
Tärkeimmät hoitotieteen tietokannat HAMKissa (9/2015) 

 

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 

   

Medic sisältää viitteitä suomalaisista lääke- ja hoitotieteellisistä artikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, 

opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten raporteista.  Tarjoaa myös linkkejä joihinkin kokotekstiaineistoihin, kuten 

Suomen lääkärilehteen, Duodecimiin ja moniin tutkimuslaitosten julkaisuihin.  

Hakusanat: Englanninkieliset MeSH- tai suomenkieliset FinMeSH-asiasanat, joita voit selata Medicin 

asiasanat-välilehdellä. 

Laajuus: Yli 100 000 viitettä vuodesta 1978 tähän päivään saakka.    

 

    

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.  

Hakusanat: Englanninkieliset CINAHL-asiasanat, joita voit selata CINAHL Headings – välilehdellä. 

Laajuus: Yli 3 miljoonaa viitettä vuodesta 1981 tähän päivään saakka. Kokotekstiartikkeleita yli 600 

lehdestä. 

 

 

Terveysportti sisältää suomenkielistä, luotettavaa ja ajantasaista terveysalan kokotekstistä aineistoa.  Kaikkia 

osioita ei tilata, ja HAMKin tilaukset näkyvätkin mustalla fontilla, kun taas tilaamattomat on harmaalla fontilla.   

 

 

Hakusanat: Itse miettimäsi suomenkieliset hakusanat 

Laajuus: Laajasti erityyppisiä aineistoja, kuten Lääkärin ja Sairaanhoitajan tietokannat, lääketietokanta 

sekä Duodecim-lehden ja Suomen lääkärilehden arkistot 

Ei tilausta esim. Oppiporttiin, kun taas Sairaanhoitajan 

tietokantoihin sekä Työterveys ja kuntoutus-osioon on. 
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JBI Connect sisältää aineistoa ja työkaluja tukemaan näyttöön perustuvaa hoitotiedettä ja – työtä.  Sisältää 

mm. systemaattisia katsauksia ja hoitosuosituksia.  

Hakusanat: Englanninkieliset MeSH-asiasanat (myös muita kuin MeSH-sanoja käytössä) 

Laajuus: Aineistoa tuotetaan yli 70 maassa, luettavissa yli 3 000 julkaisua 

 

 

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/   ,  

Hakusanat: Itse miettimäsi suomenkieliset tai englanninkieliset hakusanat 

Laajuus: Erittäin laaja haku Internetistä; artikkeleita, kirjoja ja opinnäytteitä 

 

 

ebrary 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   

    

Melinda ja Arto ovat monialaisia suomalaisia tietokantoja   

Hakusanat: Käytä YSA:n sanoja: http://finto.fi/ysa/fi/ 

Laajuus: Melindassa on yli 6 000 000 kirjan tiedot ja Artoon indeksoidaan yli 400 lehden artikkeleita 

Linkit:  http://melinda.kansalliskirjasto.fi/ ja https://arto.linneanet.fi/ 
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