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Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet
Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon
hankintaa ja sen kriittistä soveltamista päätöksenteossa
Tiedon olemassaolon/löytymisen/hankkimisen edellytys on

tuotetun tiedon (tutkimuksen) kuvaaminen täsmällisin
asiasanoin (indeksointi Hoidokki-termeillä) ja
tiedon löytyminen tietokannoista (tiedon haku Hoidokki-
termeillä)

Tarkoituksena edistää hoitotyön asiantuntijoiden
tiedonhakua ja kirjastojen indeksointityötä
julkaisutietokantoihin
Tavoitteena tutkimustiedon löytyminen helposti ja
täsmällisesti
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Hoidokin kehittämistyön kulku
SHKS nimesi asiantuntijaryhmän 1999
Ensimmäisessä vaiheessa valittiin MeSH-
asiasanastosta hoitotyön käytäntöä,
koulutusta, hallintoa ja tutkimusta koskevat
termit
Termit testattiin indeksoimalla Hoitotiede-
lehden artikkeleita
Täydennettiin kliinistä hoitotyötä kuvaavilla
termeillä ICNP:sta (International
Classification for Nursing Practice)
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Termit ryhmiteltiin MeSH:n pääluokkia
noudatellen 10 aihealueeseen, jotka
nimettiin hoitotyön tietoperustasta käsin
Pitkin matkaa asiantuntijaryhmä on
täydentänyt termejä Delphi-menetelmällä
Termien ensisijainen kieli on suomi, mutta
jo heti alussa niille määriteltiin
ruotsinkieliset ja englanninkieliset vastineet
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Asiasanaston laatimisessa on
noudatettu Yleisen Suomalaisen
Asiasanaston, YSA:n ja Suomen
Standardoimisliiton periaatteita
Asiantuntijaryhmä on kuullut
asiantuntijoita
Asiantuntijaryhmä on konsultoinut
kansainvälisiä hoitotieteen sanastojen
asiantuntijoita
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Hoidokin rakenne
Asiasanat ovat muodoltaan joko
yksittäistermejä, sanaliittoja tai sanaliittoja
vastaavia yhdyssanoja
Sanaliittoja ja yhdyssanoja käytetään, jos
ne muodostavat yleisesti käytetyn käsitteen
tai jos niiden hajottaminen osiinsa voisi
muuttaa käsitteen merkityksen
Eniten yksittäistermejä, esim. näkö,
potilaat
Sanaliitot, yhdyssanat: näkövammaisuus,
potilaan osallistuminen
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Asiasanat ovat joko yksikössä tai
monikossa (MeSHin linja)

Yksikkömuodossa esim. ainesanat,
abstrakteja käsitteitä ja toimintaa
kuvailevat sanat kuten muisti, hoitotyön
kirjaaminen, ammattitaito
Monikkomuodossa yleensä konkreettisia,
laskettavissa olevia käsitteitä kuvailevat
sanat, esim. muistihäiriöt,
hoitomerkinnät, koulutusammatit
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Asiasanojen väliset suhteet

KÄYTÄ = viittaus ohjaustermistä
asiasanaan
KT = korvattu termi
LT = laajempi termi
ST = suppeampi termi
RT = rinnakkaistermi, vierustermi
SY = synonyymi
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Hoidokki julkiseen käyttöön

Ensimmäinen verkkoversio julkaistiin
SHKS:n verkkosivuilla 2005 (www.shks.fi)
2006 lähtien käytettävissä myös
Duodecimin ylläpitämän Metatesaurus Rex
-sanastojärjestelmän hakuohjelmalla
(www.terveysportti.fi)
Keväästä 2010 lähtien oma verkkotunnus
www.hoidokki.fi

Julkinen sivusto käyttäjille ja ylläpitosivusto
kehittäjille/asiantuntijaryhmälle
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http://www.shks.fi/
http://www.terveysportti.fi/
http://www.hoidokki.fi/
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Hoidokin teemat ja termien määrät
12.5.2011
1. Terveys 704
2. Hoitamisen filosofiset perusteet 191
3. Hoitotoiminnot 368
4. Hoitotyön vaikutukset 113
5. Hoitotyön toimintaympäristö 111
6. Hoitotyön koulutus 153
7. Hoitotyön johtaminen 495
8. Hoitotyön tutkimus 356
9. Terveydenhuollon tietotekniikka 216
10. Toimijat                                       279

Yhteensä 2986
Fin 937
Swe 1179
Eng 870
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Hoidokin teemat ja termien määrät 12.5.2011

87011799372986Yhteensä

8010990279Toimijat

707472216Terveydenhuollon tietotekniikka

105136115356Hoitotyön tutkimus

144197154495Hoitotyön johtaminen

495747153Hoitotyön koulutus

314733111Hoitotyön toimintaympäristö

334436113Hoitotyön vaikutukset

105146117368Hoitotoiminnot

547364191Hoitamisen filosofiset perusteet

199296209704Terveys

EnSvFiTermit
yht.

Teema
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Asiantuntijaryhmä

Professori Kaija Saranto, sanaston vastaava
toimittaja
TtL Eila Pekkala
Dosentti Marianne Tallberg
TtT Kristiina Junttila
TtM Ulla-Mari Kinnunen (alk. 2010)
TtT Anneli Ensio (1999-2009)
TtM Kaarina Wilskman (1999-2002)
TtT Maisa Toljamo (2003-2005)
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Sanaston ylläpito

Asiantuntijaryhmällä 4 kokousta
vuodessa, jolloin ehdotetut uudet
termit ”validoidaan”
Toistuvat asiasana-analyysit uudet
termit, hoitotieteellisen kielen
muuttuminen
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Termitalkoot

Kuulijoiden/käyttäjien toivotaan
toimittavan uusia termejä ja/tai
selitteitä

Asiasanaston selitteet hoitotieteellisestä
kontekstista

Muutenkin kaikki palaute tervetullutta
(esim. kaija.saranto(at)uef.fi)
Hoidokin termiehdotus
palautelomakkeella www.hoidokki.fi
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