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www.nelliportaali.fi 
 

 
Jyväskylän yliopiston NELLI-tiedonhakuportaali on väline elektronisten aineistojen tiedonhakuun. NELLI-
portaali auttaa hahmottamaan käytettävissä olevia eri tieteenalojen keskeisiä tiedonlähteitä ja tekemään 
niistä hakuja. Aineistovalikoima täydentyy ja laajenee jatkuvasti. Osa aineistoista on vapaasti käytettävissä ja 
osa vain Jyväskylän yliopiston verkossa. Voit kuitenkin etäkäyttää yliopiston verkkoa. Ohjeen löydät 
tietohallintokeskuksen nettisivulta http://www.jyu.fi/erillis/atkk/ohjeet/verkko/eta/kirj/
 
Pääset katsomaan myös muiden yliopistokirjastojen NELLI-portaaleja, mutta verkon ulkopuolelta tulevana 
vieraskäyttäjänä sinulla on käyttöoikeus vain heidän ilmaisaineistoihinsa. 
 
Monta tiedonpolkua 

 

Monihaku

Pikahaku

Lehtivalinta

Aineistonvalinta Voit etsiä tiedonhaun kannalta sopivia tietokantoja ja muita aineistoja. Aineiston 
nimestä pääset sen omaan käyttöliittymään, jossa voit tehdä tiedonhakuja. 
 
Voit hakea elektronisia lehtiä lehden nimellä, ISSN-numerolla tai aihealueittain. 
 
 
Tiedonhaku kohdistuu valmiiksi koottuihin aineistoryhmiin (pikahakuryhmät). 
 
Voit itse valita useita eri aineistoja, joista voit tehdä tiedonhaun samanaikaisesti.  
 

OmaNellin palvelut eivät toistaiseksi ole käytössä lukuun ottamatta Kirjahyllyä, jonne voit tallentaa viitteitä 
istunnon ajaksi. 
 
 
 
 
 

Aineistonvalinta 

Voit hakea aineistoja kolmella eri tavalla: 
 selaamalla aakkosellista luetteloa tai hakemalla aineiston nimellä (Nimeke) 
 hakemalla esim. aineiston nimellä, aihealueella tai tyypillä (Haku) 
 selaamalla aihealueita (Aihealue) 

 
Alla on esimerkki aineistojen etsimisestä aihealueiden mukaan. Ensin valitaan vasemman puoleisesta 
valikosta aihealue ja sen jälkeen oikealta tarkempi aihealue, mikäli sellainen on tarjolla. 

 
Sopivan aineiston löydyttyä pääset sen omaan käyttöliittymään klikkaamalla aineiston nimeä. 

http://www.jyu.fi/erillis/atkk/ohjeet/verkko/eta/kirj/


 
 Lehtivalinta 
 
Voit etsiä lehtiä esim. lehden nimellä tai aihealueittain (kategoriat). Haun tuloksena saat esiin lehtilistan. 
Klikkaamalla listassa olevaa  -kuvaketta saat tietoa lehden saatavuudesta ja pääset kokotekstiin. 
Kokotekstiin pääset myös lehden nimen kautta. 

 
 
 

 
 
Joskus sama lehti voi olla tarjolla eri kustantajien kautta. Tarkista, miltä vuosilta lehti on saatavissa (Available 

from…).  -painikkeen kautta pääset lukemaan lehden artikkeleita kokotekstinä. 
 
 
 
 
 

Pikahaku ja Monihaku 

 Pikahaku -toiminnolla voit tehdä tiedonhakuja valmiiksi kootuista aineistoryhmistä (pikahakuryhmät). 
 Monihaku -toiminnon avulla voit tehdä hakuja samanaikaisesti useista, itse valitsemistasi aineistoista. 

 
Sekä pikahaussa että monihaussa on valittavana kaksi vaihtoehtoa: 

 Sanahaussa hakulaatikkoon kirjoitetaan yksi hakutermi (esim. aihe tai artikkelin/kirjan tekijä). 
 Tarkennetussa haussa voit käyttää useampia hakutermejä ja yhdistää niitä Ja/Tai/Ilman –

operaattoreilla. Voit myös rajata hakua ja kohdistaa sen esim. aiheeseen, tekijään tai nimekkeeseen. 
Kaikista aineistoista ei voi hakea usealla hakutermillä. Lisätietoja ja mahdollisia hakuvihjeitä löydät 
aineiston perässä olevan -painikkeen kautta. 

 
Useimmissa aineistoissa katkaisumerkkinä toimii kysymysmerkki: ?. 
Moniosaisen hakutermin eli fraasin voit laittaa lainausmerkkien sisälle. 
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Pikahaun aineistoryhmät sisältävät eri alojen tietokantoja. Kaikkia tietokantoja ei kuitenkaan saa mukaan 
pikahakuun. Lisää aineistoja löydät Aineistonvalinnan tai Monihaun kautta. Klikkaamalla ryhmän nimeä saat 
esiin ryhmään kuuluvat tietokannat. Tietokannan nimestä pääset sen omaan käyttöliittymään. 
 

  
Pikahaun vaiheet: Valitse haluamasi aineistoryhmä, kirjoita hakutermi(t) ja klikkaa HAE. 
 
 
Monihaun vasemman laidan pudotusvalikon kautta voit etsiä aineistoja, joihin kohdistaa haku. Valikossa on 
neljä vaihtoehtoa:  

 Aihealueet: aineistot aihealueittain. 
 Pikahakuryhmät: samat aineistoryhmät kuin pikahaussa.  
 Haku: voit etsiä aineistoja mm. nimellä tai aineistotyypin tai aihealueen mukaan. 
 Uudet aineistot: viimeisimmät NELLIin lisätyt aineistot. 

 

 
 
Monihaun vaiheet: valittuasi esim. sopivan aihealueen ja saatuasi listan aineistoista voit rastittaa ne, jotka 
haluat hakuun mukaan  (enintään 20). Kirjoita hakutermi(t) ja klikkaa HAE. 
Mikäli rastitusmahdollisuutta ei ole, aineisto ei toimi monihaussa. Aineiston nimen kautta pääset sen omaan 
käyttöliittymään, jossa voit tehdä tiedonhakuja. 
 
 
 
 

Pika- ja monihaun hakutulokset 

Voit selata sekä pika- että monihaun viitteitä joko taulukkomuotoisena listana tai valita lyhyet tiedot. Näytöltä 
toiselle siirryt näpäyttämällä Seuraava- ja Edellinen- linkkejä. Otsikkoa tai viitteen numeroa klikkaamalla näet 
kaikki tiedot viitteestä (tai valitsemalla Koko tietue). Klikkaamalla  -kuvaketta pääset mahdolliseen 
kokotekstiin ja voit tarkistaa saatavuustietoja. 
Voit tallentaa viitteitä NELLIin kirjahyllyyn -painiketta klikkaamalla. Viitteet säilyvät istunnon ajan. 
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Yllä olevissa hakutuloksissa esim. viitteestä 3 löytyy kokoteksti.
 
 
 
 

 

Hakutulosten oikeaan reunaan tulevan 
ryhmittelyn avulla voit edelleen rajata 

hakutuloksia tarkemman aiheen, 
julkaisuvuoden, tekijän tai lehden 

nimen mukaan. 

 
 
 
 
 
 

Apua ongelmatilanteissa 

Nellissä on Ohje-osio, josta löydät tarkemmat käyttöohjeet eri toiminnoille. 
  
Eri toimintojen kohdalta löydät ns. Flash-animaatioita, jotka esittelevät NELLIn käyttöä. 
 
Palautetta ja kysymyksiä ongelmatilanteissa voit lähettää Nellin palautelomakkeella. 
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