3. Pääomasijoittaja n aika an saamat muutokset perhe yritysten corporate

governance järjestelmää n ja erityisesti hallitustyöskentelyyn
Laskentatoimen ja rahoituksen lai tos (Department of Accounting and Finance)

Niemi, Lassi

selaus: Helecon asiasanasto (suomenkielinen aktiivi-sanasto)

asiasana: * , termit 1-20 / yhteensä 1408 Edellinen sivu |Seuraava sivu»

Tietokanta:helecon MIX Valitse kohdetietokanta: helecon MIXhelecon MIX

asiasanahaku (fin ) asiasanahaku (eng) yhdistetty haku (asiasanahaku + vapaateksti)

Aasia | Asia | Aasia, Asia

Afganistan | Afghanistan | Afganistan, Afghanistan

Afrikka | Africa | Afrikka, Africa

agentit | agents | agentit, agents

ahtaus | stevedoring | ahtaus, stevedoring

Ahvenanmaa | province of Aland | Ahvenanmaa, province of Aland

aika | time | aika, time

aikakauslehdet | journals | aikakauslehdet, journals

aikasarja-analyysi | time series | aikasarja-analyysi, time series

aikataulut | time tables | aikataulut, time tables

aikuiskoulutus | adult education | aikuiskoulutus, adult education

aineeton omaisuus | immaterial property | aineeton omaisuus, immaterial p roperty

aivoriihi | brainstorming | aivoriihi, brainstorming

3

[Alkuun] | [Ed. sivu] | Seur. sivu | Loppuun

Helecon asiasanastossa voi hakea      ja selata
sanaston termejä. Valitaan suomen- tai
englanninkielinen sanasto - oletusarvona
suomenkielinen.

Valitaan kohdetietokanta - oletusarvona Helecon MIX.

Valitun termin kautta saa esille listauksen viitteistä
joiden asiasanat -kentässä hakutermi esiintyy
Valitsemalla alta haku kohdistuu
tietueen kaikkiin kenttiin.

yhdistetyn haun

Kenttä, johon haku kohdistetaan, valitaan hakulaatikon
vasemmalla puolella olevasta pudotusvalikosta.

Fraasihaku (peräkkäiset sanat) tehdään kirjoittamalla
hakusanojen ympärille lainausmerkit. Esim.

Hakusanat y hakulaatikon sisällä
-merkillä, esim. tai

vaihtoehtoiset hakusanat erotettuina, esim.

Välilyönnillä erotetut sanat esiintyvät samassa
kentässä.

Hakua voi rajata myös viitteen tyypin mukaan.
Käytössä ovat valinnat (oletuksena), ,

ja

Esimerkki: etsitään aineistoa englannin ja suomen
kielellä aiheesta sähköinen kaupankäynti:

”

“

climate change”

& brand* & markkin*
pilkulla

tuotemerkit , brandit

Kaikki Kirja
Artikkeli Pro gradu

electr* commerc*” OR “sähköi* kaup*”

hdistetään

Helecon MIX sisältää viitetietoja HSE:n kirjaston kirjoista,
HSE:n tutkimuksista graduista sisällysluetteloineen sekä

kotimaisten talouselämän aikakauslehtien artikkeleista.
ja

Perushaku
Hakulaatikot yhdis-
tetään taiAND OR,
NOT -operaattorilla.

Sanojen katkaisu
tehdään -merkillä.*

Hakusanojen selaus - asiasanasto

Haun voi rajata julkaisuvuoden
mukaan. Jos halutaan vain
tiettynä vuonna julkaistua
materiaalia, valitaan vaihtoehto

ja kirjoitetaan
haluttu vuosi, esim.
on yhtä kuin

2002

Tiettyjen vuosien välille haku
rajataan valitsemalla

ja kirjoittamalla
haluttu vuosiväli väliviivalla
tai kaksoispisteellä
erotettuna, esim

on yhtä kuin

2005-2008

Hakusanat kirjoitetaan hakulaatikoihin ja hakua
määritetään tarkemmin, supistetaan tai laajennetaan
pudotusvalikoiden vaihtoehdoin, esim.

, ,kaikki tiedot otsikko asiasana

Hakulaatikoiden sisällä ( )-operaattorina toimii
-merkki ja ( )-operaattorina pilkku.

Fraasihaku (peräkkäiset sanat) tehdään merkitsemällä
lainausmerkit sanojen ympärille, esim:

Hakulaatikot yhdistetään tarvittaessa / /
–operaattoreilla ( oletus).

AND JA
& OR TAI

“design management”

AND OR NOT
AND

Tarkennettu haku

Haun voi kohdistaa  tiettyyn kenttään, esim. tekijä,
otsikko, asiasana, vuosi tai eri kenttien yhdistelmään.

Helecon MIX
P I K A O P A S

Käännä!
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[Alkuun] | [Ed. sivu] |Seur. sivu | Loppuun

Viitteet 1-10 / 259 Hakutulos/lista

	
�� 1. [Artikkeli]
Tekijä: Steinbock, Dan

Nimeke:The new global world of design

Lehti: Kauppapolitiikka 2007 : 2 s. 34
Asiasana:Kiina

Intia
globalisaatio
HSE

	
�� 2. [Artikkeli]
Nimeke:Estonian syyt

Lehti: Suomen kuvalehti 2007 : 20 s. 8
Asiasana:HSE

	
�� 3. [Kirja] Sijainti:205 Laukkanen |  » saatavuustiedot

Tekijä: Laukkanen, Sanna K.

Nimeke:On the integrative role of information systems in organizations :
observations and a proposal for assessment in the broader context of
integrative devices/ Sanna K. Laukkanen

Julkaistu:Helsinki : Helsinki School of Economics, 2007

Ulkoasu:221 s.

Sarja: Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A ; 294

Asiasana:Logistiikka
Tietojärjestelmät
Logistics
Information systems

�

Sisällys
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[Alkuun] | [Ed. sivu] | Seur. sivu | Loppuun

Viitteet 1-25 / 259 Hakutulos/viitteet

ippyytäjikeTekemiN

	
�� 1. The new global world of design
Kauppapolitiikka2007 : 2 s. 34

Steinbock,
Dan

[Artikkeli]

	
�� 2. Estonian syyt
Suomen kuvalehti 2007 : 20 s. 8

[Artikkeli]

	
�� 3. Laukkanen, Sanna K.
On the integrative role of information
systems in organizations : observations
and a proposal for assessment in the
broader context of integrative devices
2007

[Kirja]
Sijainti: 205
Laukkanen

» saatavuustiedot

	
��� 4. Sarpola, Sami J.
Information systems in buyer-supplier
collaboration
2007

[Kirja]
Sijainti: 205

Sarpola
» saatavuustiedot

	
��� 5. Huippuyliopisto kuumentaa tunteita:
kulttuuriväki pelkää yliopiston alistavan
taiteen bisnekselle
Helsingin Sanomat 2007 : 104 s. C1

Luukka,
Teemu

[Artikkeli]

	
�� 6. Tulevaisuuden tuotekehityslaboratorio
työn alla
Tekniikka & talous 2007 : 15 s. 13

Hallikainen,
Raija

[Artikkeli]

	
�� 7. Mestarit logistiikassa
Logistiikka 2007 : 2 liite: Supply

[Artikkeli]

�

Hakutulos/Viitteet

Valintakoriin lisääminen

Merkitään  tuloslistasta halutut viitteet ja painetaan
tuloslistan alapuolella olevaa nappulaa

.Lisää merkityt koriin

Hakutulos/Lista

Viitteet, jotka
halutaan tulostaa,
voi erikseen kunkin
sivun osalta merkitä
ja lisätä Valintakoriin.

Listan, jossa viitteet
ovat laajemmassa
muodossa, saa esille
näpäyttämällä

-linkkiä.
Hakutulos/viitteet

Yksittäisen viitteen
tai dokumentin
kaikki tiedot saa
näkyviin näpäyttä-
mällä viitteen
otsikkolinkkiä.

Tästä linkistä pääsee
tarkistamaan Helcat
-tietokannasta, onko
kirja saatavana
kirjastossa.

�

Valintakoriin kerätyt viitteet voi lähettää sähköpostiin
kirjoittamalla osoitteen oikean yläkulman kenttään
ja painamalla -nappulaa.
Jos on käytössä RefWorks-viitteidenhallintaohjelma,
valitut viitteet voi siirtää
-linkin kautta.
Tulostamista varten saadaan kaikki viitteet näkyville

-linkistä.

Postita tiedot

Tallenna RefWorksiin

Näytä valitut

Onko kirja paikalla hyllyssä vai
lainassa?
Tämä selviää klikkaamalla

-linkkiä.

Takaisin hakulomakkeisiin
pääsee vasemman yläkulman
linkeistä.

Saatavuustiedot

istunto  »kirjaudu ulos

Valintakorin viitteet

21

1

Tallenna RefWorks:iin

Sähköposti-osoite : Postita tiedot

helecon Valintakori

OK - Viitteet lisätty valintakoriin  |Takaisin hakutuloksiin

helecon Valintakori

helecon MIX : 4 viitettä

	
�� 1. Huippuyliopisto
kuumentaa tunteita:
kulttuuriväki pelkää
yliopiston alistavan
taiteen bisnekselle

Luukka,
Teemu

Helsingin
Sanomat

2007 artikkeli f162541

	
�� 2. Information systems in
buyer-supplier
collaboration

Sarpola,
Sami J.

2007 kirja b100591

	
�� 3. The new global world
of design

Steinbock,
Dan

Kauppapolitiikka 2007 artikkeli f162515

	
�� 4. Tulevaisuuden
tuotekehityslaboratorio
työn alla

Hallikainen,
Raija

Tekniikka &
talous

2007 artikkeli f162612

» Näytä viitteet 1 - 4

Näytä valitut Poista valitut korista Tyhjennä merkinnät

'Näytä valitut' tulostaa merkityt viitteet tietokannasta (max 10 valittua viitettä
kerrallaan). 'Poista valitut korista' poistaa merkityt viitteet korista. 'Tyhjennä merkinnät'
poistaa merkinnät laatikoista. Yksittäisen viitteen saa esille klikkaamalla viitteen
otsikkoa. Sivullisen viitteitä saa esille 'Näytä viitteet n - nn' linkistä.

Tyhjennä koko Valintakori

'Tyhjennä koko Valintakori' tyhjentää valintakorin (kaikki viitteet eri tietokannoista)

Käännä!


