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• Semanttinen verkkopalvelu, joka kokoaa julkiset yrityspalvelut 

yhteen. Taustalla Liiketoimintaontologia (LIITO)  ja Yleinen 

Suomalainen ontologia (YSO).   

• Liiketoimintaontologian pohjaksi otettiin Helsingin 

kauppakorkeakoulun kirjaston asiasanasto Helecon sekä 

Sanastokeskuksen koordinoiman Pankki- ja rahoitussanaston 

maksuihin ja lainoihin liittyviä käsitteitä. Lisäksi projektiin 

osallistuneet tahot toimittivat keräämäänsä aineistoa 

Liiketoimintaontologiaa varten. Lähde: Liiketoimintaontologiaprojektin loppuraportti (TSK, 2011) 

• Asiasanoitettua materiaalia ys.fi:ssä: opastetekstejä ja tietosisältöjä 

noin 600, valtakunnallisia ja seudullisia palvelukuvauksi reilut 1000, 

lupia 123, linkkejä noin 1000. Kertaa kolme eli myös ruotsiksi ja 

englanniksi. 
 

 

 

http://onki.fi/fi/browser/overview/liito
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• Sisältöteksti (keskiosassa), Palvelut (oikea yläreuna) sekä Muualla verkossa –linkit 
(vasen alareuna) asiasanoitetaan mahdollisimman tarkkaan.  

• Kun eri dokumenttityyppien asiasanat kohtaavat, nousevat palvelut ja linkit tarjolle ko. 
sivulla. Näkyville tulee 8 osuvinta palvelua, loput löytyvät Näytä lisää –linkin takaa. 

Rekrytointi sisältää 

asiasanat  

työntekijän rekrytointi, 

työsopimus, 

oppisopimuskoulutus, 

työharjoittelu,  

rekrytointi,  

palkkaaminen 

Seutuvalinnan 

ollessa päällä, samoja 

asiasanoja sisältävät 

seutupalvelut 

nousevat listan 

ylimmäksi 

Palvelut ja linkit, 

jotka sisältävät samoja 

asiasanoja tai niiden 

alakäsitteitä nousevat 

tarjolle painotuksen 

mukaan 
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Taso 3 (lähikäsite) on 

päätetty jättää 

huomioimatta, koska se 

vääristää osumia. Vrt. 

Henkilökuntaedut 

http://onki.fi/fi/browser/overview/yso


Palvelukuvausten nousu 

17.12.2013 

Opastusteksti Rekrytointi 

sisältää asiasanat  

työntekijän rekrytointi, 

työsopimus, 

oppisopimuskoulutus, 

työharjoittelu,  

rekrytointi,  

palkkaaminen 

Työnvälityspalvelut (TE-toimisto) 

sisältää asiasanat  

työntekijän rekrytointi (taso 1), 

palkkaaminen (taso 1),  

työnvälitys,  

rekrytointi (taso 1) 

Rekry-koulutus (ELY-keskus)  

yhteishankintakoulutus,  

ammatillinen aikuiskoulutus, 

oppisopimuskoulutus (taso 1), 

täydennyskoulutus,  

rekrytointi (taso 1) 

Palkkatuki (TE-toimisto) 

Kaksi tason 1 osumaa 

Yrityksen käynnistystuki (ELY-keskus) 

Yksi tason 1 osumaa 
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Hakukenttään voi kirjoittaa vapaan hakusanan tai valita alasvetovalikon 

ontologiasanoista, joilla YS.fi:stä sisältöä löytyy. Vapaasanahaussa haku 

kohdistuu sisältöjen tekstikenttiin, asiasanalla haettaessa haku kohdistuu niin 

asiasanakenttiin kuin tekstikenttiinkin. 
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Hakukenttään kirjoittaessa asiasanalista alla muodostuu käsitteistä, joissa on 

kirjoitettua  sanaa vastaava merkkijono jossain kohdassa sanaa. Listasta voi 

valita valmiin asiasanan tai kirjoittaa ja valita vapaasanan. 
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Hakutulossivulla voi hakua tarkentaa. Alla Raha-vapaasanahaun hakutulos eli 

dokumentit, joissa esiintyy sana Raha jossain tekstikentässä. Hakua voi 

tarkentaa esimerkiksi hakutulosdokumenteissa olevilla asiasanoilla. 

 

 

 



Palveluiden asiasanoituksen haasteita 

17.12.2013 

 

• Palveluiden asiasanoitus tehdään 
ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että 
oikeiden tietosisältöjen yhteyteen 
nousee mahdollisimman 
kohdennettuja palveluita.  

 

• Ontologian hyödyntäminen asettaa 
myös haasteita. Opastustekstiin liitetty 
liian laaja asiasana tuo liian laajasti 
palveluita.  

 

• Haasteita yritetään ratkoa muun 
muassa ontologian hyödyntämistä 
kehittämällä ja uusia asiasanoja 
lisäämällä. 

Esimerkki: Yrityksen 

perustaminen -osion 

Rahoitus-opastus. Mikäli 

se asiasanoitettaisiin 

sanalla Rahoitus, nousisi 

tarjolle myös palveluita, 

jotka on tarkoitettu 

kansainvälistymiseen, 

sillä niissä käytetty 

asiasana 

Kansainvälistymisrahoitus 

on Rahoituksen alakäsite. 
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• Yritys-Suomen tietosisältöjen 

kohdennus yrityksen elinkaaren 

mukaan, eli eri palvelut kohdistuvat 

erilaisessa elinkaaren vaiheessa 

oleviin yrityksiin, vaikka itse aihe 

voisikin olla sama. Johtanut 

asiasanoituksella ”kikkailuun”. 

Tilannetta parannetaan 

ottamalla tulevaisuudessa 

palvelukuvausten 

kohderyhmät myös 

huomioon, jolloin 

asiasanoittajan ei tarvitse 

miettiä tätä asiaa.  
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• Asiasanojen määrä on  periaatteessa 

rajattu maksimissaan viiteen, joten aina 

kaikkia sopivia asiasanoja ei voi käyttää. 

 

• Asiasanojen maksimimäärä voi johtaa 

tilanteeseen, jossa esimerkiksi tiettyyn 

asiaan liittyvä palvelu ei haussa löydy, 

ellei haettavaa termiä ole kirjoitettu 

dokumentin tekstikenttäänkään. 

 

• Valitaan mahdollisimman kohdennettuja, 

mutta yleisesti käytettyjä asiasanoja 

 

 

Vrt. haettaessa asiasanalla 

Yritysrahoitus. Jokaista 

yritysrahoitukseen jotenkin 

liittyvää palvelua ei voi olla 

asiasanoitettu  

Yritysrahoitus –asiasanalla, 

ja ellei tuota termiä ole 

käytetty tekstikentissäkään, 

jää ko. palvelu löytymättä 

kun haussa tuota termiä 

käytetään 

Vrt. tuotekehitys, tutkimus 

ja kehitys, tutkimus- ja 

tuotekehitys, 

tuotekehityshanke, 

tutkimus- ja 

kehittämistoiminta 


