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Sanasto?

• sanastolla tarkoitetaan tietyn ammatin 
käyttämän kielen (ammattikielen) 
termivalikoimaa, joka voidaan esittää
kirjallisena (esim. sanakirja) tai sähköisenä
(esim. www-julkaisu)

• valvottu asiasanasto on sovitun tietokannan 
hakusanasto eli tesaurus



HoitoMeSH?

• Sairaanhoitajien koulutussäätiön (SHKS) 
rahoittama hanke

• tavoitteena hoitotyön tietovarantojen hallintaan 
kehitetty asiasanasto

• erityisesti hoitotieteellisen tutkimuksen 
indeksointiin ja tiedon hakuun

• perustuu Medical Subject Headings –
asiasanastoon, joka on Medlinen tesaurus, jonka 
suomakielinen vastine on FinMeSH



Miten toteutettu?

• MeSH asiasanastosta valittiin delfitekniikalla
hoitotyötä koskevat termit n. 500 (hakusanoina 
nursing and health care)

• asiantuntijaryhmä valitsi näistä 350 termiä, jotka 
määriteltiin ja testattiin

• lisättiin 150 termiä International Classification of 
Nursing Practice (ICNP) luokituksesta, jotka 
suomennettiin ja määriteltiin

• termit testattiin uudestaan sekä tutkimusten 
indeksointiin että kliinisessä hoito-ohjeistossa



Hoitotyön valvottu asiasanasto
1. Terveydentila ja terveysongelmat
2. Hoitamisen perusteet
3. Hoitotyön toiminnot
4. Hoitotyön tulokset
5. Hoitotyön käytäntö
6. Hoitotyön koulutus
7.   Hoitotyön hallinto
8.   Hoitotyön tutkimus
9.   Tietotekniikka ja terveysteknologia
10. Henkilöt, toimijat



Seuraavaksi

• mahdollisuus liittää HoitoMeSH osaksi 
Duodecimin FinMeSH asiasanastoa, termit 
myös ruotsinkielellä

• toimisi siten FinMeSHin täydennyksenä
• mahdollisuus käyttää joustavasti Boolean

hakuja
• soveltuu intranet- ja ekstranet-sivustojen

hakusanastoksi



Tulevaisuudessa

• tarkoitusksena koota suomalainen 
hoitotieteellinen tutkimus omaksi 
viitetietokannaksi 

• aluksi vuodesta 1997 lähtien
• myöhemmin koko historia 80-luvulta lähtien
• pulmana tiivistelmien saatavuus, vain osa 

sähköisessä muodossa
• myöhemmin koko teksti



Tulevaisuudessa…

• missä tietokanta sijaitsee
• mitä muuta tietokanta sisältää
• kuinka asiasanastoa päivitetään ja kuinka 

usein
• kuinka tietokantaa päivitetään ja 

ylläpidetään
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