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• Asiasanoituksella on perinteisesti keskeinen rooli tiedonhallinnassa.

• Tiedon määrän kasvaessa myös sisällönkuvailun merkitys korostuu 
entisestään.

• Kun käyttö laajenee perinteisen asianhallinnan ulkopuolelle, kasvaa 
myös tarve yhdenmukaisille käsitteille ja kuvailuille.

• Tietoresurssien yhdenmukainen kuvailu auttaa tiedonhaussa ja tietojen 
yhdistämisessä.

• Finto-palvelua hyödynnetään useissa valtioneuvoston yhteisissä 
järjestelmissä: valtioneuvoston asianhallinta VAHVA, Hankeikkuna, 
Kampus-intranet, Valto-julkaisuarkisto, ministeriöiden verkkosivustot
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Sisällönkuvailun merkitys kasvaa

3.9.2018
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• Käytössä ministeriöiden verkkopalveluissa

Valtorin yhteisellä julkaisualustalla (YJA)

• Ministeriösivustot: valtioneuvosto.fi, vnk.fi, vm.fi, stm.fi, 

mmm.fi, tem.fi, okm.fi, sisaministerio.fi ja oikeusministerio.fi

• Useita muita ministeriöiden hallinnoimia verkkosivustoja, esim. 

tietokayttoon.fi, alueuudistus.fi ja tietosuoja.fi, valtioneuvoston 

mediapalvelu

• Yhteiset ontologiat JUHO ja YSO (alustalla lisäksi PUHO)
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Asiasanoituksen hyödyntäminen 

verkkosivustoilla

3.9.2018



VN.FI

Ontologian käyttöönotto 

verkkosivustoilla
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Tutustuminen ontologian hyötyihin ja mahdollisuuksiin

Päätös ontologian käytöstä palvelussa

Asiasanoituksen liittäminen systemaattisesti kaikkiin sisältöihin

Ontologian hyödyntämisen ja toimivuuden testausta

Jatkuva kehittäminen, kokemuksista oppiminen ja yhteistyö
3.9.2018
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1) Sanastojen asiantuntijat ylläpitävät sanastoa ja ontologiaa 
keskitetysti. 

 Termimuutokset

 Kieliversiointi

 Käsitteiden väliset suhteet

2) Varmistetaan samojen termien ja käsitteiden käyttö.

 Parantaa tiedon löytymistä ja tukee ymmärrettävyyttä.

 Yhteisten sisältöjen käyttö helpottuu.

 Mahdollistaa toimintojen automatisointia ja helpottaa integraatioita.
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Yhteisen ontologian hyötyjä 

sisällöntuotannossa

3.9.2018
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1) JUHO on valittu ensisijaiseksi sanastoksi. YSO on rinnalla käytettävissä.

2) Asiasanoitus on kiinteä osa verkkosisällön tuottamista.

3) Asiasanat valitaan mahdollisimman tarkalla tasolla.

4) Käytettävissä kaikessa sisällössä:

• Ajankohtaisaineistot ja tapahtumat

• Sivut ja liitetiedostot

• Hankkeet (Hankeikkuna)

• Päätökset (käyttö vähäistä, vrt. päätöksentekojärjestelmä PTJ > Vahva)

• Yhteystiedot (odottaa)
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Periaatteita verkkosivustoilla

3.9.2018
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Asiasanojen 

valinta 

helpoksi

3.9.2018
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1) Aineistojen tilaaminen sähköpostiin aiheen mukaan

2) Hakutoiminnallisuudet

3) Vaihtoehtoisia polkuja sisältöihin ja aineistoihin
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Käytännön esimerkkejä verkkosivuilla

3.9.2018
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• Aineistojen tilaaminen 
sähköpostiin aiheen mukaan 

• Hyödyntää sanaston hierarkiaa
esim. päätökset on yläkäsite 
kehyspäätöksille

• Yhteinen kaikille ministeriöille

valtioneuvosto.fi/tilaukset

vnk.fi/tilaukset
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1) Aineistojen 

tilaaminen

3.9.2018

https://valtioneuvosto.fi/tilaukset
https://vnk.fi/tilaukset
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Mahdollistaa mm. haun asiasanalla, 

haun tarkentamisen ja asiasanat 

linkkeinä hakutuloksessa.

valtioneuvosto.fi/haku
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2) Hakutoiminnot
3.9.2018

https://valtioneuvosto.fi/haku
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Mahdollistaa dynaamiset listaukset: 

asiasanat, asiasanapilvi, tiettyyn 

aiheeseen liittyvät sisällöt.

11

3) Vaihtoehtoisia 

polkuja sisältöihin3.9.2018
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• Suositusten lisääminen ”Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä”

• JUHOn ja YSOn päällekkäisten termien häivytys

• Yhteisten periaatteiden kirkastaminen kaikilla verkkosivustoilla

• Assosiatiivisten suhteiden hyödyntäminen esim. hakutuloksissa

• Käytössä olevien ontologioiden täydennys, esim. Julkisen hallinnon 
palveluontologia JUPO ja paikkatiedon ontologia PTO

• Yhteistyö kehityshankkeissa - ajankohtaisena erityisesti asianhallinta

• Sisällönkuvailun ja asiasanoituksen automatisoinnin tutkiminen
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Kehityskohteita verkkosivuilla

3.9.2018



Kiitos!

pilkkuniina.brandt@vnk.fi

valtioneuvosto.fi


