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Sanasto- ja ontologiapalvelu Finton
avulla kohti älykästä ja yhteentoimivaa

kuvailua



Mikä Finto-palvelu?

• Kaikille avoin kansallinen palvelu, jota kehitetään 
Kansalliskirjastossa

• Taustalla FinnONTO-tutkimushankkeessa kehitettyjen ideoiden 
jalostaminen pysyviksi palveluiksi

• Palvelussa kehitetään koneluettavia linkitetyn datan 
ontologioita ja työkaluja yhteentoimivaan tiedon kuvailuun

• Finton ontologioiden avulla eri tietoaineistojen sisällöt 
saadaan kuvattua semanttisesti yhteentoimivasti, jolloin 
tiedon löytyvyys sekä tietojen siirtely eri järjestelmien välillä 
helpottuu





Finto-palvelukokonaisuuden osa-alueet 
• Tekninen infrastruktuuri
 Kansallinen sanastojen ja ontologioiden julkaisu- ja käyttöalusta finto.fi

(avoimen lähdekoodin Skosmos-ohjelmisto)
 Palvelinympäristö ja tietokannat
 Tukiohjelmistot

• Sanasto- ja ontologiakehitys
 Yleinen suomalainen ontologia YSO, YSO-paikat, Metatietosanasto ym.

• Kansallisen ontologiaverkoston tukipalvelut
 YSO-pohjaiset linkitetyt ontologiat = KOKO-ontologiapilvi
 Erikoisontologioiden kehityksen koordinointi
 Tekninen tuki
 Koulutukset, ohjeet, linjaukset

+ Automaattisen sisällönkuvailun palvelut (Annif, FintoAI)





Ontologia- ja sanastokehitys

Monikielisyys
 Tiedonhaku yli kielirajojen 
 Kuvailu tarvitsee tehdä vain kertaalleen

 Pysyvät tunnisteet
 Helpottaa käsitteisiin viittaamisessa ja kuvailujen päivittämisessä

 Yhteentoimivuus
Mahdollistetaan semanttisen tason yhteentoimivuus

järjestelmäriippumattomasti
 Linkitetyt sanastot ja käsitteet
 Linkityksillä luodaan yhteistä koneymmärrettävää tiedon verkostoa



Yleinen suomalainen ontologia YSO (kuvassa turkoosilla) 
sisältää yleiskäsitteen ja 
hierarkian, joka muodostaa perustan kaikille 
eri alojen erikoisontologioille

Erikoisontologioita kehitetään omissa 
organisaatioissaan ja yhteistyöryhmissään

Linkittyneet ontologiat muodostavat
yhtenäisen KOKO-ontologiapilven,
joka tarjoaa käsitteiden koko kirjon
kuvailijoiden ja tiedonhakijoiden 
käyttöön

Linkitetyt 
ontologiat



YSO-pohjaiset linkitetyt erikoisontologiat
• AFO – Luonnonvara- ja ympäristöontologia
• JUHO – Julkishallinnon ontologia
• JUPO – Julkisen hallinnon palveluontologia
• KAUNO – Fiktiivisen aineiston ontologia
• KITO – Kirjallisuudentutkimuksen ontologia
• KTO – Kielitieteen ontologia
• KULO – Kulttuurien tutkimuksen ontologia
• LIITO – Liiketoimintaontologia
• LIIKO – Liikenteen ontologia
• MAO/TAO – Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia
• TERO – Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia
• SOTO – Sotatieteen ontologia
• TSR – Työsuojelurahaston ontologia 
• VALO – Valokuvausalan ontologia

YSO
Yleinen

Suomalainen
ontologia



YSO-ryhmä (KK) päättää
YSOn sisällöstä 

JUHO-ryhmä (VNK) päättää 
JUHOn sisällöstä

huomioiden YSOssa
tehdyt muutokset 

Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä (OY)
päättää ontologioiden yhteisistä kehityslinjauksista

Ontologiakehityksen koordinointi -
esimerkkinä julkishallinnon JUHO-ontologia





Finton hyödyntäjiä Suomessa ja maailmalla
• Finto hyödynnetään Suomessa laajasti kulttuuriperintösektorilta ministeriöihin. Finton työkaluilla laaja ja 

merkittävä käyttäjäkunta myös kansainvälisesti (esim. UNESCO, FAO, ESA)
• Käyttäjätarinoita Finton asiakaswikistä
• Skosmos-asennuksia maailmalla

https://www.kiwi.fi/x/hgKEBw
https://www.kiwi.fi/display/Finto/Skosmos-ohjelmisto


• Lisätietoa:
 Finto.fi
 Finto-palvelun asiakaswiki: 

https://www.kiwi.fi/display/Finto

• Yhteydenotot:
 finto-posti@helsinki.fi
 mikko.lappalainen@helsinki.fi

https://www.kiwi.fi/display/Finto
mailto:finto-posti@helsinki.fi
mailto:mikko.lappalainen@helsinki.fi
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