
Arvoisat kuulijat 
 
 
Kaksi vuotta sitten, opettaessani tiedonhakua teologian opiskelijoille, 
pyysin kurssilaisilta heidän seminaaritöidensä ja gradujensa aiheita. 

Itse asiassa pyydän aina näitä aiheita, sillä pidän tärkeänä, että 
tiedonhaun opetuksessa käytetyt esimerkit olisivat mahdollisimman 
todenmukaisia, mahdollisimman hyvin kurssilaisten tarpeita vastaavia. 

Keksityt, ongelmattoman täydellisesti toimivat hakutapaukset 
nimittäin saattavat antaa kurssilaisille kuvan, että tiedonhaku on aina 
helppoa. 

Sen sijaan jos oppilaat näkevät, että opettajan ei ole helppo tehdä 
toimivaa hakua, he tietävät sen vaativan heiltä itseltäänkin enemmän kuin 
mitä monille ennestään tutumpi googlaaminen vaatii. 
 
 
Joskus aiheiden lypsäminen kuitenkin tuottaa vaikeuksia, kun kukaan ei 
rohkene paljastaa omaansa, mutta joskus niitä tarjotaan hyvinkin helposti. 

Vuosien varrella kertyneistä otsikoista ja kiinnostuksenkohteista yksi 
kahden vuoden takainen on jäänyt erityisesti mieleeni. 
 
 



Muistan elävästi, kuinka aiheen kuultuani koin samanaikaista 
huvittuneisuutta ja hermostuneisuutta. 

Saamani aihe nimittäin on selvä ja suhteellisen yksiselitteinen, 
tarkoitteeltaan ja käsitteellisesti helposti hahmotettavissa, mutta sen 
siirtäminen termitasolle synnyttää ainakin suomen kielessä joukon 
merkitysongelmia. 

Juuri tähän liittyen koin hermostuneisuuden – ja itse asiassa myös 
jonkinlaisen pedagogisen ahaa-elämyksen oivaltaessani kuinka täydellisesti 
tämä opiskelijan esittämä aihe paljastaa sanahaun ja asiasanahaun eron. 
 
 
Kyseinen aihe on “sairaiden öljyvoitelu”. 
 
 



Jos yritämme hakea kyseisestä aiheesta Suomessa tai suomeksi kirjoitettua 
aineistoa, joudumme turvautumaan meikäläisen sisällönkuvailun ehkä 
tutuimpiin välineisiin, Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon ja 
YKL-luokitukseen, joita käytetään niin Aleksissa ja Artossa kuin 
kirjastojen paikallistietokannoissa ja yhteistietokannoissa. 
 
 
Koska YSA ei tunne termiä “sairaiden öljyvoitelu”, joudumme purkamaan 
käsitteen osiksi ja etsimään osille niitä vastaavat asiasanat: 

“Sairaat” löytyy YSA:sta sellaisenaan, arvattavasti samassa 
merkityksessä kuin mitä aiheensa esittänyt teologiopiskelija tarkoitti. 

Asiasana “öljy” löytyy myös, mutta juuri tuossa muodossa vain 
polttoaineena ja kemianteollisuuden ja kaivannaisteollisuuden alan terminä; 
rinnakkaistermi “kasviöljyt” lienisi tässä tapauksessa lähempänä haluttua. 

Entäpä käsitteen viimeinen kolmannes, “voitelu”? On YSA:ssa sekin, 
mutta jälleen teollisuuden alan terminä. 
 
 
Kenties YKL tarjoaa ennemmän pontta täsmällistä tiedonhakua varten? 

“Viimeinen voitelu” löytyy kauniisti luokasta 25.25 (Sakramentit. 
Kirkolliset toimitukset), mutta ei “sairaiden voitelua”. 

Kenties luokka 25.4 (Sielunhoito), olisikin osuvampi, se kun sisältää 
sekä sairaalasielunhoidon että sairaalateologian? 

Täsmällisempiä luokkia ei näytä löytyvän, ja kumpikin näistä kattaa 
suuren joukon aiheita, etsimämmekin kahdesta eri näkökulmasta: 
rituaalisesta ja pastoraalisesta. 
 
 
 



Tämänpäiväisen seminaarimme ydinaiheena on laatu. 
Sisällönkuvailun kannalta laatu tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että 

tiedonhakijan tarkoitteen, käsitteen ja käyttämänsä termin täytyy kohdata 
informaatioalan ammattilaisten metatiedossa käyttämä termi ja edelleen 
siitä johtua käsitteen kautta tarkoitteeseen, siis samaan tarkoitteeseen kuin 
mitä tiedonhakija hakua tehdessään on ajatellut. 

Laadun puute tai suoranainen laaduttomuus taas tarkoittaa sitä, että jos 
tähän ketjuun tulee yksikin “heikko lenkki” eli jos tiedonhakijan tarkoite ei 
ole sama kuin mitä hakutulos antaa, ei tiedonhaku ole onnistunut. 

Puhuttiinpa homonymiasta, polysemiasta tai ihan mistä tahansa, 
asiasanoista, termeistä, ketjutuksesta, ontologioista, koodeista, 
luokituksista, tiivistelmistä, niin olemme aina saman ongelman äärellä: 
miten kuvailla aineisto niin, että tiedonhakija löytää etsimänsä? 
 
 
Sisällönkuvailun laatua tarkastellaan tänään monesta eri näkökulmasta: 

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston laatutyöryhmän laatiman 
laadukkaan sisällönkuvailun määritelmän kautta, pitkän 
kuvailukokemuksen synnyttämän osaamisen kautta – sanoako hiljaisen 
tiedon –, tutkimuspohjaisesti, IL-opettajan arjesta katsottuna jne. 

Kenties jotakin tämän päivän mittaan tulee selväksi, ainakin aiempaa 
selvemmäksi. 
 
 
 



Mutta ennen kuin annan ohjelman edetä päivän ensimmäiseen varsinaiseen 
aiheeseen, palaan vielä “öljyvoiteluun”. 

Kahden vuoden takaisella oppitunnilla jouduin toteamaan, että haut 
kotimaisista tietokannoista jäävät avoimiksi ja pitkälti joko sanahakuun tai 
YKL:n ja sanahaun yhdistelmään perustuviksi. 

En kyennyt edes sanomaan, kuinka kattavasti kotimainen aineisto on 
millään tavoin täsmällisesti löydettävissä – jos sellaista aineistoa lopulta 
edes on olemassa! 
 
 
Mitä taas tulee englanninkielisten tietokantojen maailmaan, on tilanne 
yhtäältä yhtä sekainen, toisaalta paljon selkeämpi ja tiedonhakijan kannalta 
suotuisa. 
 
 



Leksikaalisesti tilanne muistuttaa sekaisuudessaan suomalaista 
ongelmavyyhteä, ei kuitenkaan niin pahasti, että englannin yleiskielen 
ilmaukset “anointing” ja “unction” tarkoittaisivat esimerkiksi moottorin 
voitelua. 
 
 
Asiasanastollisesti ja luokituksellisesti tilanne onkin sitten melkein 
luvattoman suotuisa, ainakin Kongressin kirjaston asiasanastossa ja 
luokituksessa. 

Asiasanastosta löytyy termi “Unction”, jonka kielletty muoto on 
“Anointing”, laajempi termi “Sacramentals” ja rinnakkaistermi “Holy oils”. 

Lisäksi “Viimeiselle voitelulle” on annettu oma asiasanansa, jota ei 
sitäkään ole YSA:ssa huomioitu. 

Luokituksesta taas löytyy omat luokat teologian alalta niin 
“voitelulle”, “sairaiden voitelulle” kuin roomalaiskatolisen kirkon 
sakramenttina “viimeiselle voitelulle”. 

Sivuseikkana huomattakoon, että pelkästään “vihkivedelle” näyttää 
Kongressin kirjaston luokituksessa varatun pelkän roomalaiskatolisen 
kirkon osalta neljä alaluokkaa... 
 
 



Kahden vuoden takaisella tiedonhaun oppitunnilla oli yllä olevan 
toteamisen jälkeen ihanan helppo tehdä hyvin toimivat haut niin 
WorldCatistä kuin Kongressin kirjaston tietokannasta, nimenomaan 
asiasanoja, ei vapaasanahakua, käyttäen. 

Teologian alan tietokannoista, kuten ATLA:sta, haku tietysti onnistui 
vapaasanahauillakin käsitteiden kontekstisidonnaisuuden takia. 
 
 
Kaikki tämä tekee hyvin ymmärrettäväksi, miksi Itä-Suomen yliopiston 
kirjastossa on nyt otettu Kongressin kirjaston asiasanasto perustyökaluksi 
sisällönkuvailutyöhön. 

Ja tästäkin kuulemme tänään lisää. 
 
 



Näiden pitkien ja sekavien avaussanojen lopuksi haluan toivottaa teidät 
kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän Suomen yliopistokirjastojen 
neuvoston sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston, Kansalliskirjaston ja 
Helsingin yliopiston kirjaston yhdessä järjestämään sisällönkuvailupäivään, 
niin tänne paikan päälle saapuneet kuin tilaisuutta verkon kautta seuraavat. 

Antoisaa seminaaria! 
 


