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Miksi? Tiedonhaun helpottamiseksi (1/2)
• Tarjolla olevan tiedon määrä kasvaa jatkuvasti, mutta tarvittavan/sopivan tiedon 

löytäminen ei ole helppoa.
• Miten aineistojen kuvailulla voitaisiin entistä paremmin tukea mahdollisimman 

sopivien aineistojen löytämistä?
• Käyttämällä asiasanoja tarkasti, yhteisesti sovitussa merkityksessä.

• Miten asiasanojen entistä tarkempi kuvailukäyttö olisi mahdollista?
• Käyttämällä ontologiaa, jossa kuvailussa käytettävät käsitteet on sijoitettu 

hierarkiaan niin, että
• hierarkia tukee tarkimman mahdollisen kuvailukäsitteen/asiasanan 

löytämistä
• samasta hierarkiasta tarvitaan kuvailuun vain tarkin käsite/asiasana

• hierarkian ja muiden käsitesuhteiden avulla on mahdollista tarkistaa, 
missä merkityksessä asiasanaa on tarkoitus käyttää.



Miksi? Tiedonhaun helpottamiseksi (2/2)

• Kun aineistojen kuvailussa käytetään pelkkien asiasanojen sijaan 
käsitteisiin perustuvaa ontologiaa, jossa kullakin käsitteellä on pysyä URI-
tunnus

• samannimiset käsitteet voidaan erottaa toisistaan
• käsitteisiin perustuva linkitys ei ole riippuvainen vaihtuvista 

asiasanasuosituksista
• tietoa voi hakea kaikilla ontologian kielillä riippumatta siitä, millä kielellä 

kuvailu on tehty
• käsitteiden välisten suhteiden avulla voidaan jäsentää hakutuloksia ja 

tarjota tiedonhakijalla haun kohteeseen liittyvää lisätietoa.



Miten? Analysoimalla kuvailussa käytettäviä käsitteitä 

• Terminologisen sanastotyön alalta tuttu käsiteanalyysimenetelmä tähtää 
käsitteiden kuvaamiseen niin, että käsitteitä voidaan käyttää 
tarkkarajaisesti, kun

• käsitteiden olennainen sisältö ja niiden keskinäiset suhteet tunnetaan.
• Ontologioiden rakentamisessa käsiteanalyysiä on käytetty ensisijaisesti 

käsitteiden välisten suhteiden, erityisesti käsitehierarkian tunnistamiseen.
• Lisäksi erikoisalan ontologiaan on saatettu lisätä muita käsitesuhteita ja 

määrittelevää terminologista tietoa silloin, kun käsitteiden 
tarkkarajaiselle käytölle on tarvetta ja siihen voidaan sitoutua.





Haasteita
• Ontologioiden sisältöön kohdistuu monenlaisia vaatimuksia, koska niiden 

pitäisi soveltua
• sekä moneen alaan liittyvien että tiettyyn erikoisalaan rajautuvien 

aineistojen kuvailuun
• tietoasiantuntijoiden ja muiden kuvailusta vastaavien
sekä
• ihmisten ja koneiden käyttöön.

• Syvällistä käytännön ontologiaosaamista tarvittaisiin nykyistä enemmän
• ontologioiden kehittämiseen ja ylläpitoon
• ontologioiden käyttöönottoon ja täysimittaiseen hyödyntämiseen.





Uusia mahdollisuuksia?
Ratkaisevaa ei ole se, että käsite saa ontologian kautta pysyvän tunnisteen, 
vaan se, millaista tietoa URIn kautta on löydettävissä ja miten tuota tietoa 

voidaan hyödyntää.
• Miten voitaisiin kehittää tarkempia, muuhun kuin kuvailukäyttöön tarkoitettuja 

ontologioita esimerkiksi koneellisesti tuetun päätöksenteon avuksi?
• vrt. käsitteen sisältötiedon esittäminen koneluettavassa muodossa

• Miten kuvailu- ja tiedonhakukäyttöön tarkoitettujen ontologioiden rakenteita 
voitaisiin käytännössä kehittää niin, että ne vastaisivat nykyistä paremmin 
(puoli)automaattisen kuvailun tarpeisiin? Mitä tämä edellyttäisi hierarkialta ja 
muilta käsitesuhteilta?

• Miten yhteentoimivuutta edistävien, yhteiseen yläkäsitteistöön perustuvien 
erikoisalan ontologioiden ylläpitoprosessia voitaisiin sujuvoittaa?
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