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Sisältö

• Perehdytys sanastotyöhön
• Sanastotyö: mitä, miksi ja miten?
• Terminologian peruskäsitteet
• Määritelmä ja huomautus
• Termitietue

• Jatkuvan oppimisen sanastoprojekti
• roolit ja tehtävänjako
• työvälineet ja työn käytännön organisointi



Sanastokeskus TSK ry

• voittoa tavoittelematon yhdistys
• perustettu vuonna 1974, alkuperäinen nimi Tekniikan Sanastokeskus ry
• tarjoaa palveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille

• noin 60 jäsentä (yhteisö- ja henkilöjäseniä)
• työntekijät: 7 terminologia ja it-suunnittelija

• TEPA-termipankki: https://termipankki.fi
• www.tsk.fi
• etunimi.sukunimi@tsk.fi



Miksi sanastotyötä tehdään?

• tavoitteena yhteinen tapa käyttää termejä
• annetaan suositukset omakielisistä termeistä ja termien muunkielisistä vastineista
• sovitaan käsitteet määrittelemällä, mihin termeillä viitataan
• projekteilla voi olla omia tarkempia tavoitteita

• hyödyt
• viestintä helpottuu ja laatu paranee

• väärinkäsitysten vaara vähenee
• säädösten laatu paranee
• käännöstyö helpottuu
• luodaan perustaa tietojärjestelmien semanttiselle yhteentoimivuudelle
• toiminta tehostuu
• kustannukset pienenevät



Terminologiset työmenetelmät

• standardisoidut sanastotyön menetelmät (ISO/TC37 Terminology and other 
language and content resources)

• ISO 704 Terminology – Principles and methods

• käsitekeskeisyys
• loogiset määritelmät
• hyvin perustellut termisuositukset
• luotettavat vieraskieliset vastineet
• havainnolliset käsitekaaviot



Terminologian peruskäsitteitä

• tarkoite

• termi

• määritelmä

• käsite

• käsitepiirre

• käsiteanalyysi



Kaiken lähtökohta on käsite

käsite

termi

määritelmä

tarkoite



Tarkoite, käsite, määritelmä, termi

käsite

tiettyä tarkoitetta tai tarkoitejoukkoa vastaava mielikuva

tarkoite
tarkastelun kohteena oleva esine, olento, tapahtuma, ilmiö

määritelmä

käsiteanalyysiin perustuva käsitteen alan tai sisällön kielellinen kuvaus

termi
jollakin erikoisalalla yleiskäsitteen nimityksenä käytettävä kielellinen ilmaus



Tarkoite, käsite, määritelmä, termi



Käsiteanalyysi

• sanastotyön työkalu
• jäsentää tietoa

• käsitteen analysointi perustuu
• käsitepiirteiden tarkasteluun
• käsitteiden välisten suhteiden tarkasteluun

• auttaa määritelmien laatimisessa ja termien valinnassa



Käsiteanalyysiesimerkki

ammatillinen koulutus

• Kysymys 1:
• Mikä ammatillinen koulutus on?

(kurssi? opintojakso? tutkinto?
koulutus?)

• yläkäsite

• Kysymys 2:
• Miten ammatillinen koulutus eroaa lähikäsitteistään eli muista koulutuksista, kuten 

perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta?
• erottavat piirteet



Käsiteanalyysi

ammatillinen koulutus
• koulutus 
• tavoitteita

• kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua sivistyneeksi ihmiseksi
• kehittää työelämää, vastata työelämän osaamistarpeisiin ja tukea elinikäistä 

oppimista
• suunnattu perusopetuksen päättäneille nuorille sekä aikuisille, jotka jo ovat työelämässä
• kymmenen koulutusalaa, joihin kuuluu ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja 

erikoisammattitutkintoja

• = ammatillisen koulutuksen käsitepiirteitä

yläkäsite Vrt. 
lukiokoulutus

Vrt. 
perusopetus



Käsiteanalyysin tulos

ammatillinen koulutus
määritelmä:

koulutus, jonka tarkoituksena on tuottaa ammatillista osaamista ja tukea elinikäistä 
oppimista sekä ammatillista kasvua

huomautus:

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti-
ja erikoisammattitutkintoja.



Käsiteanalyysin tulos



Käsitesuhteet ja -kaaviot

Hierarkkinen suhde
• yläkäsite voidaan jakaa alakäsitteisiin 

käsitepiirteitä lisäämällä

Koostumussuhde
• alakäsite on yläkäsitteen osa, jolla on tietyt 

olennaispiirteet

Assosiatiivinen suhde
• useita eri suhdetyyppejä (aika, syy, 

tapahtuma, tuotanto jne.)



Terminologian peruskäsitteitä

• käsite
• yläkäsite, alakäsite



Yläkäsite, alakäsite

yläkäsite

käsite, jolla on vähintään yksi 
hierarkkinen alakäsite

(= hierarkkinen yläkäsite) 
esim. koulutus

TAI

tietty kokonaisuus
(= koostumussuhteinen yläkäsite) 
esim. tutkinto

alakäsite

käsite, jolla on kaikki samat 
käsitepiirteet kuin toisella käsitteellä 
mutta myös vähintään yksi lisäpiirre

(= hierarkkinen alakäsite) 
esim. ammatillinen koulutus

TAI

kokonaisuuden osa
(= koostumussuhteinen alakäsite) 
esim. pakollinen tutkinnon osa



Hierarkkinen ylä- ja alakäsite

• alakäsitteellä on samat piirteet kuin yläkäsitteellä ja lisäksi vähintään yksi 
poikkeava olennaispiirre 

• alakäsite on yläkäsitteen eräs alatyyppi
• yläkäsite:

koulutus
organisoitu toiminta, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuottaa osaamista

alakäsite:
ammatillinen koulutus
koulutus, jonka tarkoituksena on tuottaa ammatillista osaamista ja tukea 
elinikäistä oppimista sekä ammatillista kasvua



+ korvausperiaate



Koostumussuhteinen  ylä- ja alakäsite

• koostumussuhteessa yläkäsite on kokonaisuus, jonka osia alakäsitteet ovat

• yläkäsite:
tutkinto
opetuksesta vastaavan viranomaisen vahvistamien vaatimusten mukainen 
suoritus, josta tehdään hallintopäätös 

• alakäsite:
pakollinen tutkinnon osa
sellainen osa tutkintoa, joka kaikkien kyseistä tutkintoa suorittavien oppijoiden
on suoritettava suorittaakseen tutkinnon





Terminologinen määritelmä

• on käsitteen sisällön tai alan kielellinen kuvaus
• perustuu käsiteanalyysiin
• antaa vähimmäismäärän tietoa käsitteen erottamiseksi muista käsitteistä
• kertoo käsitteen paikan käsitejärjestelmässä ja suhteet lähikäsitteisiin

• lähin yläkäsite
• olennaiset ja erottavat käsitepiirteet

• käytetään yleiskieltä, kohderyhmälle tuttuja termejä ja samassa sanastossa 
määriteltyihin käsitteisiin viittaavia termejä

• pieni alkukirjain, ei pistettä lopussa



Tyypillinen sisältömääritelmä

• perustuu aina lähimpään yläkäsitteeseen ja erottaviin olennaispiirteisiin 
• Hyvä sisältömääritelmä vastaa kahteen kysymykseen:

1. Mikä se on?
2. Mikä sen erottaa muista?

ammatillinen koulutus (on)

koulutus, jonka tarkoituksena on tuottaa ammatillista osaamista ja tukea elinikäistä 
oppimista sekä ammatillista kasvua

yläkäsite + erottavat piirteetkäsite =

mikä? + millä tavalla 
erilainen?

käsite =



Korvausperiaate

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa tutkintoon johtamattomia koulutuksia, 
kuten ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) ja työhön ja 
itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA).

=

Koulutuksessa, jonka tarkoituksena on tuottaa ammatillista osaamista ja tukea 
elinikäistä oppimista sekä ammatillista kasvua, voi suorittaa tutkintoon 
johtamattomia koulutuksia, kuten ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 
(VALMA) ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA).



Huomautus

• täydentää määritelmää
• sisältää tärkeitä käsitteeseen liittyviä piirteitä, jotka ovat määritelmän kannalta 

epäolennaisia
• sisältää käsitesuhteita, jotka eivät käy ilmi määritelmästä
• sisältää esimerkkejä käsitteen alaan kuuluvista tarkoitteista ja alakäsitteistä
• sisältää esimerkkejä tarkoitteiden ominaisuuksista tai tarkoitteille asetetuista 

vaatimuksista (spesifikaatiot)
• sisältää viittauksia kirjallisuuteen (esim. lakeihin)
• sisältää lisätietoja termien ja vastineiden käytöstä
• kirjoitetaan normaalin virkkeen muotoon (iso alkukirjain, piste lopussa)



Termi

• jollakin erikoisalalla yleiskäsitteen nimityksenä käytettävä kielellinen ilmaus
• termi voi olla

• yksittäinen sana (koulutus)
• yhdyssana (lukiokoulutus)
• sanaliitto (jatkuva oppiminen)
• lyhenne (TEM)

• termi voi sisältää myös numeroita, yksittäisiä kirjaimia tai muita tunnuksia (3D-hiiri)
• termi voi olla muukin kuin substantiivi (geosentrinen, syttyvä; paikantaa)
• termi voi olla pitkä (ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan ja tasavallan presidentin 

yhteinen kokous)



Hyvän termin piirteitä

• läpikuultavuus (yleissivistävä koulutus)

• antaa käsitteestä oikean mielikuvan

• johdonmukaisuus (koulutus, yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus)

• kuvaa taustalla olevaa käsitejärjestelmää

• tarkoituksenmukaisuus 
(jäännösvero, ei: lisävero; mätkyt)

• ei herätä eri käyttötilanteissa haitallisia mielikuvia, vaan on mahdollisimman neutraali

• erottuvuus muista termeistä 
(hoitovuorokausi, hoitopäivä;

vanhempainpäiväraha, vanhempainraha)

• liian samanlaiset termit sekaantuvat helposti keskenään



Hyvän termin piirteitä

• lyhyys (digitaalinen vastaanotin → digivastaanotin)
• yleensä lyhyin vaihtoehto vakiintuu  

• produktiivisuus
• soveltuvuus johdosten muodostamiseen

• ääntämisen, kirjoittamisen ja taivuttamisen helppous ja yksiselitteisyys
• omakielisyys (geneerinen substituutio → lääkevaihto)

• viestinnän helpottamiseksi termien tulee olla ymmärrettäviä, selkeitä ja 
johdonmukaisia



Termitietueen rakenne

lukuvuosi-ilmoittautuminen 
mieluummin kuin: läsnäoloilmoittautuminen

sv läsårsanmälan
hellre än: närvaroanmälan

kokonaisuus, joka muodostuu tietyn lukuvuoden lukukausia koskevista lukukausi-
ilmoittautumisista

Lukuvuosi-ilmoittautuminen voi kohdistua korkeakouluun tai tiettyyn 
opiskeluoikeuteen.

[lähde: Opetus- ja koulutussanasto, 1. laitos (OKM, 2018:22)]

ensisijainen termi

hylättävä termi

määritelmä

huomautus



Sanastoprojekti / roolit

• terminologi
• terminologinen asiantuntemus

‒ käsiteanalyysi
‒ määritelmät, käsitekaaviot, sanaston systemaattisuus

• käytännön työ
• aineiston keruu ja käsittely, luonnosten teko, lausuntokierros, sanaston 

viimeistely
• kohdealan asiantuntijat

• alan asiantuntemus
• asiasisällön oikeellisuus
• aihepiirin rajaus
• termisuosituksista päättäminen yhdessä terminologin kanssa



Työvälineet ja menetelmät

• Sanastokeskus käyttää sanastoaineiston hallintaan omaa xml-
pohjaista editoriaan, johon on yhdistetty puoliautomaattinen 
käsitejärjestelmäkaavioiden laatiminen UML-notaatiolla

• näitä työtiedostoja ei lähetetä työryhmälle

• työryhmä saa luonnokset doc-muodossa (noin viikkoa) ennen 
sanastotyöpajaa

• työpajat 3−4 viikon välein
• sanastoa päivitetään jokaisen työpajan jälkeen ja uusi luonnos 

toimitetaan ennen seuraavaa työpajaa



Sanastoprojektin vaiheet

Kuukaudet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aineiston keruu

Osallistujien koulutus

Termi-inventaario ja rajaus

Käsitejärjestelmien laadinta

Käsitteiden määrittely

Vastineiden haku

Lausuntokierros

Aineiston viimeistely



Sanaston rajaaminen, eri alojen käsitteet

osaaminen

oppiminen
koulutus

työelämä



Määrittely



Kiitos!

Sanastokeskus

www.tsk.fi

riina.kosunen@tsk.fi


