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Anne Kivento, Asiantuntijarekisteri Suomessa. Tampereen tek

nillinen korkeakoulu. Kirjasto. Tiedote 11. 1990. 45 s. 

TIIVISTELMA 

Suomessa tuotettujen asiantuntijarekistereiden ja

hakemistojen tietosisaltoa tutkittiin Tinfon rahoit

tamassa hankkeessa. Selvityksen tiedot kerattiin ky
selytutkimuksena joulukuussa 1989 ja tammikuussa 
1990. Mukaan pyrittiin saamaan erityisesti julkis

hallinnollisen alan tutkimuslaitosten rekistereita. 
Mikali organisaatiossa oli asiantuntijarekisteri, 

pyydettiin siita lisaksi seuraavat tiedot: nimi ja 

kaytettavyys, asiasisalto ja rekisterin rakenne. 

Kyselyyn saatiin 171 vastausta, joista 42 ilmoitti, 

etta heilla oli kaytossa asiantuntijarekisteri tai 

sellainen oli suunnitteilla. Tietosisalto selvitet

tiin 35 rekisterista. Asiantuntijarekistereiden tie

tosisalto vaihteli melkoisesti. Konelukuisissa re
kistereissa oli yli 50 erilaista kenttaa, joista 
vain kahdeksan kenttaa oli yhteisia yli 10 rekiste
rissa. Nimen lisaksi yleisia kenttia olivat asian

tuntemus, yhteystiedot, koulutus, ammatti, osoite, 
organisaation yhteystiedot ja laitos. 

Henkiloiden nimia kerattiin monenlaisiin rekisterei

hin. Tasta johtuen rekistereiden nimet vaihtelivat 

paljon. Vain termit aSiantuntijarekisteri, jasenre

kisteri ja tutkimusrekisteri esiintyivat useammin 

kuin kerran. 

Konelukuisten asiantuntijarekistereiden tietosisal

lot ja Tinfon tutkimusrekistereita koskevat ohjeet 
ovat sopusoinnussa keskenaan. Asiantuntijarekiste
reiden yleisimmat kentat ovat mukana myos Tinfon 

esityksessa. 
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JOHDANTO 

Tietotekniikka, erityisesti mikrotietokoneet, on 

helpottanut erilaisten rekisterien tuottamista. Re

kistereihin on perinteisesti keratty tietoa kirjal 

lisuudesta, organisaatioista ja henkiloista. Monet 

rekisterit liittyvat johonkin tiettyyn tieteenalaan. 

Yha tarkeammaksi tuleva rekisterityyppi on asiantun
tijarekisterit, joita on seka kansainvalisia etta 

kotimaisia. Yleensa rekisterit ovat organisaatiokoh

taisia tai alueellisia. ESimerkkeja loytyy myos tie

teenala- tai ammattiryhmarekistereista. 

Suomessa on monia aSiantuntijarekistereita, joiden 
yhteiskaytto olisi suotavaa. Tasta syysta tietosi

saltoon ja tietuerakenteeseen tulisi kiinnittaa yha 

enemman huomiota. Tampereen teknillisessa korkeakou

lussa kansainvalisen asiantuntemuksen rekisteri laa

dittiin pari vuotta sitten mikrotietokoneelle, oh

jelmistona oli K-mies. Nain pystyttiin tuottamaan 

painettu hakemisto, josta aSiantuntijat voitiin va

lita nimen, erityisasiantuntemuksen, kielitaidon tai 

kansainvalisten yhteyksien perusteella. Taman rekis

terin laatimisen yhteydessa todettiin, etta olisi 

varmaan jarkevaa kartoittaa suomalaisten asiantunti 

jarekistereiden ja henkilohakemistojen tietosisalto 

ja tehda sen perusteella suosituksia rekistereiden 
edelleen kehittamiseksi. 

Taman kartoituksen tarkoituksena oli selvittaa Suo

messa tuotettujen aSiantuntijarekistereiden ja -ha

kemistojen tietosisalto seka konelukuisista etta 

painetuista rekistereista. Kartoitukseen pyrittiin 

saamaan mukaan julkishallinnollisen alan ja tutki

muslaitosten rekistereita. 

Samalla selvitettiin myos asiantuntijarekistereiden 

tietuerakenteita ja niiden yhteensopivuutta Tinfon 

laatiman tutkimusrekisterin tietuerakenteen kanssa. 
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ASIANTUNTIJAREKISTERIT JA -HAKEMISTOT 

HenkilBhakemistoihin sisallytettavan tiedon maara 

vaihtelee. Minimina pidetaan nimea ja osoitetta. 
Nain tehdaan usein jasenluettelot. Niissa asianosai
nen yhteisB liittaa henkilBn johonkin tieteenalaan 

tai arnmattiin. Toisissa hakemistoissa saatetaan li
sata syntymaaika, ammattiin liittyvaa tietoa, tieto
ja jasenyyksista tai julkaisutoiminnasta. 

Englannissa British Libraryn projektissa tutkittiin 

asiantuntijahakemistojen tuottamista kaytannBllisel

ta kannalta. Barry (1976) tutki 113 hakemistoa, 

joista 92 oli yha kaytBssa. Vain kuusi ilmoitti, et 

ta hakemiston yllapidosta ei ole ollut hyBtya. 

Tarkein henkilBhakemiston perustamistavoite oli Bar

ryn selvityksen mukaan henkilBiden asiantuntemukseen 
liittyva, toiseksi tarkein oli tyBntekijBiden ja 

projektihenkilBiden varvays. Yli puolet selvitykseen 

vastanneista ilmoitti, etta hakemiston laatimisen 
tavoitteena on asiantuntemusalojen kartoittaminen ja 

puutteiden havaitseminen henkilBstBresursseissa. 

Esimerkkina ulkomailla tuotetuista asiantuntijare

kistereista on Englannissa perustettu BEST (British 

Expertise in Science and Technology) -tietokanta, 

josta voidaan tuottaa raportteja erikoistarkoituk
siin. Se on myBs suorakaytBssa kaikille kayttBsopi

muksen tehneille. Sen Consultancy-rekisteri sisaltaa 

tietokannan yllapitotietojen lisaksi henkilBnimen, 

tehtavan, yhteystiedot, tietoja projekteista koti 
maassa ja ulkomailla, alanmukaiset hakusanat seka 

yleistietoa yrityksesta. Mielenkiintoista on tieto 

konsultoinnin soveltuvuus erilaisiin tarkoituksiin. 

Tietueen peruselementti on yritys. Tietokannassa 

kaytetaan lahes 300 alanmukaista luokkaa. Alanmukai

sen haun lisaksi hakua helpottamaan kaytetaan myos 

avainsanoja. 
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SUOMALAISET ASIANTUNTIJAREKISTERIT 

Taman kartoituksen tiedot kerattiin kyselytutkimuk

sena joulukuussa 1989 ja tammikuussa 1990. 

Kyselyn postitukseen otettiin osoitteita lahinna 

seuraavista kirjoista 
Valtion virastot ja laitokset. Helsinki 

1989. 
Suomen tieteellisten kirjastojen opas. Hel

sinki 1986. 

Ammatillisten jarjestojen osoitteita pOimittiin ha

janaisista lahteista. 

Tutkimuksessa kaytetty kyselylomake saatekirjeineen 

on esitetty liitteissa 1.1 ja 1.2. Kyselyssa pyydet

tiin seuraavia tietoja 

vastaajana olevan organisaation yhteystie

dot 

onko organisaatiossa aSiantuntijarekiste

reita 

aSiantuntijarekisterin nimi ja kaytettavyys 
rekisterin asiasisalto 
asiantuntijarekisterin rakenne. 

Kyselyyn saatiin vastauksia tammikuun loppuun men
nessa 171 kappaletta. vastaajista 126 ilmoitti, et 

tei heilla ollut minkaanlaista asiantuntijarekiste

ria, ja yhdesta yliopistosta saatiin 4 vastausta sa
masta rekisterista. 

Vastaajista 42 ilmoitti, etta heilla oli kaytossa 

jonkun tyyppinen asiantuntijarekisteri tai sellainen 

oli suunnitteilla. Monet asiantuntijarekisterit oli 

vat myos tutkimusrekistereita tai laheisesti kytket
ty organisaation tutkimusrekisteriin. Tieteenala- ja 

ammattiryhmarekisterit olivat lahinna jasenrekiste

reita, joista loytyi myos jasenyystietoja. Nama re
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kisterit sinansa jo osoittavat rekisterissa olevasta 

henkilosta tiettya asiantuntemusta. Asiantuntijare

kistereiksi katsottiin myos rekisterit, joista sai 

tietoja jonkin erityisalan organisaatiosta. 

Keski-Suomen Tietotekniikka Oy yllapitaa maakunnal

lista asiantuntijarekisteria Expertit, joka on suo

rakaytossa Telesammossa. Taman rekisterin tuottajan 

kanssa oli yhteistyossa kaksi vastaajista. 

Yliopistot ja korkeakoulut yllapitivat 38 % tutki

muksessa olevista asiantuntijarekistereista (tauluk

ko 1). Osuutta voidaan pitaa suurena, koska korkea

koulujen osuus kaikista vastanneista oli pieni. La

hes kaikissa korkeakouluissa oli asiantuntijarekis

teri tai sellainen oli suunnitteilla. Seuraavaksi 

suurin ryhma oli ammatilliset yhteisot, joiden re

kistereista osa oli jasenreksitereita. 

Taulukko 1: Asiantuntijarekistereiden yllapitajia 

Yllapitaja kpl % 

Yliopistot ja korkeakoulut 16 38 

Muu opetusala 3 7 

Tutkimuskeskukset 8 19 

Ammatilliset yhteisot 11 26 

Muut 4 10 

42 100 
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TIETOSISALT5 

Asiantuntijarekistereiden tietosisa1to vaihteli mel

koisesti. Tietosisalto selvitettiin 35 rekisterista, 

jotka olivat joko konelukuisia tai painetussa muo
dossa. Naissa oli yhteensa kaytossa yli 50 erilaista 

kenttaa, joista vain kahdeksan kenttaa oli yhteisia 

yli 10 rekisterissa. Nimen lisaksi yleisia kenttia 
olivat asiantuntemus, yhteystiedot, koulutus, ammat

ti, osoite, organisaation yhteystiedot ja laitos. 

Ainoastaan asiantuntijan nimi esiintyi kaikissa re

kistereissa. 

Yhteystietojen hajaantuminen aiheutui julkaisutapo

jen vaihtelusta. Koko asiantuntijarekisterilla saat
toi olla yhteiset yhteystiedot, kuten osoite tai pu

helinkeskuksen numero, painetuissa rekistereissa ta
rna oli yleista. Koska esiintymia laskettaessa on 

huomioitu vain yhdesta asiantuntijasta ilmoitettavat 

tiedot, on yleisesti ilmoitetut tiedot jatetty las

kuista pois. 

Tieto erikoisasiantuntemuksesta oli 18 tapauksessa 

mainittu erikseen. Painetuissa rekistereissa saattoi 

alanmukainen esitystapa kuvata asiantuntemusta, sa

moin tutkimus- ja opetusalojen maininta. 

Taulukossa 2 on esitetty useammin kuin kerran esiin
tyneet kenttanimet. Kunkin nimen kohdalla on esitet 

ty myos ne vastaavat termit, joiden on katsottu ku

vaavan samaa asiaa. 
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Taulukko 2: Asiantuntijarekistereiden tietosisalto. 


Esiintyma 

35 

18 

17 

17 

15 

13 

11 

11 

9 

8 

7 

7 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

Kentan nimi 

Asiantuntijan, tutkijan 

nimi 

Erikoisasiantuntemus, 

erityisalat (avainsanoin) 

Puhelinnumero, fax, mail 

Tutkinnot, koulutus, arvo 

Ammatti, virkanimike 

Asiantuntijan, tutkijan 

osoite 

Organisaation yhteystie

dot 

Osasto/laitos 

Tutkimusala, tutkimuksen 

tyyppi, toimiala 

Opetusala 

Kansainvaliset yhteydet 

(tyokokemus, luottamus 

teht. ) 

Kielitaito 

Tyonantaja 

Kokemus, ammattikokemus 

Luottamustoimet 

Julkaisut ja raportit 

Jasenyydet 

Luokitus 

Laani 

Paivitysaika 

Tietuenumero 

Tiivistelma 

Tutkimuksen nimi 

Huomautukset 

Kuva 

Projektit 

Yhteistyotahot 
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Lisaksi esiintyi seuraavanlaisia kenttia: aikaisem

mat tyopaikat, arkisto, maarayspaiva, nimike, toi 

minta opettajana, tutkimus- ja asiantuntemuksen laa

juus, asiantuntijan toimintaehdot, engl.kiel.avain

sanat, engl.kiel.tiivistelma, erikoislaitteet, hen

kilotyonmaara, kiinnostunut, kokonaiskustannukset, 

paivamaara (tutkimus aloitettu/lopetetaan), rahoi

tustiedot, tutkimuksen nimi englanniksi, tutkimuksen 
vaihe. 

Palkkaukseen ja tarkempiin henkilotietoihin liitty

vat kentat on jatetty taulukosta pois. Erityisalojen 

ja yhteystietojen vahyys selittyy osittain silla, 

etta nama rekisterit sinansa edustivat jo jonkin 
erityisalan asiantuntemusta. 

Selvityksessa mukana olleiden asiantuntijarekiste

reiden ja Tinfon tutkimusrekistereita koskevat oh
jeet ovat sopusoinnussa keskenaan. Asiantuntijare

kistereiden yleisimmat kentat ovat myos mukana Tin

fon esityksessa. 
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REKISTEREIDEN NIMET 

Hakemistojen ja tietokantojen nimissa on myos eroja 

riippuen yllapitajaorganisaatiosta ja kayttotarkoi

tuksesta. Hoeyn (1978) mukaan vaihtoehtoja on lukui

sia, kuten alIa olevasta kuvasta 1 huomaa. 

Advisory 

Capabilities 

Experience 

Expertise 
Human Resources 

Manpower 

Skills 

Talent 

Technical Knowledge 

Directory 

Index 

Information Sys
tem 

Inventory 

Profiling System 
Retrieval System 

Registers 

Roster 

Database 

Kuva 1. Asiantuntijahakemistojen vaihtoehtoisia ni

mia. Esimerkit voidaan muodostaa yhdistamalla vasem

man ja oikean sarakkeen termeja keskenaan. (Hoey, 

1978) 

Henkilotietoa on keratty monen nimisiin rekisterei

hin. Tassa aineistossa oli kaytossa 23 erilaista re

kisterinimea. Ainoastaan termit asiantuntijarekiste

ri, jasenrekisteri ja tutkimusrekisteri esiintyivat 

useammin kuin kerran. Taulukossa 3 on esitetty kaik

ki yleisnimet, joita rekistereista kaytettiin. 
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Taulukko 3: Rekistereista kaytettyja nimia. 


Asiantuntijarekisteri 

3 

3 
Jasenrekisteri 

2 Tutkimusrekisteri 

Arkistotietokanta 

Asiantuntija- ja tutkimusrekisteri 

Asiantuntijahakemisto 

Asiantuntijaluettelo 

Asiantuntijat 

Julkaisujenvaihtoluettelo 

Medlemsregister 

Mielenkiintoprofiili 

Miten saan tieteesta tietoa 

Opettaja/kouluttajapankki 

Opettajaluettelo 

Opettajamatrikkeli 

Osoitteisto 

Palveluopas 

Research catalogue 

Tutkimuspalvelut 

TyOnohjaajarekisteri 

Tata tutkitaan 

User's guide 

vastuuhenkilohakemisto 

Tietokannoilla oli nimena useimmiten erisnimi. Naita 

olivat OI-porssi, Expertit, Kuka, Nordres, OMAA, 

OMHP, OMKV, Opet ja Professoripankki. 

Rekisteria kuvaamassa oli myos monenlaisia termeja. 

Tietokoneilla olevat rekisterit olivat tietokantoja 

ja pankkeja. Painettujen rekistereiden nimissa 

eSiintyivat termit rekisteri, hakemisto, luettelo, 

matrikkeli, opas, palvelut seka englanninkieliset 

termit catalogue ja guide. 
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HAKEMISTOT 

Helppokaytt8isyys tarkoittaa ennen kaikkea sita, et 

ta kayttajan ei tarvitse selailla opasta edestakai
sin tietoa etsiessaan. Tehtavasuuntautuneet (task

oriented) oppaat ovat seka tarkoituksenmukaisia etta 

helppokaytt8isia. Laatija on tall8in analysoinut mi

ta kayttaja tekee, kuinka han kayttaa jarjestelmaa 
tai tuotetta ja mita tietoa han tarvitsee. Tehtava

suuntautunut opas sisaltaa ainoastaan kayttajan tar

vitsemia tietoja. 

Birdin (1967) mukaan laajemmissa oppaissa tarvitaan 

nimi- ja asiahakemisto, pienissa oppaissa riittaa 
sisallysluettelo. Hakemistojen puute hankaloittaa 
erityisesti organisaatioihin ja julkaistuun kirjal 

lisuuteen liittyvien tietojen loytymista. 

Hakemistot jarjestetaan tavallisesti aakkosellisesti 

sukunimen mukaan. Toisinaan henkil8t voidaan esittaa 

myos alanmukaisesti joko maantieteellisesti tai 

aloittain luokiteltuina. Henkilolahteet eroavat my8s 
ulkoiselta muodoltaan samoin kuin ajanjaksolta, jol 
ta tietoa otetaan mukaan. 

Painetuista asiantuntijarekistereista tutkittiin 

my8s minkalaisia hakemistoja niissa oli kaytettavis
sa. Tarkastelussa oli mukana 14 julkaisua. 

Aakkosellinen henkilohakemisto loytyi 6 julkaisusta. 

Aakkosellinen asiahakemisto oli 4 julkaisussa ja si 

sallysluettelo B julkaisussa. Kaikkiaan kahdeksassa 

julkaisussa oli sisalto jarjestetty asian/henki

lon/organisaation mukaan aakkosjarjestykseen tai or

ganisaation mukaiseen jarjestykseen. Varsinaista ha

kemistoa naissa rekistereissa ei valttamatta ollut. 

Tietokannoissa hakemistojen kayttomahdollisuudet 

riippuvat viimekadessa kaytettavasta ohjelmistosta. 
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TUTKIMUKSEN JATKOMAHDOLLISUUDET 

Nyt tehtya se1vitysta voidaan kayttaa suunniteltaes

sa uusien asiantuntijarekistereiden tietosisaltBa ja 

pohdittaessa yhteistyBmahdollisuuksia eri rekisteri 

sovellusten kesken. 

Tassa selvityksessa kartoitettiin vain asiantuntija
rekistereita. Selvasti kavi ilmi, etta henkilBtiedot 
liitetaan usein laajempaan kokonaisuuteen. Monet re

kisterit olivat palveluoppaita. Olisikin tarvetta 
selvittaa organisaatio-oppaiden sisaltBa ja tehda 
ehdotus naiden oppaiden minimielementiksi. 
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Anne Kivento KYSELY 

Liite 1.1Marjatta Lappalainen 

5.12.1989 

, " 
\ . " 

. ., 
'.I 

KOTlMAISET ASIANTUNTIJAREKISTERIT 

Kokoamme tietoa Suomessa tuotetuista asiantuntija~ . 
rekistereista Tieteellisen informoinnin neuvoston 
apurahan turvin. Kyseeseen tulevat organisaatio-
Jkohtaiset, alueelliset, tieteenala- tai ammatti 
ryhmarekisterit, samoin vientiin suuntautuvat re
kisterit seka julkishallinnon ja tutkimuslaitosten 
asiantuntijarekisterit. Ne voivat ollarakenteel
taan perinteisia henkilohakemistoja tai esim. kon
suItointiin ja kauppaan liittyvia hakemistoja. 

Kartoituksen tarkoituksena on selvittaa asiantun
tijarekisterien tietosisalto seka konelukuisista 
etta painetuista hakemistoista. Samalla on tarkoi
tus selvittaa myos tietuerakenteet ja niiden yh
teensopivuus muiden rekistereiden kanssa. 

Mikali Teilla on edella kuvatun kaltaisia asian
tuntijarekistereita, pyydamme Teita lahettamaan 
tutkimusta varten oheisella Iomakkeella seuraavat 
tiedot: . 

kuvaus rekisterin sisaIIosta 
tietueen rakenne 
julkaisun sivun kopio tai muuta esimerk
kiaineistoa 

Kiitokset etukateen ja hyvaa joulua 

Anne Kivento 
c/o Tampereen teknillinen korkeakoulu 
Kirjasto 
PL 537 
33101 TAMPERE 
Puh. (931) 162642 



----------------------------- ---------------
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Anne Kivento KYSELY 
Marjatta Lappalainen Liite 1.2 

5.12.1989 

KOTlMAISET ASIANTUNTIJAREKISTERIT 

Osoitetiedot 

Organisaatio 

Osoite 

Vastaaja Puhelin 

2 

Onko organisaatiossanne laadittu asiantuntijarekistereita? 


Kylla __ 

Ei 


Mikali ei, pyydamme Teita ystavallisesti palauttamaan taman 
kyselyn takaisin osoitteella TTKK Kirjasto, Anne Kivento, 
PL 537, 33)01 TAMPERE 

3 
Asiantuntijarekisterin nimi ja kaytettavyys 

Nimi 

Miten ja missa kaytettavissa________~__----__----__------- 

4 
Sisalto 

Lyhyt kuvaus rekisterin asiasisallosta 

5 
Asiantuntijarekisterin rakenne 

Mita tietoja rekisteriin on tallennettu? Jatkakaa tarvit 
taessa kaantopuolelle tai voitte myos lahettaa esimerkkeja 
aSiantuntijarekisteristanne, vaikkapa kopion julkaisun si 
vusta tai mallitulostus tietokannasta. 

Pyydamme Teita ystavallisesti palauttamaan taman kyselyn 
takaisin osoitteella TTKK Kirjasto, Anne Kivento, PL 537, 
33101 TAMPERE 
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Liite 2 

ASIANTUNTIJAREKISTERIT 

1 Yliopistot ja korkeakoulut 

1.1 Helsingin kauppakorkeakoulu 

1 

Research catalogue 1988. Helsingin kauppakorkeakoulu 

Selvityksia E-52. 115 s. 

Painettu tutkimusluettelo, jossa on tiedot kaynnissa 

olevista tutkimuksista. 

Tietokentat: 	 laitos, opetusala 

tutkijan nimi 

tutkimusala 

tutkimuksen nimi 

tiivistelma 

Myos tutkimusrekisteri 


Kaytettavyys: 	 Tilattavissa korkeakoulusta 


2 


Helsingin kauppakorkeakoulun tutkimuspalvelut. 


Painettu asiantuntijaesite. 23 s. 


Tietokentat: 	 laitos, opetusala 

nimi 

tutkinnot 

virkanimeke 

erikoisasiantuntemus (suomi & eng

lanti) 

puhelinnumero 

kuva 

Kaytettavyys: 	 Tilattavissa korkeakoulusta. 
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1.2 	 Helsingin yliopisto 

Ymparist6nsuojelun laitos 

1 

Julkaisujenvaihtoluettelo, jossa on laitoksen kan

sainvaliset kontaktit. 

Kortisto. 

Tietokentat: 	 tutkijan nimi 

asianomaisen osoite 

tutkimusala 

lahetetyt eripainokset 

Kaytettavyys: 	 Sisaisessa kaytossa. 

1.3 	 Joensuun yliopisto 

1 

Tata tutkitaan. Joensuun yliopisto. Joensuu 1988. 21 

s. 

Painettu esite, jossa kuvataan tutkijoiden tutkimu

saiheita ja tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteita. 

Tietokentat: 	 laitos, opetusala 

nimi 

tutkimusala 

Myos tutkimusrekisteri. 

Kaytettavyys: 	 OPM:n KOTA-tietokantaan menee osa 

tiedoista. Esitetta saa yliopis

tolta. 
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1.4 	 Jyvaskylan yliopisto 

Ymparistontutkimuskeskus 

1 


Expertit 


Yksittaisia tutkijoita kuuluu Keski-Suomen Tietotek

niikka Oy:n Expertit-tietokantaan. 

Tietokentat: 	 katso 5.2. Keski-Suomen Tietotek

niikka Oy 

Kaytettavyys: 	 Keski-Suomen Tietotekniikka Oy 

1.5 	 Kuopion yliopisto 

Koulutus- ja kehittamiskeskus 

1 


Asiantuntijarekisteri. 


Atk-rekisteri, toteutettu yhteistyossa Keski-Suomen 

Tietotekniikka Oy:n kanssa. 

Tietokentat: 	 katso 5.2. Keski-Suomen Tietotek

niikka Oy 

Kaytettavyys: 	 Sisaisessa kaytossa. 
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1.6 	 Lapin korkeakoulu 

Arktinen keskus 

1 

Arktiset 	asiantuntijat 

Rekisteriin tallennetaan tiedot niista asiantunti 

jOista, joilla on tietamysta arktisiin ja antarkti 
siin alueisiin kohdistuvasta tutkimuksesta. Englan

ninkielinen, maailman kattava. Tallennusvaiheessa, 

kaytettavissa 1991. 

Tietokentat: 	 nimi 

asiantuntemuksen ala 

tutkimus- ja asiantuntemuksen laa

juus/julkaisutoiminta 

nykyinen toimi ja asema 

akateeminen koulutus 

ammattikokemus 

kielitaito 

organisaatio- ja yhteystiedot 

Kaytettavyys: 	 Vuoden 1991 loppuun mennessa kay

tettavissa tietoliikenteen vali 

tyksella, ohjelmistona MikroMint
tu, jarjestelma Unix. Tallennus

vaiheessa 1990 voidaan pyynnosta 

tehda hakuja. 
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Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 

1 

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun asiantuntija
ja tutkimusrekisteri 

Rekisteri antaa kuvan korkeakoulun asiantuntemukses

ta, erikoisaloista ja resursseista. Rekisteri sisal

taa tietoja henkiloston asiantuntemuksesta, tutki

muksesta, julkaisuista ja niiden saatavuudesta. 

Suunnitteilla. 

Tietokentat: 	 Henkilot: 

nimi 
osasto 

nimike 

opetusala 
koulutus 
yhteystiedot 

erikoisalat 

kokemus 

kielitaito 

yhteydet ulkomaisiin korkeakoului

hin 

Muitakin kenttia on kaytossa tutkimusten, julkaisu

jen, artikkeleiden ja kirjojen tietojen tallentami

seen. 

Kaytettavyys; 	 Suunnitteluvaiheessa, ei viela 

kaytossa. 
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1.B 	 Oulun yliopisto 
4 vastausta eri laitoksilta samasta rekisterista 

1 


Asiantuntijarekisteri. Oulun yliopiston hallintovi


rasto. Selvitykset Nro 14. lOB s. 


Painettu asiantuntijarekisteri, atk-rekisteri tulos


sa tutkimusrekisterin yhteydessa 1990. Rekisterissa 


on esitetty tutkijat tiedekunnittain eri osastoista 


ja laboratorioista aakkosjarjestyksessa. 


Tietokentat: 	 tietuenumero 

asiantuntijan nimi 
arvo 

osoite 

paivamaara 

kielitaito 

tutkinnot 

luottamustoimet 

erityisasiantuntemus 
avainsanat, max 10 kpl 

luokitus, lahinna udk 

Kytketaan mahdollisuuksien mukaan tutkimustietokan
taan ja julkaisurekisteriin. 

Kaytettavyys: 	 Painettu versio ilmestyy vuosit 
tain. Atk-rekisteri 1990. 
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Taideteollinen korkeakoulu 

1 

Taideteollisen korkeakoulun tutkimusrekisteri 

Atk-rekisteri. Sisaltaa ne valmistuneet lopputyot, 

joiden rekisterointia tutkimusneuvosto suosittelee, 
valmisteilla olevat lisensiaattityot ja vaitoskir
jat, muu TaiK:ssa tehtava tutkimus. 

Tietokentat: 	 tietuenumero 
tutkimuksen nimi 

vastuullinen tutkija 
muut tutkijat 
tutkimusta tekevan organisaation 
tunnistetiedot 

tutkimus aloitettu/lopetetaan 
tutkimuksen tyyppi 
avainsanat 
luokitus 

julkaisu- ja raportointitiedot 
tutkimuksen vaihe 
tiivistelma 

tutkimuksen nimi englanniksi 

englanninkieliset avainsanat 

englanninkielinen tiivistelma 
yhteistyotahot 
rahoitustiedot 
kokonaiskustannukset 
henkilotyon maara 

Myos tutkimusrekisteri. 

Kaytettavyys: 	 Atk-rekisteri mikrolla, toteutettu 
DBase III Plus ohjelmalla 
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1.10 Tampereen teknillinen korkeakoulu 

Kuka 

Tietokanta, joka sisaltaa tietoja Tampereen teknil 

lisen korkeakoulun teknisen alan asiantuntijoista, 

joilla on myos kansainvalista kokemusta. 

Tietokentat: 	 paivitysaika 

nimi 
virka, nimike 

laitos, organisaatio, osoit~ 
puhelin, fax, mail 
tutkimusala 
tutkinnot 

kielitaito 

asiantuntemus 

kansainvaliset yhteydet 

projektit 

jasenyydet 

huomautukset 

Kaytettavyys: 	 Tietokanta, joka on kaytettavissa 

Tampereen teknillisen korkeakoulun 

kirjaston TAKITI-tietokannoissa. 
Osa tiedoista on julkaistu painet

tuna asiantuntijarekisterina, jota 
parhaillaan taydennetaan. 
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1.11 Tampereen yliopisto 

Miten saan tieteesta tietoa. Tampereen yliopiston 

asiantuntijahakemisto 1989. 68 s. 

Painettu asiantuntijahakemisto, jossa on tiedot 

yliopiston erityisasiantuntijoista tiedekunnittain 
ja laitoksittain aakkosjarjestyksessa. 

Tietokentat: 	 nimi 

osoite 

puhelinnumero 

virka-asema 

erityisalat ja -asiantuntemukset 

Kaytettavyys: 	 Painettu kirjanen, yliopiston tie

dotusyksikon toimittama. Ensimmai

nen painos 1981, nykyinen painos 

1989 on kuudes. 

1.12 Teatterikorkeakoulu 

1 


Opettajaluettelo 


Aakkosellinen henkiloluettelo, jota kaytetaan etsit 

taessa opettajia tietynlaiseen opetukseen, siis et 

sittaessa jonkin alueen (taiteen, taidon) erikois

tuntijaa tai osaajaa/asiantuntijaa. 

Tietokentat: 	 nimi 
arvo 

ammatti 

koulutus, tutkinnot 

osoite 

puhelinnumero 

pankkiyhteydet 

Kaytettavyys: 	 Sisaisessa kaytossa. 
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1.13 Teknillinen korkeakoulu 

Nordres 

Tietokanta, joka sisaltaa tietoja pohjoismaisista 

tutkimuslaitoksista. Nordisk industrifondin perusta

ma tietokanta. 

Tietokentat: 	 laitoksen nimi 

laitoksen osoite 

erikoisalat avainsanoin 

avainhenkilot erikoisasiantunte

muksineen 
erikoislaitteet 

osallistuminen pohjoismaisiin tai 

kansainvalisiin yhteistyoprojek
teihin 

Kaytettavyys: 	 Tietokanta, joka on kaytettavissa 

Teknillisen korkeakoulun kirjaston 

tietokoneella, hakuohjelmistona 

TRIP. Kayttajatunnuksen saa kir

jaston kautta. 

2 

Teknillisen korkeakoulun palveluopas 

Painettu julkaisu, joka sisaltaa tiedot Teknillisen 

korkeakoulun professoreista, apulaisprofessoreista 
ja erillisten laitosten johtajista. Henkilotietojen 

lisaksi esitetaan kunkin henkilon opetusala ja eri 

koisasiantuntemus. Osastojen yhteydessa luetellaan 

laitokset ja laboratoriot ja esitellaan lyhyesti 

laitosten tekemaa tutkimusta. 

Tietokentat: 	 nimi 

virka-asema 

tutkinnot 

syntymaaika ja -paikka 
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opetusala 

erikoisasiantuntemus 

puhelinnumero 

kuva 

Kaytettavyys: 	 Painettu julkaisu, saa Teknilli 

sesta korkeakoulusta. Tiedot ovat 

levykkeilla, joista voi helposti 

tehda tietopankin. 

1.14 Turun yliopisto 

1 

Asiantuntijahakemisto 

Painettu kirjanen, joka sisaltaa tiedot Turun ylio

piston eri tieteenalojen asiantuntijoista tiedekun

nittain, oppiaineet aakkosjarjestyksessa. Asiantun
tijatiedot saatu henkilolta itseltaan, aSiantuntijat 

aakkostettu oppiaineen sisalla. 

Tietokentat: 	 nimi 
tutkinnot 

virka 

puhelinnumero 

osoitetiedot laitoksesta ja op

piaineesta 

asiantuntijan alat, max 5 

oppiaineen paatutkimusalat, max 5 

Kaytettavyys: 	 Painettu julkaisu. Tiedot tallen

nettu koneella, julkaisu Ventura

ohjelmistolla. Valmistuu 1990 ke
vaan aikana. 
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2 Muut opetusta antavat laitokset 

2.1 ATK-instituutti 

1 

Opettaja/kouluttajapankki (tuntiopettajat) 

Sisaisessa kaytossa oleva rekisteri, jonka avulla 

etsitaan sopivia opettajia tuntiopetustehtaviin. 

Tietokentat: 	 nimi 


yhteystiedot 


tutkinto 


tutkintoaineet 


kokemus alalIa 


opetusaineet 


Kaytettavyys: 	 Sisaisessa kaytossa. 

2.2 Helsingin sairaanhoito-opisto 

1 

Helsingin sairaanhoito-opiston opettajamatrikkeli. 

Helsinki 1988. 

Painettu julkaisu, joka sisaltaa tietoja Helsingin 

sairaanhoito-opiston paatoimisista entisista ja ny

kyisista johtajista ja opettajista, jotka ovat toi 

mineet oppilaitoksessa vahintaan lukuvuoden ajan. 

Tietokentat: 	 nimi 

koulutus ja tutkinnot 

toiminta opettajana 

opetusaine 

toiminta terveydenhuollossa 

opintomatkat 

apurahat 

julkaisut 

luottamustehtavat 

Kaytettavyys: Kirjastoissa. 
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2.3 Vaasan teknillinen oppilaitos 

1 


Opet 


Atk-rekisteri, joka sisaltaa tietoja lyhytkurssien 

luennoitsijoista. 

Tietokentat: 	 nimi 

osoite 

puhelinyhteys 

erityisosaamisalue 

Kaytettavyys: 	 Oppilaitoksen kurssisihteerin tie

tokoneessa, ei julkisessa kaytos

sa. 
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3 	 Tutkimuskeskukset 

3.1 	 Ilmatieteen laitos 

Geofysiikan osasto 

1 

IL/GEO Osoitteisto 

Atk-rekisteri, joka sisaltaa koti  ja ulkomaisten 

organisaatioiden ja henkiloiden osoitteita paaosin 

geofysiikan, aeronomian seka avaruustutkimuksen ja 

-tekniikan aloilta. 

Tietokentat: 	 nimike 

nimi 

organisaatio 

postiosoite 

katuosoite 

postinumero 

maa 

puhelinnumero 

telefax-numero 

telex 

verkko-osoite 

lisatietoja 

Kaytettavyys: 	 Rekisteri on toteutettu Macintos

hin HyperCard-ohjelmalla, kaytet

tavissa vain laitoksen omissa ver

koissa, yksi kayttaja kerrallaan. 
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Maatalouden tutkimuskeskus 

1 

Tutkimusrekisteri, vastuuhenkilohakemisto 

Maatalouden tutkimuskeskuksen sisaisessa kaytossa 

oleva tutkimusrekisteri, jossa on kaytettavissa me

neillaan olevien tutkimusten vastuuhenkilotiedot. 

Tietokentat: 	 nimi 


tutkimuksen nimi 


Kaytettavyys: 	 Sisaisessa kaytossa. 

3.3 Sahkotarkastuskeskus 

1 


Sahkolaitteiden maahantuojat 


Tarkastetut sahkolaitteet 


Urakoitsijarekisteri 


Kaytettavyys: 	 Ostettavissa SETIsta. 

3.4 Sateilyturvakeskus 

1 


Kirjaston mielenkiintoprofiili 


Kirjaston kayttajilta kysytaan mielenkiinnon kohdet

ta ja kielitaitoa. Atk-pohjainen asiantuntijarekis

teri suunnitteilla. 

Tietokentat: 	 nimi 

osasto 

paivays 

kiinnostavat aiheet 

kielitoivomus 

Kaytettavyys: 	 Kirjaston sisaisessa kaytossa. 
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Tyoterveyslaitos 

Suunnitteilla atk-rekisteri, jossa on Tyoterveyslai

toksen erikoisalojen asiantuntijat. 

Tietokentat: 	 nimi 


erikoisalat 


puhelinnumero 


Kaytettavyys: 	 Tyoterveyslaitoksen TAVI-jarjes

telma. Kaytto aluksi sisainen, 

myohemmin myos ulkoinen. 

Valtion tietokonekeskus 

1 

OMAA 

Tietokanta, joka perustuu asianajajaliiton oikeusmi

nisteriolle vuosittain antamaan ilmoitukseen asiana

jajaliiton jasenista. 

Tietokentat: 	 nimi 


paikkakunta 


osoite 


2 


OMHP 


Tietokanta, joka perustuu oikeusministerion hallin

nonalan puhelinluetteloon. 

Tietokentat: 	 nimi 

toimipiste 

osoite 

puhelinnumero, telekopio 
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OMKV 

Tietokanta, jonka sisalto perustuu alioikeuksien 
vuosittain antamaan ilmoitukseen alioikeuden alueel
la toimivista kaupanvahvistajista. Viran puolesta 

toimivat kaupanvahvistajat on lisatty rekisteriin. 

Tietokentat: 	 nimi 

osoite 

paikkakunta 

ammatti 

maarayspaiva 

Kaytettavyys: 	 1-3: VTKK:n MINTTU-jarjestelmassa 
Finlex-tietopankin yhteydessa pal

velutietokantoina. 
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4 Ammatilliset yhteisot 

4.1 Finlands 	Svenska Lararforbund FSL rf 

1 


FSL rf:s medlemregister 


Tietokentat: 	 henkilotiedot 

oppiarvo 

virkasuhde 

tyonantaja 

kouluaste 

koulu 

luottamustehtavat 

Kaytettavyys: 	 Jarjestopalvelutietue (Akadata), 

jasenrekisteri, henkilohakemisto. 

4.2 Korkeakouluinsinoorien ja Arkkitehtien Keskusliitto 

KAL ry 

1 


DI-PORSSI 


2 

oIPLOMITYOPORSSI 

Liiton tyovalitysfoorumi. 

Kaytettavyys: 	 Toiminta on luottamuksellista ja 

maksutonta. Yhteydenotot liiton 

valityksella. 
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4.3 Professoriliitto ry 

1 

Professoripankki 

Liiton jasenrekisteri. 

Tietokentat: 	 tutkimusala 
tutkimusaihe 

kielitaito 

kansainvaliset yhteydet 

nimi 

yhteystiedot 

Kaytettavyys: 	 Ulkopuolisten kyselyt liiton toi

mistoon, jossa haku. Kysyjalle il 

moitetaan mahdollisen asiantunti 

jan yhteystiedot. 

4.4 SAl< ry 

1 

SAl< 

Painettu liiton opas, jossa luettelo SAK:n yksikko

jen asiantuntijoista. 

Tietokentat: 	 asia 

osasto/yksikko 


asiantuntija 


puhelinnumero 


Kaytettavyys: 	 painettu julkaisu, vapaasti saata

villa liitosta. 
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4.5 	 Sosiaality5ntekijain liitto - Socialarbetarnas f5r

bund ry 

1 

Sosiaality5ntekijain ty5nohjaajarekisteri 

Sosiaality5ntekijain liiton ty5nohjaajaksi hyvaksy

mista sosiaality5ntekij5ista yhteydenottotiedot. 

Tietokentat: 	 laani 

ty5nohjaajan nimi, asuinkunta 
puhelinnumero 

virkanimike 

ty5nohjaajakoulutus 

Kaytettavyys: 	 Rekisteriotteen saa liiton toimis

tosta. 

4.6 	 Suomen Hammaslaakariseura - Finska Tandlakarsallska

pet 

1 

Hammaslaaketieteen asiantuntijaluettelo. 17 s. 

Luetteloon on koottu eturivin nimia kultakin hammas

laaketieteen eri osa-alueelta. Luettelossa on pyrit 

ty my5s alueelliseen kattavuuteen. Asiantuntijat 

ovat lupautuneet olemaan tarvittaessa kaytettavissa. 

Tietokentat: 	 erikoisala 


koulutus 


nimi 


toimipaikka 


osoite 


puhelinnumero 


Kaytettavyys: 	 Julkaisua saatavissa seurasta. 
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Suomen puheterapeuttiliitto ry 

1 

Jasenrekisteri 

Tietokentat: 	 henkilotiedot 

tyosuhdetiedot 


jasenyystiedot 


Kaytettavyys: 	 Liitossa, rekisterista voidaan 

poimia eri alojen asiantuntijoita. 

4.8 	 Suomen Matemaattinen Yhdistys ry - Finland Matema

tiska Forening rf 

1 

Finnish Directory 	of Mathematicians 1989. 32 s. 

Painettu julkaisu, sisaltaa tietoja suomalaisista 

matemaatikoista. 

Tietokentat: 	 organisaatiotiedot 

nimi 

toimi 

puhelinnumero 

erikoisalat 

Kaytettavyys: 	 Painettu julkaisu. 

4.9 	 Yliopistonlehtorien liitto - Universitetslektorernas 

forbund ry 

1 

Liiton jasenrekisteri. 

Kaytettavyys: 	 Sisaisessa kaytossa. 
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4.10 Suomen rikospoliisiliitto ry 

Liiton jasenrekisteri 

Tietokentat: 	 henkilotiedot 

jasenyhdistystiedot 

osallistumisjarjestelmiin liitty

vat tiedot 

tyonantajatiedot 

virka-asematiedot 

jasenmaksutiedot 

Kaytettavyys: 	 Sisaisessa kaytossa. 
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5 Muut 

5.1 Esmerk Oy 

1 

Esmerk-uutistietopankki, Esmerk-tietomuistio 

Lehtiseurantaan perustuva tietopankki, josta saa tu
losteita tarpeiden mukaan. 

Kaytettavyys: 	 Jatkuva tietomuistiotoimitus, haun 

tietopankista saa ottamalla yhtey

den yritykseen. 

5.2 Keski-Suomen Tietotekniikka Oy 

1 

Expertit 


Tietokanta, Keski-Suomen asiantuntijarekisteri Ex


pertit on maakunnallinen rekisteri, johon kuuluu yli 

250 tutkimuksen ja kokemuksen kautta patevoitynytta 


aSiantuntijaa. Myos painettu versio: Expertit Keski


Suomen asiantuntijarekisteri. Keski-Suomen tietotek


niikka Oy:n julkaisuja 1/1988. 


91 s. 


Tietokentat: 	 asiantuntijan numero 

laani 

nimitiedot 

arvo 

osoite 

puhelinnumero 

tyonantaja+osoite+puhelinnumero 

toimintaehdot 

tutkinnot 

jatkokoulutus 

ulkomainen tyokokemus 

kansainvaliset yhteydet 
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kotimaiset yhteydet 

aikaisemmat tyopaikat 
projektit 

yhteydenotot aSiantuntijaan 
toimialasoveltuvuus 

UDK-luokka 

kielitaito 

erityisasiantuntemus 

Kaytettavyys: 	 Kaytettavissa puhelinverkon, tele

sammon ja X.25 -verkon kautta paa
teyhteydella. 

Suomen elinkeinoelaman keskusarkisto 

1 

Arkistotietokanta 

Tietokanta, josta 	saa tietoa tutkimuksen kaytossa 

olevista elinkeinoelaman arkistoista. Asiantuntemus 

kohdistuu yritykseen. 

Tietokentat: 	 arkisto 

paanimi 

toimialat 

toimipaikka 
laani 

rajavuodet 

jarjestamisvuosi 

hyllymetrit 

sijoitus 
luettelot 

dno-tunniste 

saanto 

luovuttaja 

kayttorajoitus 

arkistot muualla 

lisatietoja 
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Kaytettavyys: 	 Rekisteria yllapidetaan ELKAssa, 

tietoja saa puhelimitse, kirjeit 

se, telefaxilla. Tiedot ovat va

paasti kaytettavissa. Rekisteri on 

tehty DBaseIII+ -ohjelmalla. 

5.4 	 Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti 

1 

Osviitta 

Nuorisokirjallisuusalan hakemisto, joka sisaltaa 

tietoja lasten- ja nuortenkirjallisuutta lahella 

olevista 	laitoksista tai jarjestoista. 

Tietokentat: 	 nimi/laitos 

yhteystiedot 

perustamisajankohta 

toiminnan kuvaus 

yhteyshenkilo 

puhelinnumero 

Kaytettavyys: 	 Julkaisu on tilattavissa SNI:sta. 

5.5 	 Suunnitteilla olevia projekteja oli monessakin pai

kassa, naista rekistereista ei viela ollut tarkempia 

tietoja saatavilla. 




