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Seuraavassa esitellään Helsingin yliopiston käytössä olevia elektronisia 
aineistoja. Osa näistä on saatu käyttöön vuoden 2006 alusta, osa jo hiukan 
aiemmin. Aineistot löytyvät myös Nellin (http://www.nelliportaali.fi) Uudet 
aineistot –listauksesta (linkki Nellin kotisivulla).  

Central and Eastern European Online Library 
- CEEOL  

• Sisältää tieteellisiä, lähinnä Itä-
Eurooppaa sekä itäistä ja eteläistä Keski-Eurooppaa koskevia 
humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen aikakauslehtiartikkeleita 
ja elektronisia kirjoja kokoteksteinä.  

• Aineisto on pääosin kyseisten alueiden kielillä julkaistua.  

ECCO (Eighteenth Century Collections Online)  

• yli 100 000 englanninkielistä e-kirjaa 1701-1800-luvulta kaikilta 
tieteenaloilta  

• täydentää aiemmin hankittua Early English Books Online (EEBO) -
palvelua 

FIS Bildung, Fachportalpaedagogik.de 

• FIS Bildung Literaturdatenbank on kattavin saksankielisten alueiden  
kasvatustieteellistä kirjallisuutta käsittelevä tietokanta, jota päivitetään 
neljännesvuosittain. Vuodessa kirjallisuusviitteiden määrä karttuu 
25.000 uudella viitteellä. 

• sisältää lehtiartikkeleita, artikkeleita kokoomateoksista,  
kirjoja, harmaata kirjallisuutta sekä online-dokumentteja.  

• Aihealueina mm. koulu ja opetus, aikuiskoulutus, koulutushistoria ja 
mediapedagogiikka. 

Index Islamicus 

• Islamia, Lähi-Itää ja muslimimaailmaa käsittelevä monitieteinen 
viitetietokanta 

• Yli 240 000 viitettä lehtiartikkeleihin, konferenssiaineistoon ja 
monografia-artikkeleihin vuodesta 1906 lähtien 

• Aihealueina mm. arkeologia, kirjallisuus, filosofia ja historia 
• käytettävissä CSA:n käyttöliittymässä  

  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2006/01/index.html
http://www.nelliportaali.fi/V?institute=HY&portal=HY&new_lng=fin


 

  

Knovel: Life Sciences & Chemistry -aihepaketti sekä spektrikirjat/-tietokannat 
HNMR Spectra of Physiologically Active Compounds ja Mass Spectra of 
Physiologically Active Compounds.  

• Sisältää e-kirjoja bio- ja ympäristötieteiden, elintarviketutkimuksen, 
ympäristö- ja biotekniikan ja kemian aloilta. 

 
Library of Latin texts (CLCLT-5)  

• Latinalaisten tekstien tietokanta.  
• Sisältää hyvin laajasti antiikin ajan tekstejä, kirkkoisien kirjoituksia, 

keskiajan kristillisiä ym. kirjoittajia ja tekstejä myös uudelta ajalta 
(mm. kirkolliskokoukset).  

• Sisältää myös Vulgatan, VT:n apokryfeja, luostarisääntöjä, liturgisia 
tekstejä jne.  

• Tietokanta hyödyntää teosten uusia kriittisiä editioita (mm. Corpus 
Christianorum).  

Literature online (LION) 

• Palvelu sisältää hakuteoksia, kokotekstejä ja viitetietoja Englannin 
ja Pohjois-Amerikan kirjallisuudesta ja kirjallisuudentutkimuksesta  

Uusina käytössä ovat MOT-sanakirjat:  

Löytyvät Nelli-portaalista hakusanalla MOT  
- Suora osoite http://mot.kielikone.fi/mot/helyo/netmot.exe .  

• KIELITOIMISTON SANAKIRJA (nykysuomen sanakirja)  
Sanakirja perustuu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
nykysuomen tietokantaan, josta on aiemmin tehty Suomen kielen 
perussanakirja ja CD-perussanakirja. Jokaisesta sanasta annetaan 
taivutustiedot ja adjektiiveista vertailumuodot.  

• MOT Asutusnimihakemisto  
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa (KOTUS) laadittu laaja 
asuttujen paikkojen nimien hakemisto. Sen tarkoituksena on antaa 
tietoa asutusnimien kuten kaupunkien, kuntien, kylien ja 
kaupunginosien nimien taivutuksesta. 

• MOT Laki  
Nelikielinen oikeustieteen sanakirja (su-ru-eng-sa), joka sisältää 
yhteensä noin 50 000 hakusanaa. Mukana on hallintoala, EU-termistöä 
sekä kaikki oikeudenalat.  

• MOT Espanja  
laaja suomi-espanja-suomi-sanakirja. Se koostuu kahdesta osasta, joista 
suomi-espanja osuus perustuu WSOY:n julkaiseman Ahti Hytösen 

https://www2.helsinki.fi/bin/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fmot.kielikone.fi%2Fmot%2Fhelyo%2Fnetmot.exe&Horde2=2e74f5ca508976a92c90a2aaf7637597


Suomi-espanja suursanakirjan 1. painokseen (2003).. Espanja-suomi 
osuus perustuu WSOY:n julkaiseman Ahti Hytösen ja Jyrki K. 
Talvitien Espanja-suomi suursanakirjan 5.painokseen (1995). 

• MOT Ulkomaankaupan erikoistermit  
Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus FINTRAn Ulkomaankaupan 
erikoistermit -kirjan digitaalinen versio toimii sekä kansainvälisen 
kaupan ammattiterminologian tietosanakirjana että 
monikielisanakirjana.  
Sanastossa on termejä seuraavista aihealueista: huolinta ja kuljetus, 
tullaus/rajamuodollisuudet, juridiikka, rahoitus/maksuliikenne, 
kansainvälinen liiketoiminta (mm.EU-terminologia). Sanasto kattaa 
lähes 600 termiä seikkaperäisine suomenkielisine selityksineen sekä 
käännökset tai vastineet seitsemällä vieraalla kielellä.  

• MOT kielentarkistin 
Kieliopin ja oikeinkirjoituksen tarkistin englannin kieltä varten.  

New Pauly Online  

• Antiikin tietosanakirja  
• E-versio sisältää kokonaisuudessan saksankielisen painetun Der neue 

Paulyn sekä kaikki tähän mennessä julkaistut englanninkielisen 
laitoksen (Brill's New Pauly) tekstit.  

Sage Fulltext collections -lehtipaketit CSA:n liittymässä  

• EDUCATION - lehtipaketti  
palvelu sisältää 26:n kasvatusalan lehden kokotekstiartikkelit. Lehdet  
käsittelevät mm. aikuiskasvatusta, koulutuspolitiikkaa- ja hallintoa,  
opettamista sekä eri koulutusasteilla annettavaa kasvatusta ja 
koulutusta.  

• URBAN STUDIES & PLANNING - lehtipaketti  
sisältää 12 SAGEn kustantaman, kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun 
alan lehden artikkelit kokoteksteinä. Lehdet liittyvät mm. seuraaviin 
aihealueisiin: kaupunkitutkimus, kaupunkihistoria, kaupunkimaantiede, 
kaupungistuminen, kaupunkikulttuuri, suunnittelu, aluesuunnittelu, 
aluetutkimus.  

STKE (Signal Transduction Knowledge Environment)/SCIENCE 
 
Signaalitransduktiotutkimuksen portaalipalvelu, jossa on mm. seuraavia 
osioita: 

• STKE näkökulmia, katsausartikkeleita ja protokolla-tekniikoita. 
• STKE virtuaalilehti 
• Uutuuseuranta- ja personointipalveluja 
• Connections Map -tietokanta 
• Yhteisöllisyyttä lisääviä työkaluja: kommentointi, keskustelupalsta  

WSOY Web-Facta sivistyssanakirja  



• 9 000 hakusanaa vastaa kokonaista sivistyssanakirjaa  
• Hakusanoiksi on valittu sivistyssanojen ydinaines, mukaan lukien 

keskeiset lentävät lauseet.  

Webtransmart - Suomi-englanti-konekäännösohjelma  

WebTranSmart tuottaa raakakäännöksen suomesta englanniksii. Joskus 
raakakäännös kelpaa sellaisenaan, mutta usein se kuitenkin vaatii ihmisen 
tekemiä korjauksia. 

Marja Hirn  
tietoasiantuntija  

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö  
puh. 191 21777  

marja.hirn at helsinki.fi  

Marja Moisio  
tietoasiantuntija  

Viikin tiedekirjasto  
puh. 191 58734  

marja.moisio at helsinki.fi  

 

  

  
 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2006/01/eaineistot.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2006/01/eaineistot.html#top�

