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Sanastokeskus TSK ry 

 vuonna 1974 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys 

 tarkoitus: saada aikaan sanastoja ja ontologioita, kehittää 

käsiteanalyysia hyödyntävää metodiikkaa sekä pitää yllä 

siihen perustuvaa osaamista 

 tavoitteena tukea:  

 viestinnän selkeyttämistä 

 tiedonsiirtoa 

 toiminnan suunnittelua 

 suomen kielen laaja-alaista käyttöä 



Mitä systemaattinen sanastotyö on? 

 sanastotyössä kuvataan erikoisalan käsitteiden sisältöjä ja 

käsitteiden keskinäisiä suhteita määritelmien (ja 

huomautusten) avulla 

 mukana voi olla yksi tai useampia kieliä 

 systemaattisuus: käytetään kansainvälisesti standardoitua 

käsiteanalyysimenetelmää ja mallinnustapoja (ISO/TC 37 

Language and Terminology) 

 normatiivisuus: sovitaan yhteisesti käsitteiden sisällöstä ja 

annetaan suosituksia termeistä ja niiden käytöstä 



Mitä systemaattinen sanastotyö on? 

 kohderyhmän huomiointi: ei ole olemassa vain yhtä oikeaa 

määritelmää, vaan yhteisesti sovittu käsitesisältö voidaan 

tarpeen mukaan kuvata eri tavoin 

 työskentelymalli: sanastotyön asiantuntijoiden ja käsittelyn 

kohteena olevan erikoisalan asiatuntijoiden yhteistyö 

 TULOS: kooste yhteisesti sovittuja suosituksia siitä, mitä 

erikoisalan termeillä tarkoitetaan 

 suositettava termi, joka antaa selkeän kuvan käsitteestä 

 määritelmä, jonka perusteella käsite on helppo erottaa 

muista lähikäsitteistä (yhtäläisyydet ja erot) 



Vastuunjako sanastotyössä 
KOHDEALAN ASIANTUNTIJA 

 alan asiantuntemus 

 aihepiirin rajaus 

 asiasisällön oikeellisuus 

 termisuosituksista päättäminen 

yhdessä terminologin kanssa 

TERMINOLOGI 

 terminologinen asiantuntemus: 

 käsiteanalyysi 

 määritelmät ja 

termisuositukset 

 sanastontallennus 

 käytännön työ: 

 sanastoluonnokset 

 kokoustyöskentely 

 lausuntokierros 

 julkaisun teko 

 





TEPA-termipankki:  

Käsitekaavio: Sosiaalihuollon 

palvelutehtävien kokonaisuus. 

Lähde: 

Sosiaalialan tiedonhallinnan 

sanasto, versio 4.0 (THL, 2017)   
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TEM / Luvat ja valvonta -

hanke: palvelukerroksen 

keskeiset käsitteet / luonnos 

ylätason tietomallista / Citrus 



Kela: 

Pikaopas perhe-etuuksiin 

https://www.kela.fi/lapsiperheet

-pikaopas 



Opetushallituksessa 

on tuotettu joukko 

oppijan palvelu-

kokonaisuuden 

palveluita, joista 

yksi on opiskelu-

oikeuksien ja 

opintosuoritusten 

palvelu (KOSKI). 

http://tietomallit. 

suomi.fi/ 



https://sosmeta.thl.fi/sosmeta-publish-ui 



https://www.vero.fi/ 

tulorekisteri/yritykset-

ja-organisaatiot/ 

suorituksen-

maksajat/palkkatiedot/ 



https://www.stat.fi/

meta/luokitukset/ 

rakennus/ 

001-2018-07-12/ 

index.html 



https://teklastructures

.support.tekla.com/ 

not-version-specific/ 

en/tua_turn_off_ 

glossary_tooltips 



Kiitos! 

katri.seppala@tsk.fi 

Sanastokeskus TSK 

tsk.fi 
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