
MITEN hakea tietoa? 
• Aiheen purkaminen hakusanoiksi 

• Hakusanan/-sanojen valinta 

• Hakusanan katkaisu ja sanaliittohaku 

• Hakusanojen yhdistäminen 

• Haun tuloksen hallinnointi 

 

Miten hakea tietoa: aiheen purkaminen hakusanoiksi 

 
Mieti mitä aiheita ja käsitteitä tiedonhakuusi kuuluu. Tee käsitekartta, jos siltä tuntuu. 

Voit lähteä mahdollisimman tarkasta termistä, mutta jos se ei tuota tulosta, niin kokeile 

yläkäsitettä, synonyymeja; ehkä termin katkaisu auttaa.  Kokeile PICOS-menetelmää 

hakulauseen rakentamiseen vaikkapa kansanvälisestä TRIP-tietokannasta: 

https://www.tripdatabase.com/#pico 

P = Patient group / I = Interventions / C = Comparisons / O = Outcomes  

P= Potilas/Probleema (Population, Patient, Problem) terveysongelma ja 

potilasryhmä jota tutkitaan. / I= Interventio (Intervention) tutkittava 

interventio/menetelmä, jolla terveysongelmaan pyritään vaikuttamaan. / C= 

Vertailumenetelmä (Comparison) vaihtoehtoinen menetelmä, johon 

tutkittavaa menetelmää verrataan. / O= Terveystulos (Outcome) menetelmän 

tuottamat terveystulokset, joita halutaan selvittää. 

 

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. 

Voit käyttää sanojen valinnassa myös MOT-sanakirjoja, Terveysportin sanastoja tai 

vapaasti verkossa olevaa Hoidokkia. 

 

https://www.tripdatabase.com/#pico
http://finto.fi/yso/fi/


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 diabe* hakee sanat diabetes, diabeettinen… 

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 hoitotyö”.  

Miten hakea tietoa: hakusanojen yhdistäminen 

 

Hakulauseesta voi tehdä monipuolisemmankin: diabetes JA (ruokavalio* TAI 

ravitsemu* TAI dieet*) 

Miten hakea tietoa: haun tuloksen hallinnointi 
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, aineiston tyypin mukaan ym. 

Kaiken löytämäsi aineiston saat Hamkin kirjaston kautta, jos ei muuten, niin 

kaukopalveluna! 



Tärkeimmät hoitotieteen tietokannat HAMKissa (4/2019) 

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

asioihin löydät ohjeita Hamkin kirjaston sivuilta: 

https://www.hamk.fi/kirjasto-ja-tietopalvelut/opi-tiedonhakua/ 

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 

 = Kirjaudu Finnaan, niin pääset käyttämään tätä  //  = vapaasti käytettävissä // EBP = sisältää 
erityisesti näyttöön perustuvaa terveystiedettä 

   
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 125 000 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. Kokotekstejä yli 600 lehdestä. 

 

 

Terveysportti sisältää suomenkielistä (ja myös englanninkielistä) luotettavaa ja ajantasaista terveysalan 

kokotekstistä aineistoa.  Kaikkia osioita ei tilata, ja HAMKin tilaukset näkyvätkin mustalla fontilla, kun taas 

tilaamattomat on harmaalla fontilla.       (EBP) 

 

Hakusanat: Itse miettimäsi suomenkieliset hakusanat 

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

sekä Duodecim-lehden ja Suomen lääkärilehden arkistot sekä näyttöön perustuvaa tietoa 

sisältävät Cochrane Library  ja Dynamed. 

Ei tilausta esim. Oppiporttiin, kun taas Sairaanhoitajan tietokantoihin on. 

https://www.hamk.fi/kirjasto-ja-tietopalvelut/opi-tiedonhakua/
https://hamk.finna.fi/
mailto:kari.mikkonen@hamk.fi


 

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

mm. systemaattisia katsauksia ja hoitosuosituksia.   EBP 

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

Laajuus: Aineistoa tuotetaan yli 70 maassa, Suomessa vastuutaho on Hotus. 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 

 

 

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   

MUITA TIETOKANTOJA: 

Finna.fi - monialainen kotimainen tietokanta    

Hakusanat: Käytä YSO:n sanoja: http://finto.fi/yso/fi/ 

Laajuus: Yli 6 000 000 kirjan ja yli 400 lehden artikkelitiedot.  Joistain kokotekstit saatavilla. 

Linkit:  https://www.finna.fi/  

Cochrane Library (käytä Terveysportin kautta) = valmiiksi valikoitua ja suodatettua näyttöön perustuvan 

lääketieteen aineistoa; käyttää MeSH-asiasanoja  EBP 

PubMed terveystieteiden viitetietokanta; n. 30 miljoonaa viitettä; käyttää MeSH-asiasanoja   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Katso lisää: https://sites.google.com/view/hoitajan-tiedonhankinta/ 

 

Hamkin Finnan kautta saatavat tietokannat:  https://hamk.finna.fi/Browse/Database  → valitse sosiaali- ja 

terveysala 
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