Yhteinen kieli tiedonhallintaan
Mitä tarkoitetaan avoimella datalla tai massadatalla, entä monilukutaidolla tai
tiedonlouhinnalla? Ennen kaikkea, mitä on tieto? Tietotermit julkaistiin ensimmäisenä
terminologisena sanastona Kansalliskirjaston Finto-sanastopalvelussa joulukuussa 2017.
Sen tarkoitus on yhtenäistää tietoon liittyvää käsitteistöä ja terminologiaa, ja selkeyttää
siten niin tiedonhallintaan liittyvää viestintää kuin lakien säätämistäkin. Tietotermit
tukee tiedonhallintaa ja yhteentoimivuutta nopeasti muuttuvassa tietoyhteiskunnassa.

TEKSTI: PIRJO KAINU

VALTIOVARAINMINISTERIÖN Lingsoft Language
Services Oy:ltä ja Tietojohtaminen ry:ltä tilaamassa
Tietotermit-hankkeessa määriteltiin niin uutta kuin
vanhaakin tietoterminologiaa osana julkisen hallinnon laajempaa tietoarkkitehtuurityötä. Tietojohtaminen ry:n asiantuntijoina sanastohankkeessa ovat
olleet Hannele Näveri-Ranta, Eija Majuri sekä Leena
Raustia.
Tarkoituksena oli ennen kaikkea harmonisoida
tietoon liittyvää terminologiaa eri lähteistä ja päivit-
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tää alan ydinsanasto ajan tasalle. Eri suosituksissa
hajallaan ollut terminologia oli vaikeaa löytää ja osittain vanhentunutta. Myös alan keskeisin kokoomateos, Tietohuollon sanasto (TSK 20), on vuodelta 1993,
jolloin maailma oli tiedonhallinnan kannalta tyystin
erilainen. Monet tietotyön ammatit, jopa kokonaiset
tieteenalat ovat jääneet historiaan, kun teknologia
on ottanut aimo harppauksia eteenpäin ja printti on
vaihtunut biteiksi. Juuri tiedon digitalisoituminen tuo
huimia mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen.

Tieto ei lisää tuskaa
Ei ole aivan helppoa määritellä, mitä on tieto. Kaikilla
meillä on intuitiivinen käsitys sen merkityksestä,
mutta määrittelyn ja sanoittamisen vaikeus paljastuu viimeistään, kun laitetaan moniammatillinen
muutaman kymmenen hengen tiimi pohtimaan asiaa
yhdessä. Tietotermit-hankkeessa käsite tieto ja siihen
läheisesti liittyvät käsitteet data, informaatio, tietämys,
ymmärrys ja viisaus saivatkin odottaa määritelmiään
aivan hankkeen viime metreille. Näin keskeisille käsitteille on myös luonteenomaista, että niitä voidaan
määritellä vain senhetkisten yleisten käsitysten
pohjalta – teknologisen mullistuksen jatkuessa käsityksemme tiedosta ja sen rakentumisesta muuttuu
jatkuvasti, mikä edellyttää myös tietotermien jatkuvaa
päivittämistä.
Vaikka käsitteiden määritteleminen voi olla haastavaa, se on äärimmäisen tärkeää. Oikeastaan juuri määrittelemisen hankaluus osoittaa, että yhteistä tietoon
liittyvää terminologiaa tarvitaan kipeästi. Yhteisen
kielen puute voi johtaa yleisemmin kommunikaation
vaikeutumiseen. Koska alan yhteinen sanasto oli auttamatta vanhentunutta, ja englanninkielinen terminologia oli kuin varkain vakiintumassa käyttöön, valmistui
Tietotermit kriittisellä hetkellä. ”Yhteistä sanastoa
tarvitaan tietojohtamiseen, tietopolitiikan ja tiedon
hallinnan lainsäädännön valmisteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön, tietojärjestelmien suunnitteluun,
tiedon hyödyntämiseen sekä uuden teknologian käyt-

töönottoon ja ymmärrettäväksi tekemiseen”, summasi
valtiovarainministeriö hankkeen laaja-alaisen merkityksen vuonna 2015 työtä kilpailuttaessaan.
Digitalisaatio auttaa sanaston
hyödyntämisessä
Tietotermit-hankkeen tavoitteena oli elävä, laajassa
käytössä oleva sanasto, jonka muutoksia seurataan ja
päivitetään tarvittaessa. Hankkeen alussa määriteltiin, kuka omistaa sanaston sekä kuka sitä ylläpitää,
miten ja missä. Roolit määräytyivät melko orgaanisesti niin, että valtiovarainministeriö tilaajana omistaa
sanaston, Lingsoft ylläpitää sitä ja julkaisukanavana
on Finto, jolloin sanasto on helposti löydettävissä ja
hyödynnettävissä.
Digitaalisuus yksin ei kuitenkaan takaa sanaston
käytettävyyttä. Ihannetapauksessa sanasto tuodaan
osaksi kokonaisprosessia niihin käyttöliittymiin,
joissa tekstiä tuotetaan tai luetaan. Kirjoittajan
näkökulmasta järjestelmä voi tarkistaa sanaston tai
tekstin laatua, antaa suosituksia, näyttää määritelmiä
ja monipuolisesti tukea kirjoitusprosessia. Lukijan
käyttöliittymässä, esimerkiksi nettisivulla, tekstiä
voidaan rikastaa termien määritelmillä niin, että ne
on helppo löytää lukemisen lomassa ilman, että pitää
avata erillistä sanastoa tai palata tekstin kohtaan,
jossa termit on kootusti määritelty. Lisäksi olemassa
olevaa massadataa voidaan automaattisesti rakenteistaa tai asiasanoittaa tietotermien avulla.
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Kieli muuttuu
maailman mukana
Synonymia voi parhaimmillaan
toimia kieltä elävöittävänä tyylikeinona, mutta asiateksteissä tai
lainsäädännössä synonymiasta
on lähinnä haittaa. Synonyymejä syntyy helposti erityisesti
uusille aloille, joilla kielenkäyttö
on vakiintumatonta. Tietotermit
toteutettiin SKOS-standardin
mukaisesti siten, että synonyymit toimivat sanastohaussa
ohjaustermeinä: esimerkiksi
ohjaustermi tietoturva ohjaa käyttämään termiä tietoturvallisuus ja yhdistetty data termiä linkitetty data. Sanaston käytettävyyden kannalta onkin oleellista, että
myös termit, joita ei suositella käytettävän, löytyvät
yhtä helposti kuin niiden suositellut vastineet.
Hyvä termi on tarkka, ymmärrettävä ja läpinäkyvä. Siksi jo osittain vakiintunut englanninkielinen
terminologia pyritään pääasiassa vakiinnuttamaan
kieleen suomeksi. Toisaalta erityisesti uudelle käsitteelle luontevin tai käytetyin suomenkielinen termi
saattaa olla varattu muuhun käyttöön, jolloin sen
käyttö vähentäisi termin erottamiskykyä ja sitä myöten tarkkuutta. Näistä syistä tietotermeistä master
data sai toistaiseksi jäädä elämään englanniksi, mutta
big data taipui massadataksi, joka on julkisen hallinnon
kielessä jo yleinen.
Se, hyväksytäänkö käsitteistön uusinta osaa
koskeva suomennettu terminologia käyttöön myös

yritysmaailmassa, mediassa ja kansalaisten kielenkäytössä, jää nähtäväksi. Vaikka valtiovarainministeriön
aloittama hieno standardisointityö on välttämätöntä, on julkisen hallinnon toimivalta vain rajallinen.
Jostain syystä emme enää katsele näköradiota, mutta
käytämme kännykkää, ja todellisuudessa on sattumanvaraista kilpajuoksua leimautuuko massadata vain
virkakielen kummallisuudeksi vai ei.
Tietotermit on vapaasti saatavilla osoitteissa
http://finto.fi/tt/fi.
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Terminologin näkökulma: yhteistyöllä yhteisiä käsitteitä
Tiedonhallinnan sanaston laatimisen keskeisin haaste oli laajan yhteistyöverkoston
tehokas hyödyntäminen, jotta sanasto palvelisi mahdollisimman tasapuolisesti eri
kohderyhmiä. Tiedonhallinta on eräänlainen
nykypäivän yleistaito, joka koskettaa ainakin
jossain määrin lähes kaikkea työtä kaikilla
aloilla. Terminologin näkökulmasta yleisyys
synnyttää helposti epäselvyyttä, koska yksittäisen termin taakse alkaa laajan käytön
myötä usein pesiytyä laaja kirjo toisistaan
hieman poikkeavia käsitteitä ja erilaisia viestinnällisiä oletuksia. Kun tavoite on niinkin
kunnianhimoinen kuin lähes kaikkien alojen
tarpeisiin vastaava yleissanasto, on otettava huomioon monia erilaisia näkökantoja ja
käsitteellisiä tarpeita.
Tietotermit-hankkeen yhteistyöverkoston
ytimessä työskentelivät Lingsoftin kieli- ja

14

TIETOASIANTUNTIJA 1 / 2018

teknologia-asiantuntijat sekä Tietojohtaminen ry:n eri aihealueiden sisältöasiantuntijoista koostettu työryhmä. Linjauksia ja
lopullisia ratkaisuja päättämässä oli myös
asiakkaan ja tärkeimpien yhteistyötahojen
edustajia. Lisäksi tietoa ja palautetta haluttiin kerätä jo varhaisessa vaiheessa suuremmalta joukolta tiedonhallinnan asiantuntijoita julkisesta hallinnosta ja yksityiseltä
sektorilta, jotta sanasto valmistuessaan
perustuisi aidosti eri tahojen tarpeisiin ja
yhteiseen ymmärrykseen.
Tehokas yhteistyö on vaativa laji, joka koostuu monista tekijöistä. Lingsoft lähestyy
haasteita useimmiten prosessien ja teknologian näkökulmasta: millaisista vaiheista
prosessi koostuu, ja miten teknologialla
voidaan parantaa lopputuloksen laatua ja

samalla tehostaa prosessin eri vaiheita.
Erilaisten hakutyökalujen, käyttöliittymäratkaisujen ja visualisointityökalujen avulla
sisältöasiantuntijoille pyrittiin tarjoamaan
työskentelyn tueksi valmiita asiakokonaisuuksia, selkeitä vaihtoehtoja, havainnollistavia visualisointeja ja lähdeviitteitä.
Työtä vaiheistettiin ja keskustelut vietiin
sinne, missä se oli aiheesta ja kokoonpanosta riippuen luontevinta: videopuhelut,
sähköpostit ja perinteiset palaverit saivat
rinnalleen kommentointiympäristön, jossa laajempi joukko asiantuntijoita saattoi
keskustella luonnoksista muutaman viikon
pituisten jaksojen aikana. Iteroinnin kautta
eli vaiheita toistaen syntyi lopulta tiedonhallinnan perussanasto, joka taipuu monenlaiseen käyttöön.

