
MITEN hakea tietoa? 
Hakusanan valinta 

Hakusanan katkaisu ja sanaliittohaku 

Hakusanojen yhdistäminen 

Haun tuloksen hyödyntäminen 

 

 

Miten hakea tietoa: hakusanan valinta 

Käytä omia hakusanojasi tai tutustu tietokannan kontrolloituihin 

asiasanoihin ja käytä niitä hyödyksesi haussa 

Suomessa monet kirjastot sekä Finna.fi - tietokanta käyttävät 

avointa YSO-ontologiaa: http://finto.fi/yso/fi/ 

Joissakin hakupalveluissa, kuten Google Scholarissa, ei ole 

käytössä asiasanastoa lainkaan.  Tällöin käytetään omia 

hakusanoja. 

 

 

Miten hakea tietoa: hakusanan katkaisu ja sanaliittohaku 

Hakusanan voi usein katkaista.  Katkaisu ilmaistaan yleensä 

katkaisumerkillä, joka selviää tietokannan ohjeista.  Yleisin 

katkaisumerkki lienee tähti eli asteriski =   * 

Katkaisun tarkoitus on hakea tietynalkuisia sanoja: 

esimerkiksi päih* hakee sanat päihde, päihteet, päihdetyö, mutta 

myös päihittää. 

esimerkiksi child* hakee sanat child, children, children’s, mutta 

myös childbirth ja sukunimen Childers 

Sanaliiton muodostavat kaksi tai useampi sanaa, jotka yhdessä 

muodostavat käsitteen. Tietokannalle täytyy ilmoittaa, että 



haetaan sanaliittoa, ja usein tämä tehdään lainausmerkeillä,  

esimerkiksi ”näyttöön perustuva sosiaalityö”.  

 

Miten hakea tietoa: hakusanojen yhdistäminen 

 

 

Miten hakea tietoa: haun tuloksen hyödyntäminen 

Hakulauseesta voi tehdä monipuolisemmankin: 

kansalaisyhteiskunta JA (aktivoi* TAI osallis*) 

 

Tietokantahauissa voi yleensä tallentaa / tulostaa / sähköpostittaa 

itselleen haun tuloksia, joko kaikki tai valikoiden. 

Kannattaa tutkia voiko hakua rajata myös muuten, esimerkiksi 

aineiston kielen, potilaan ikäryhmän tai sukupuolen mukaan ym. 

Kaiken aineiston saat Hamkin kirjaston kautta, jos ei muuten niin 

kaukopalveluna! 

 

 



Sosiaalialan tietokantoja HAMKissa (1/2019) 

Hakusanojen valintaan, niiden yhdistämiseen toisiinsa, hakusanojen katkaisuun ja muihin hakuun liittyviin 

asioihin löydät ohjeita Hamkin kirjaston sivuilta: www.hamk.fi/kirjasto/tiedonhaku/ 

Löydät kaikki alla mainitut tietokannat HAMKin Finna-portaalista https://hamk.finna.fi/ 

Kirjaudu sisään Finnaan HAMK-tunnuksillasi, niin pääset käyttämään kaikkia tietokantoja myös HAMKin verkon 

ulkopuolella.  Kysy lisää: kari.mikkonen@hamk.fi / GSM 040 7550 459 

Voit poimia englanninkielisiä hakusanoja esimerkiksi alan kirjallisuudesta tai Hamkin Finnan kautta saatavilla 

olevasta MOT-sanakirjasta. 

 

Hamkin Finnan monihaku kansainväliseen tutkimustiedon hakuun.  Laajat rajausmahdollisuudet. 

Hakusanat: Itse miettimäsi suomenkieliset (esim. YSO:n sanat) tai englanninkieliset hakusanat 

Laajuus: Yli 100 000 000 e-artikkelia, osa kokotekstisenä   

Linkki: https://hamk.finna.fi/  => Kansainvälisten e-aineistojen haku 

 

 

    

Monialainen kotimainen tietokanta   

Hakusanat: Käytä omia tai YSO:n sanoja: http://finto.fi/ysa/fi/  

Laajuus: Yli 6 000 000 kirjan ja yli 400 lehden artikkeleiden tiedot.  Osa kokotekstinä. 

Linkki:  https://www.finna.fi/ 

 

 

Google Scholar on hakukone Googlen tuottama palvelu, jolla voi etsiä netin avoimilta sivuilta tieteellisiä 

artikkeleita. Kaikkia ei kuitenkaan pääse lukemaan kokotekstisinä.  Voit tehdä haullesi myös uutuusseurannan, 

jolloin Google lähettää sinulle tiedon uusista julkaisuista sähköpostiisi automaattisesti.  Osoite: 

http://scholar.google.fi/   , , myös muut kielet. 

Hakusanat: Itse miettimäsi suomenkieliset, englanninkieliset tai muunkieliset hakusanat 

Laajuus: Erittäin laaja haku Internetistä; artikkeleita, kirjoja ja opinnäytteitä 
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Ebook Central on monialainen e-kirjoja sisältävä palvelu; suurin osa kirjoista on englanninkielisiä,   

Hakusanat: Itse miettimäsi englanninkieliset hakusanat; kokeile hyödyntää myös ebraryn e-kirjojen omia 
kuvailutermejä  

Laajuus: Yli 160 000 e-kirjaa kokotekstisenä   
 

 

 

Ebsco Academic Search Elite on monialainen artikkeleita sisältävä palvelu; suurin osa englanninkielisiä.   

Hakusanat: Poimitaan Ebscon asiasanastosta 
Laajuus: Yli 2 000 e-lehteä kokotekstisenä (osassa karenssi) 

 

  

Science Direct Freedom Collection (Elsevier) – monialainen tietokanta, jossa on englanninkielisiä 

kokotekstiartikkeleita.  

Hakusanat:  Itse miettimäsi suomenkieliset tai englanninkieliset hakusanat  
Laajuus:  Yli 2 000 e-lehteä kokotekstisenä   

 

Hoitotyön ja terveystieteiden tietokantoja: 

Medic    sisältää yli 100 000 viitettä suomalaisista lääke- ja hoitotieteellisistä artikkeleista, kirjoista, 

väitöskirjoista, opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten raporteista.  Tarjoaa myös linkkejä joihinkin 

kokotekstiaineistoihin, kuten Suomen lääkärilehteen, Duodecimiin ja moniin tutkimuslaitosten julkaisuihin. 

HAMKin Finnassa. 

Terveysportti      sisältää suomenkielistä, luotettavaa ja ajantasaista terveysalan kokotekstistä aineistoa.  

HAMKiin tilatut näkyvät mustalla ja tilaamattomat harmaalla fontilla.  HAMKin Finnassa. 

CINAHL with full text    on kansainvälinen hoitotieteen ja hoitotyön viitetietokanta, joka sisältää myös 

terveydenhuollon hallintoa ja koulutusta, kuntoutusta ja fysioterapiaa.  Sisältää sekä viitteitä että 

kokotekstiartikkeleita. HAMKin Finnassa. 

JBI Connect   sisältää aineistoa ja työkaluja tukemaan näyttöön perustuvaa hoitotiedettä ja – työtä.  

Sisältää mm. systemaattisia katsauksia ja hoitosuosituksia. HAMKin Finnassa. 

PubMed  – maailman laajin terveystieteellistä tutkimustietoa sisältävä viitetietokanta.  HAMKin Finnassa. 

ERIC  – kasvatusalan kansainvälinen tietokanta.  HAMKin Finnassa. 

Campbell Library  – mm. näyttöön perustuvaa tietoa sosiaalialan, oikeuskäytäntöjen ja koulutuksen aloilta. 

Etsi palvelu Googlella.  

 


