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Miksi sanastotyö on tärkeää – myös lainsäädännön valmistelussa?

Ymmärtääkö asiakas meitä?

”Ymmärrämmekö asiakasta” kysyvät julkisen hallinnon toimijat yhä useammin
itseltään ja toisiltaan. Ja kuka olikaan ”asiakas” julkisessa hallinnossa – sehän
olemme ensisijaisesti me, kansalaiset. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on
linjannut hallitusohjelmassaan 29.5.2015, että julkiset palvelut pitää rakentaa
käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistaen1. Työ
on käynnistynyt muotoilemalla yhteistyössä eri tahojen kanssa digitalisoinnin
yhdeksän periaatetta eli pelisäännöt julkisen hallinnon toiminnalle uudenlaisen
toimintakulttuurin kehittämisen tueksi2.

Kysymyksen voi kääntää myös muotoon ”Ymmärtääkö asiakas meitä”, siis jul-
kisen hallinnon toimijoita, palveluita ja niihin liittyvää erilaista viestintää. Liitty-
en kansalaisten oikeuteen saada ja julkisen hallinnon kyvykkyyteen tuottaa
hyvää palvelua, on jo pidemmän aikaa keskusteltu hyvästä virkakielestä julki-
sessa hallinnossa3 – siis selkeän, ymmärrettävän ja asiallisen kielenkäytön
tarpeesta, hyödyistä ja hyötyjen saavuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Hy-
vän virkakielen nähdään edistävän demokratian toteutumista, hallinnon avoi-
muutta ja palvelun saavutettavuutta. Hyvä virkakielenkäyttö nähdään sekä vi-
ranomaisen että asiakkaan etuna. Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa vuo-
delta 2014 todetaan, että sähköistä asiointia kehitettäessä on otettava huomi-
oon, että asiakas on yksin lomakkeiden ääressä, jolloin kielen selkeyden mer-
kitys korostuu entisestään. Nuo julkisessa hallinnossa tutut lomakkeet ovat
yhä suuremmassa määrin muuntumassa kokonaisvaltaisemmiksi sähköisiksi
palveluiksi.

Julkiset palvelut muodostuvat suurelta osin tiedosta. Tätä tietoa käytetään
kansalaisen palvelutarpeeseen vastaamiseen ja toisaalta erilaisten viran-
omaisvelvoitteiden hoitamiseen. Ei ole samantekevää, miten tätä tietoa käsi-
tellään.4 Nämä tiedon hallinnan toimenpiteet taas ovat vahvasti sidoksissa la-
keihin, säädöksiin ja asetuksiin sekä niissä käytettyyn kieleen, käsitteisiin ja
niiden merkityssisältöön.

1 http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma
2 http://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
3 http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/hyva_virkakieli.html & http://www.kotus.fi/virkakielikampanja
4 Johdannon teksti perustuu artikkeliin YTI-hankkeesta: http://www.terminfo.fi/sisalto/yhteinen-tiedon-hallinta-hanke-haastaa-yhteistyohon-
tiedon-maarittelyssa-ja-hallinnassa-365.html; lisätietoja http://vm.fi/yhden-luukun-palvelumalli
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Mikä semanttinen yhteentoimivuus ja sanastotyö?

Monissa yhteyksissä on tunnistettu, että tiedon hallintaan ja käsittelyyn kes-
keisesti sisältyvä tiedon merkityksen määrittely ja toisaalta yhteentoimimatto-
muuteen johtava samojen käsitteiden käyttö eri merkityksissä alkaa itse asias-
sa jo lainsäädännöstä. Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa vuoden 2015
vuosikertomuksessaan eduskunnalle5, että hallinnonalarajojen yli tapahtuvan
käsitteiden sisällön ja tulkinnan yhdenmukaistamisen tulee alkaa lainsäädäntö-
tasolta; vivahde-erotkin voivat ratkaisevasti muuttaa käsitteen merkitystä. Jo-
kaisessa laissa on käsitteitä, joita ei määritellä missään. Käsitesisältö voi olla
maalaisjärjellä ymmärrettävissä, mutta sisältöä ei voida todentaa. Jos ei ym-
märretä laissa käytettyjä käsitteitä, ei ymmärretä lain sisältöä.

Semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan tietojen käsittelyä tavalla, että
tiedon merkitys, semantiikka, säilyy. Vaikka esimerkiksi lainsäädäntö6 ottaa
kantaa yhteentoimivuuden tarpeeseen erityisesti tietojärjestelmien yhteentoi-
mivuuden näkökulmasta, on yhteentoimivuus ensisijaisesti toimintatapakysy-
mys.

Semanttinen yhteentoimivuus liittyy siis hyvin vahvasti käsitteiden määrittelyyn
eli sanastotyöhön. Terminologisen sanastotyön tavoitteena on luoda ymmär-
rystä tietyn erikoisalan käyttämästä käsitteistöstä eli siitä mitä ilmauksilla ja
nimityksillä kulloinkin tarkoitetaan. Nämä ilmaukset synnyttävät “erikoiskielen”,
jossa sanojen ja käsitteiden merkitykset voivat poiketa yleiskielen (esimerkiksi
suomen kielen) yleisistä merkityksistä; arkikäytössä kieli voi jäsentyä eri tavoin
kuin määritelty käsitemäärittely. Tällä hetkellä lainsäädännön heterogeeninen
kielenkäyttö on johtanut tilanteeseen, jossa käytännössä jopa yksittäinen laki,
säädös tai asetus saattaa yksinään muodostaa “erikoiskielen”. Hankalaksi ti-
lanteen tekee se, että näissä säädösteksteissä tarkoitettuja (eri-
tyis)merkityksiä ei yleensä ole dokumentoitu, ja siten jokainen lukija voi päätyä
merkityksen erilaiseen tulkintaan. Ja lopulta eroavat tulkinnat valuvat aina tie-
tojärjestelmätasolle ja lopulta vaikeuttavat tietojen vaihtoa eri ja uudelleenkäyt-
töä eri toimijoiden ja palveluiden välillä. Yleiskielen ja erikoiskielen suhde on
ymmärrettävä lainvalmistelun tehtävässäkin.

Sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntöhankkeille laatimassa ohjeessa7

tuodaan esiin, että lainsäädäntöhankkeen tulee arvioida tulevan lainsäädän-
nön vaikutukset tietoihin (ja tietojärjestelmiin, joilla tietoja käsitellään). Tosiaan
– tietoihin. Miten ne sitten eroavatkaan käsitteistä? Rajanvedosta saa kiintoi-
san kielifilosofisen ja/tai tieto-opin keskustelun; lyhyesti voimme todeta, että
käsitteellä sanastotyössä tarkoitetaan tiettyä reaali-maailman kohdetta vastaa-
vaa mielikuvaa8 (siviilisääty ~ henkilön parisuhdetta kuvaava perheoikeudelli-
nen oikeusasema), kun taas tieto (tässä kontekstissa) voidaan ymmärtää da-
tana (Millaista tietoa henkilön siviilisäädystä keräämme? Siviilisääty ilmenee
esimerkiksi naimisissa-tietoarvona). Jotta voimme käsitellä dataa, se täytyy
mallintaa käsiteltävään muottiin, puhutaan tietomalleista. Tietomallinnuksen
perimmäisenä tarkoituksena taas on mahdollistaa palveluiden ja palveluita tu-
kevien tietojärjestelmien toteutus.

5 VTV:n vuosikertomus 2015, 50:
https://www.vtv.fi/julkaisut/eduskunnalle_annettavat_kertomukset/2015/k_18_2015_vp_valtiontalouden_tarkastusviraston_vuosikertomus_e
duskunnalle_toiminnastaan_2015_valtiopaiville.5537.xhtml
6 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 10.6.2011/634
7 STM 2015: Toimintaprosessien ja tiedonhallinnan muutoksia koskevien vaikutusten arviointi säädösvalmistelussa. Ohje lainsäädäntöhank-
keille.
8 ks. esim. TSK:n materiaaleja www.tsk.fi; Suonuuti 2012: Sanastotyön opas. TSK.
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Hyvin usein sanastotyötä ja tietomallinnusta tehdään organisaatioissa erillään
ikään kuin eri kohderyhmille – sanastotyötä esimerkiksi viestinnän ammattilai-
sille tai kääntäjille ja tietomäärittelyjä teknisille järjestelmäasiantuntijoille. Tosi-
asiassa nämä erilaiset määrittelytehtävät voisivat nykyistä paremmin tukea
toisiaan – tietomallinnuksessa voitaisiin hyödyntää sanastotyön menetelmiä ja
vastaavasti sanastotyössä syntyneet sanastot tulisi tarjota helposti ja koneluet-
tavasti saataville tietomallinnustyön käyttöön. Säädöstekstit ovat loistava esi-
merkki tapauksesta, jossa nämä kaksi määrittelyn tasoa yhdistyvät – lainval-
mistelussa määritellään sekä ymmärrystämme ympäröivästä maailmasta tuot-
tavia käsitteitä että tietoa datan keräämiseksi, erilaisiin tarkoituksiin.

Sanastotyön hyödyntämiselle säädöstyössä nähdään esteitä

Säädösten systemaattisen merkityssisällön määrittelyn esteinä nähdään esi-
merkiksi:

· Säädösvalmisteluun käytettävissä oleva aika on rajallinen, ja siihen
raamiin on vaikea sopeuttaa aikaa vieväksi koettua sopimista käsitesi-
sällöistä.

· Sanastyötä ei yksinkertaisesti pidetä hyödyllisenä säädösvalmistelus-
sa eikä sen hyödyntämisen tai hyödyntämättä jättämisen vaikutuksista
ole tietoa.

· Sanastotyön menetelmistä ei säädöshankkeessa ole kokemusta ja/tai
osaamista, ja se ymmärretään, usein kohtalaisen valmiin tekstin, kie-
lenhuolloksi9.

· Sanastotyön menetelmistä ei säädöshankkeessa ole kokemusta ja/tai
osaamista, ja työ näyttäytyy mahdottomana – mikä kaikki tekstissä
käytetyistä ilmaisuista tulisi määritellä.

· Sanastotyön menetelmäosaamista ei osata hankkia, sillä ei ole tietoa
mistä asiantuntijoita on saatavilla.

· Sanastotyö säädösvalmistelussa ylipäätään ei ole mahdollista, sillä
valmiin säädöksen käyttöön sisältyy sen tilannesidonnainen tulkinta-
elementti.

Digitalisaatio etenee – entä sen vaikuttavuus?

Yhteentoimivuus kaikissa muodoissaan on ensisijaisesti toimintatapakysymys,
ja siten myös muutos lähtee meistä ihmisistä. Konkreettinen ongelma semant-
tisen yhteentoimivuuden suhteen on helppo selittää: sama sana ja sillä use-
ampi eri merkitys aiheuttaa ongelmia ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja
laajemmin säädöksiin nojautuvissa palveluissa ja niiden kehittämisessä – ellei
merkityksiä ole dokumentoitu saataville ja hyödynnettäväksi.

Julkisen hallinnon digitalisaatio etenee monin eri toimenpitein, joista valtiova-
rainministeriö koordinoima Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -kärkihanke10 on yksi.
Sipilän hallitusohjelmaa toteuttavassa kärkihankkeessa rakennetaan koko jul-
kiselle hallinnolle yhteisiä tiedon hallinnan toimintarakenteita ja perusinfra-
struktuuria jo olemassa olevan Kansallisen palveluarkkitehtuurin täydennyk-

9 vrt. esimerkiksi http://lainkirjoittaja.finlex.fi/24-lakikieli/24-4/
10 http://vm.fi/yhden-luukun-palvelumalli; Materiaaleja https://wiki.julkict.fi/julkict/yti
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seksi. Tehtävään sisältyy erityisesti julkisessa hallinnossa käsiteltävän tiedon
semanttisen yhteentoimivuuden parantaminen, jotta voisimme jatkossa auto-
matisoida palveluprosesseja ja siten sujuvoittaa myös kansalaisen palvelupol-
kuja, tehostaa tiedonkeruuta viranomaisten välillä ja mahdollistaa myös julki-
sen hallinnon hallussa olevan tiedon palauttamisen – ymmärrettävässä muo-
dossa – myös kansalaiselle itselleen uudelleen hyödynnettäväksi omadata-
periaatteen mukaisesti.

Tehtävän edistämisessä nousee yhä useammin esiin kysymys oikeusnormien
ja säädöstekstien vaikutuksesta tiedon merkityssisällön harmonisointiin – huoli
siitä, että varmistamme määritysten olevan myös lakien, asetusten ja säädös-
ten mukaisia.

Julkisen hallinnon tiedon hallinnan toimenpiteitä siis digitalisoidaan parhaillaan
– haastaen niin meidän ihmisten tapoja tehdä asioita kuin myös ajantasaista ja
tulevaisuudenkin tietoteknisiä apuvälineitä hyödyntäen. Näiden toimenpiteiden
vaikuttavuuden ja esimerkiksi edellä mainittujen tavoiteltujen hyötyjen reali-
soimisen näkökulmasta keskeiseksi kysymykseksi on noussut se miten sää-
döstyö tulevaisuudessa tukee niitä.

Mitä sitten voidaan tehdä?

Sanastyön systemaattisen hyödyntämisen vaatimus säädösvalmistelussa voi-
daan nähdä säädöspoliittisena toimintatapamuutoksena. Tämä on huomattava
kysymys. Käytännössä se tarkoittaa sanastotyön sulauttamista erottamatto-
maksi osaksi säädösvalmistelun prosessia11.

Yksi mahdollinen tapa muotoilla askelmerkit tiedon hallinnan tavoitetilaan digi-
taalistuvassa julkisessa hallinnossa tai todennetusti todeta vaatimuksen mah-
dottomuus on laatia tarvittavista toimenpiteistä tiekartta ja edelleen projektoida
sen toimenpiteet hallittaviksi ja konkreettisia tuloksia tietyssä ajassa tuottaviksi
kokonaisuuksiksi.

Tiekartan laatiminen vaatii toimeksiannon tehtävään soveltuvalle taholle. Hyö-
tyjen tai todellisten esteiden todentaminen vaatii siis hyvin suunnitellun kokei-
lun.

Tiekartta – mitä se voisi sisältää?

Tiekarttaan voisi sisältyä esimerkiksi seuraavia, aina tulevaa vaihetta tukevia
toimenpiteitä:

1. Vaihe: Sovelletaan sanastyön menetelmän hyödyntämistä yksittäises-
sä säädösvalmisteluhankkeessa.

Yksi osa ratkaisua kohti yhteentoimivampaa lainsäädäntöä on tarjota
lainvalmistelijoille sanastotyön koulutusta. Suomessa koulutusta järjes-
tää esimerkiksi Sanastokeskus TSK ry12. Sanastotyössä hyödynne-
tään kansainvälisesti standardoituja menetelmiä ja työtapoja (ISO/TC
37), ja näiden periaatteiden ymmärtäminen voi auttaa harkitsemaan
tarkemmin säädöstekstiin valittavia sanoja eli termejä ja niihin jo eri yh-

11 kuvaus esimerkiksi http://lainvalmistelu.finlex.fi/
12 www.tsk.fi
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teyksissä liitettyjä merkityssisältöjä. Säädöshanke voi harkita myös
osaavan ja toimintaympäristöä tuntevan terminologin palkkaamista kä-
sitetyössä avustamaan.

Euroopan unionin tasolla asiaan on myös kiinnitetty huomiota ja vuon-
na 2013 on laadittu ohje sanastotyöstä hallinto- ja säädösvalmistelu-
työssä13.

Tämän tyyppinen toiminta palvelee käytännössä yhtä käyttötapausta;
se kasvattaa parhaimmillaan osaamista, vaikkakin pistemäisesti. Tämä
ei kuitenkaan synnytä laajamittaista julkisen hallinnon lainsäädännön
tai tietojen yhteentoimivuutta tai yhtenäistä toimintatapaa niiden edis-
tämiseksi. Tämän tyyppisen kokeilun läpivieminen säädösvalmistelus-
sa on myös ajallisesti pitkäkestoista, jos arvioidaan, että yksi sää-
döshanke kestää keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen.

Käytännössä vaiheen 1 mukaisia toimenpiteitä on jo käynnissä.

Parhaillaan käynnissä olevassa Tiedon hallinnan lainsäädännön val-
mistelussa14 on mukana myös sanastotyön näkökulma. Tavoitteena on
tutkia ja kokeilla käsitteiden tunnistamisessa ja määrittelyssä sanasto-
työn menetelmiä osana valmisteluprosessia. Samalla tarkastellaan mi-
ten säädöstyössä tarvittavia ja syntyviä käsitteitä voidaan kiinnittää
samaan aikaan valmistelussa olevaan Tietotermit-sanastoon15. Kysei-
sestä sanastosta tavoitellaan koko julkiselle hallinnolle yhteistä tiedon
hallinnan yleissanastoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo toteuttanut yhden lainsäädäntö-
hankkeen, jossa on hyödynnetty sanastotyönmenetelmiä ja hallin-
nonalalla jo olemassa olevaa sanastoa. Kokemuksista voi lukea lisää
luvusta Case Ammatillisen koulutuksen reformi.

Näiden rajattujen kokeilujen ja niissä tehtyjen havaintojen ja oivallus-
ten perusteella on mahdollista antaa suosituksia jatkotoimenpiteistä.
Oleellista olisi pystyä tarkastelemaan myös erityyppisiä säädösvalmis-
teluprosesseja sanastotyön näkökulmalla (erityyppiset lait). Seurannan
ja jatkotoimenpiteiden muotoiluun tulisi kuitenkin olla olemassa konk-
reettinen toimija.

2. vaihe: Sovelletaan syntynyttä määrittelyä toisessa, liittyvässä lainsää-
dännössä.

Hyväkään käsitteiden määrittely lainvalmistelussa ei kuitenkaan riitä
nykyisen tilanteen parantamiseksi, jos merkityssisältöjä ei saada väli-
tettyä säädöstekstistä eteenpäin, esimerkiksi yleislaista erityislakeihin.
Oleellistahan on hyvän määrittelyn lisäksi vähentää määrittelyyn tarvit-
tavaa työtä ja aikaresurssia, kun laadukkaita määrityksiä on jo käytet-
tävissä.

Nykyisin julkisen hallinnon yleisesti käyttämiä erityyppisiä sanastoja yl-
läpidetään muun muassa seuraavissa portaaleissa:

13 LISE, 2013: Guidelines of Collaborative legal/administrative work. http://www.lise-termservices.eu/ & ohje (löytyy myös googlella ellei linkki avaudu)
14 Tiedonhallinnan lakiuudistus ja sen valmistelu, http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedonhallinnan-lakiuudistus-avoimella-valmistelulla
15 Tietotermit-sanastotyö: https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/tiedon-hyodyntamisen-verkosto/tietotermit
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· Valtioneuvoston kielipankki, www.valter.fi (terminologisia sa-
nastoja)

· Sanastokeskus ry:n TEPA-termipankki, www.tsk.fi/tepa (ter-
minologisia sanastoja)

· Kansalliskirjaston ylläpitämä Sanasto- ja ontologiapalvelu,
www.finto.fi (luokituksia ja kuvailevia sanastoja; saatavilla
myös koneluettavasti linkitettynä datana)

· Tieteen termipankki,http://tieteentermipankki.fi/wiki/
Termipankki:Etusivu

Lisäksi on syytä huomata (lukuun Mikä semanttinen yhteentoimivuus
ja sanastotyö? liittyen), että Kotimaisten kielten tutkimuslaitos ylläpi-
tää Kielitoimiston sanakirjaa, joka on ajantasaisin yksikielinen suomen
kielen sanakirja ja kuvaa suomen nykyisen yleiskielen keskeisen sa-
naston: http://www.kotus.fi/sanakirjat/kielitoimiston_sanakirja.

Julkisen hallinnon toimijoilla voi lisäksi olla käytössään omia, yleensä
organisaation sisäisiä termipankkeja tai sanastoja ylläpidetään osana
erilaisia verkkosivustoja. Sanastojen laadussa voi olla puutteita riip-
puen käytetyistä menetelmistä ja niiden osaamisesta.

Nykyinen toimintatapa lainvalmistelussa hyödyntää lähinnä normaale-
ja tekstinkäsittelyohjelmia (esimerkiksi MS Word) säädöstekstin val-
mistelussa. Tekstiin mahdollisesti tarvittavat tai lisättävät linkit käsit-
teisiin ja sanastoihin luodaan ja ylläpidetään manuaalisesti ja näiden
lisäysten tulee säilyä jatkokäsittelyssä, muun muassa taitossa. Jo
olemassa olevien sanastojen hyödyntäminen nykyisillä työvälineillä
lainvalmistelussa tarkoittaa mittavaa manuaalista työtä ja työajan
käyttöä. Lisäksi se edellyttää taustatietoa osata etsiä nykyisellään
varsin hajautetusti ja hajautetuissa sanastoportaaleissa ylläpidettyjä
sanastoja ja perehtyneisyyttä sanastojen käyttöön, jotta osaa valita
hyödynnettäväksi sopivat sanastomateriaalit – oletuksena on, että
kaikki ”sanaston” nimellä kulkeva materiaali ei esimerkiksi määrittelyn
tarkkuustason tai alkuperäisen käyttötarkoituksensa osalta sovellu
säädösvalmistelussa käytettäväksi. Nykyisten sanastoportaalien hyö-
dyntäminen säädösvalmistelutyössä perustuu ihmisluettavaan tietosi-
sältöön.

Lisäksi tulisi selvittää säädösvalmistelun mahdollisesti tuottaman uu-
den käsitemateriaalin ylläpito. Tällä hetkellä mahdollisia vaihtoehtoja
on useita ja niiden vaikutus yhteentoimivuuden syntymiseen on mer-
kittävästi erilainen:

· Käsitemäärittelyt jäävät säädöstekstin sisään ja ne julkaistaan
ainoastaan osana säädöstekstiä. Jatkohyödyntäminen edellyt-
tää, että määrittelyt käydään erikseen poimimassa kustakin
tarvittavasta säädöstekstistä manuaalisesti.

· Säädösvalmistelussa syntyvät uudet käsitteet sijoitetaan
osaksi jotakin olemassa olevaa sanastoa, esimerkiksi käsitel-
tävän aihealueen perusteella. Päivittäminen vaatii sopimista
sanastojen omistajan ja/tai ylläpitäjän kanssa. Päivittäminen
voi olla ongelmallista, jos sanaston ylläpito ei ole jatkuva pro-
sessi vaan vaatii toteutuakseen sanaston ylläpitäjältä erillisen
päivitysprojektin. Vaikutukset yhteentoimivuuden lisääntymi-
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seen voidaan arvioida suuriksi; etenkin, jos julkaisupaikkana
on laajasti tiedossa oleva julkaisualusta.

· Säädösvalmistelu synnyttää uuden sanaston/sanastoja. Sa-
nastolle tulisi sopia omistaja/ylläpitäjä ja turvata ylläpidon re-
surssit sekä valita aikaa kestävä julkaisupaikka sanastolle.
Uuden sanaston luomisen varjopuolena on riski uusien pääl-
lekkäisten määritysten syntymisestä, mikä ei edistä yhteen-
toimivuuden lisääntymistä.

Sanaston soveltaminen (käsitteet ja niiden määritelmät, määrittelyn
kontekstisidonnaisuus ja sen vaikutuksen arviointi) toisessa käyttöta-
pauksessa vaatii hallitun hallinnointi- ja organisoitumismallin olemas-
saolon. Sanaston tehokas soveltaminen edellyttää käytön mukaisia ja
työhön soveltuvia tukivälineitä.

3. vaihe: Toteutetaan projekti, jossa osana säädösvalmistelua kehitetään
ja testataan tarpeelliseksi katsottuja, säädösvalmistelutyötä tukevia ja
edistäviä välineitä.

Sanastotyön sisällyttäminen säädösvalmisteluun voisi tarkoittaa esi-
meriksi alla kuvattua tilannetta:

· Lainvalmistelija kirjoittaa uutta pykälää.
· ”Lakieditori” tarjoaa käsite-ehdotuksina hänen kirjoittamansa sanan mu-

kaisia termejä suoraan julkisen hallinnon määrittelevistä sanastoista.
· Käsite-ehdotukset näkyvät käyttöliittymällä esimerkiksi sen oikeassa reu-

nassa.
· Lainvalmistelija valitsee käytettävän termin ehdotusvalikoimasta,

jolloin editori tuo valitun termin perusmuodossa itse leipätekstin
kirjoittamiskenttään ja tekee merkinnän/linkityksen pykälätekstiin
liitetyn sanan/merkkijonon ja määrittelevän sanaston termin vä-
lille; esim.

“....hakijalla[http://jhsmeta.fi/page/hakija/J93] pitää olla Suomen
kansalaisuus[http://jhsmeta.fi/page/kansalaisuus/J5], jotta ha-
kemus[http://jhsmeta.fi/page/hakemus/J92] voidaan....”

Esimerkissä lainvalmistelija on muuttanut termin “hakija” perus-
muodostaan muotoon “hakijalla”, mutta säilyttänyt edelleen viit-
tauksen sanastokäsitteeseen.

· Käsite-ehdotusten tietosisältö pitää olla riittävä, jotta lainvalmistelija osaa
ottaa kantaa siihen vastaako valmiiksi määritelty käsite tietosisällöltään
sitä käsitettä, jonka hän haluaa sisällyttää lakitekstiinsä.

· Mikäli editori ei tarjoa sopivaa käsitettä, lainvalmistelija hyödyntää käyttö-
liittymällä näkyvää käsite-ehdotusten laadintavälinettä ja laatii oman käsi-
te-ehdotuksena sovittuine metatietoineen.

Euroopan komission ISA-ohjelmassa (Interoperability solutions for
public administrations, businesses and citizens) on kehitetty säädös-
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tekstin valmisteluun editori16. Avoimen lähdekoodin periaattein tuotet-
tu sovellus tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi ottaa sen omaan
käyttöönsä ja/tai myös jatkokehittää sitä tuotteen lisenssin ehtojen
mukaisesti. Välineen toiminnallisuuksista voi lukea lisää täältä:
https://joinup.ec.europa.eu/software/leos/description. Tämäntyyppisen
avoimen tuotteen kautta on mahdollista päästä nopeasti kiinni kehi-
tykseen ja sitä kautta todentamaan soveltuvuutta esimerkiksi yllä esi-
tettyyn käyttötapaukseen ”lakieditorista”. Millaisia muita tarpeita lain-
valmistelijalla tai säädösteksteihin liittyvillä muilla toimijoilla on – esi-
merkiksi säädöstekstien käännökset ja automaattinen lokalisointi, kie-
lenhuoltajat ja ”asiakasystävällinen” kieli erilaisia sanastoja yhdistele-
mällä.

Kuvattu tilanne vaatii tietyn tiedon hallinnan perusinfrastruktuurin ole-
massa olon:

· Julkisen hallinnon hyödyntämät sanastot tulee olla saatavilla yh-
dessä paikassa, jotta niiden käyttö on tehokasta. Toimijoilla on
olemassa tieto myös siitä, mitä sanastoprojekteja julkisessa
hallinnossa on jo käynnissä.

· Julkisen hallinnon hyödyntämien sanastojen tulee olla saatavilla
myös koneluettavassa muodossa, jotta niiden sisältämää käsi-
tetietoa voidaan tarjota tietoteknisin keinoin esimerkiksi sää-
dösvalmistelun käyttämissä välineissä.

· Julkisella hallinnolla tulee olla hallinta- ja organisoitumismalli
määrityspääomansa, jonka yksi tyyppi sanastot ovat, hallin-
taan.

Osana hallituksen kärkihanketta Yhteinen tiedon hallinta (YTI) valtio-
varainministeriö valmistelee vuoden 2017 aikana työnimellä ”Julkisen
hallinnon organisoitumismalli yhteentoimivuuden määritysten hallin-
taan” kulkevan esityksen ”Tietohallintolain” tarkoittamien yhteentoimi-
vuuden määritysten tarkemman hallinnan toimeenpanosta. Tähän liit-
tyvät sekä tarvittavat sisällöt että IT-infrastruktuuri, sekä rahoitusmalli.
Yhteentoimivuuden määritykset tulisi ymmärtää ja hyödyntää laajasti
tiedon hallinnan keinona, ei pelkästään tietohallinnon tai IT-
toteutusten työkaluna17.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan ”Kansallisen yhteentoimivuuspalve-
lu”18 vuosina 2016-2018. Tavoitetilassa se toimii vuodesta 2019 alka-
en jatkuvana alustapalveluna tarjoten yhden luukun periaatteella julki-
sen hallinnon toimijoille tavan ja paikan tuottaa, julkaista ja jatko-
hyödyntää erilaisia hyvässä tiedon hallinnassa tarvittavia määrityksiä
(sanastoja, tietomalleja, luokituksia ja koodistoja) sekä ihmis- että ko-
neluettavasti. Ehdotetun tietokartan toimenpiteenä voisi olla selvittää
miten tätä alustaa voisi tulevaisuudessa eri tavoin tehokkaasti hyö-
dyntää säädösvalmistelussa.

16 https://joinup.ec.europa.eu/software/leos/home
17 Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke on osa Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen toimenpiteitä: http://vm.fi/yhden-luukun-
palvelumalli
18 ks. myös Julkisen hallinnon metatietopalvelun esitys (2013): https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/julkisen-hallinnon-yhteisen-
metatietopalvelun-esiselvitys
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4. vaihe: Toteutetaan projekti, jossa hyödynnetään koneälyn mahdolli-
suuksia olemassa olevien säädöstekstien louhintaan ja mahdolliste-
taan olemassa olevien käsitemäärittelyjen tarkastelu koneavusteisesti.

Suomessa on jo mahdollista hyödyntää oikeusnormien keskeisimpiä
sisältöjä ihmislukijoille tarkoitettujen verkkosivujen, esimerkiksi Finlex,
lisäksi koneymmärtäisenä datana19. Semanttinen Finlex on käytän-
nössä siis datapalvelu, tarkemmin avoimen linkitetyn datan palvelu.
Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lainsäädännöllisten sovellusten
ohjelmoijat voisivat hyödyntää dataa, siis oikeusnormeja, lataamalla
tai avoimien rajapintojen kautta erilaiseen käyttöön.

Yhtenä konkreettisena tutkimus- ja kehityskohteena voisi olla Semant-
tinen Finlex -hankkeessa tuotetun ns. kontekstuaalinen lukija -
toiminnallisuuden jatkokehittäminen liitoksella aiemmin mainittuihin
”Lakieditoriin” ja ”Kansalliseen Yhteentoimivuuspalveluun”. ”Konteks-
tuaalisen lukijan” ideana on helpottaa lukijalle lakiteksteihin tutustu-
mista tarjoamalla hänelle automaattisesti lakeihin liittyvää hyödyllistä
lisätietoa – siis niiden lukukonteksti muun muassa sanastoja hyödyn-
tämällä. Toiminnallisuuden taustalla käytettävän määrittelyn formaa-
liuden astetta voidaan säätää käytettävien sanastojen valinnalla. Toi-
menpiteenä tulisi selvittää julkisen hallinnon käyttämien sanastojen
keskitetyksi jakelupakaksi suunnitellun Kansallisen yhteentoimivuus-
palvelun ja Semanttisen Finlexin integrointi.

Keinoälyn20 hyödyntämisen tavoitteena on tuottaa ja tarjota määritte-
lyresurssia säädösvalmistelutyöhön, tietoa lainsäädännön eri versiois-
ta ja keskinäisistä riippuvuuksista ja näin toimien vähentää manuaalis-
ta työtä ja määrittelyyn tarvittavaa aikaresurssia. Päätös koneavustei-
sesti tarjotun määrittelyn käyttämisestä esimerkiksi uudessa säädös-
tekstissä säilyy edelleen vain ja ainoastaan meillä ihmisillä.

Semanttinen Finlex ei kuitenkaan kata koko säädöskokoelmaa. Tä-
män vuoksi kattava vertailu esimerkiksi säädösten sisällöistä (datana
ja siten koneen avustamana) ei ole tällä hetkellä mahdollista. ”Oi-
keusnormidatan” hyödyntämisen hallinnollisia ja oikeudellisia esteitä
tulisi edelleen selvittää ja mahdollisuuksien mukaan purkaa sen käy-
tön tehostamiseksi ja julkisen hallinnon paremman yhteentoimi-
vuuden mahdollistamiseksi.

5. Vaihe: Toteutetaan projekti, jossa säädösvalmistelun tueksi kehitettyjä
työkaluja testataan yhdessä ”Kansallisen yhteentoimivuuspalvelun”
kanssa säädösten vaikutusten arvioimiseksi ja tarkastelussa.

Hyväkään käsitteiden määrittely lainvalmistelussa ei kuitenkaan riitä
julkisen hallinnon yhteentoimivuuden ja tiedon yhteentoimivuuden
synnyttämiseen, jos merkityssisältöjä ei saada välitettyä säädösteks-
tistä eteenpäin, esimerkiksi lakien määrittelemien toimintatapojen to-
teuttamista helpottavien tietojärjestelmähankkeiden käyttöön. Lait,
säädökset ja asetukset ohjaavat voimakkaasti eri tietojärjestelmillä
hallittavien tietojen käsittelyä, mutta valitettavasti tällä hetkellä tiedon
määrittelytyö tehdään yleensä tietojärjestelmähankkeessa aina uudel-

19 Semanttinen Finlex, http://data.finlex.fi/#/fi/main
20 Semanttinen Finlex http://data.finlex.fi/#/fi/main; Tieteellisten artikkeleiden sisällön tutkiminen koneälyn voimalla (esimerkki), https://iris.ai/
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leen; määrittelyn lopputulos voi pahimmillaan johtaa erilaiseen tulkin-
taan.

Uudelleenmäärittelyn ongelmaa, ja siitä ennemmin tai myöhemmin
seuraava tietojen yhteentoimimattomuutta, uskotaan voitavan merkit-
tävästi vähentää, jos jo lainvalmisteluvaiheessa määritellään käytettä-
vät käsitteet huolellisesti ja dokumentoidaan ne tavalla, joka mahdol-
listaa niiden helpon käytön (yhä laajemmassa määrin koneluettavasti)
suoraan palvelukehityksessä tarvittavien tietojärjestelmien tietomallien
laadinnassa. ”Koneluettavuuden” vaatimus ei hyvin toteutetussa pro-
sessissa ja tarkoituksenmukaisilla työvälineillä tuota lainvalmistelujalle
lisää työtä – soveltuva väline muuntaa lainvalmistelujan tuottaman
määrittelyn automaattisesti koneymmärteiseen muotoon eli käytän-
nössä tiettyyn tekniseen formaattiin.

Millaisia tapoja lainvalmistelijalla tällä hetkellä on arvioida valmistelus-
sa olevan lainsäädännön vaikutuksia esimerkiksi juuri palvelukehityk-
seen ja sen tarvitsemaan tietojen hallintaan (esim. mainitun STM:n
ohjeen mukaisesti)?

Entä, jos lainvalmistelija voisi jo valmisteluvaiheessa tarkastella sää-
döksen erilaisia vaikutusskenaarioita:

· Lakieditori on liitetty ”Kansalliseen yhteentoimivuuspalveluun”.
· Lainsäätäjä voi halutessaan Lakieditoriin toteutetun visuaalisen käyttöliit-

tymän kautta tarkastella laaditun säädöstekstin vaikutuksia palvelukehi-
tyksessä (vrt. STM ohje).

o Kansallisesta yhteentoimivuuspalvelusta löytyvät jatkossa esi-
merkiksi kansallisesti keskeisimpien palveluiden tietosisältö-
määritykset ja palvelurajapintojen kuvaukset, ja säädöstekstiin
tehtävien määrittelymuutosten tai kokonaan uuden säädöksen
vaikutusta näihin voidaan arvioida työkalujen avulla.

o Lainvalmistelija voi myös nähdä missä tietomalleissa hänen va-
litsemaansa sanastokäsitettä on käytetty ja näin arvioida myös
suunniteltujen muutosten laajuutta.

· Työkalu voisi tukea myös tietoa ajankohdasta, josta lähtien valmisteltu
säädös on tarkoitus implementoida eli mikä on lain tai lakikokonaisuuden
voimaantuloajankohta.

o Tällä tavoin voidaan varmistua, että lainsäädäntötyössä voi-
daan elää käsitteellisesti tilanteessa, jossa uuden lainsäädän-
nön mukaista käsitteistöä voidaan määritellä jo ennakoivasti
ennen lainsäädännön voimaantuloa. Vastaavasti poistuvan
lainsäädännön mukaista käsitteistöä voidaan säilyttää julkaistu-
na vielä lakien välisen ylimenokauden ajan.

Liitteessä 1 on kuvattu visuaalisesti esimerkki (Ampuma-aseen hank-
kimislupa, 9.1.1998/1.)

Tulisi selvittää miten erityyppiset säädöstekstit soveltuvat tai tarvitse-
vat tämäntyyppistä käsittelyä, tarkastelua ja arviointia. Säädöstekstei-
hin erilaisten määrittelyjen kautta syntyviä tietomalleja ei tällä hetkellä
tuoda näkyväksi. Näiden tarkemman tieto-tason määrittelyjen käsittely
suunnilleen samoin periaattein kuin käsitteiden mahdollistaisi par-
haimmillaan niiden helpon käytön suoraan palvelukehityksessä tarvit-
tavien tietojärjestelmien tietomallien laadinnassa.
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Case Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu on opetus- ja kulttuuriministeriön
valmistelussa edennyt pitkälle ja hallituksen esitys asiasta on määrä jättää ke-
väällä 2017 eduskunnalle. Kyseessä on mittava noin 330 sivun esitys. Uuden
lain on määrä tulla voimaan 1.1.2018. Kokonaisuuteen liittyen annetaan lisäksi
useita asetuksia ja tehdään muutoksia liitännäislakeihin.

Valmistelutehtävän laajuus, sisältäen lainvalmisteluun keskeisesti liittyvän sa-
nastotyön, on yleensä mittava.  Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvän
keskeisen käsitteistön laajuus on noin sata käsitettä. Työtä on helpottanut se,
että osa näistä käsitteistä on jo määritelty Opetus-, koulutus- ja varhaiskasva-
tussanastossa (OKSA)21. Sanasto on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-
nonalan sanastotyötä, ja sitä koordinoi ministeriön asettama sanastojaos. Re-
formiin liittyvän lainvalmistelun tarvitsemaa käsitetyötä on pääosin tehty sa-
nastojaoksesta erillisenä työtä; käytännössä on siis hyödynnetty sanastojaok-
sen työssä syntyvää sanastomateriaalia ja osaltaan vaikutettu siihen, mutta
sanastojaoksen toiminnan lähtökohtana ei ole ollut reformin tarvitseman käsit-
teistön tuottaminen.

Lainvalmistelutyössä tarvittavaa käsitemäärittelyä on nyt tehty työläänä manu-
aalisena prosessina, mikä on tarkoittanut yksittäisten käsitteiden tarkastelua
erillisestä OKSA-dokumentista, tarvittavien käsitetietojen tuontia manuaalisesti
Word-asiakirjana työstettyyn lakitekstiin ja näiden päivittämistä virhealttiisti il-
man koneluettavaa pysyvää tunnistetta.

Työhön tuo lisähaastetta se, että kieli elää ja siten myös käsitteiden sisältö voi
muuttua. Käsitteille tarvitaan “voimassaoloajat”, mitkä ilmenevät esimerkiksi
lakien siirtymäajoissa. Esimerkiksi koulutuksen toimintaympäristössä myös ns.
vanhat käsitesisällöt ovat edelleen relevantteja mm. tutkintoihin liittyvien suori-
tusten määräaikojen vuoksi (ns. oikeus suorittaa tutkinto loppuun vanhoilla pe-
rusteilla) ja viittaavathan ne edelleen myös aiemmin suoritettuihin tutkintoihin.
Määritelmät ovat pääsääntöisesti kontekstisidonnaisia, mutta termien valin-
nassa tämä ei välttämättä näy.

Myös tilastot ja tietojärjestelmät on rakennettu kulloinkin voimassa olleen käsi-
tesisällön päälle. Käsitetiedon versiointi ja historiointi ovat siis keskeisessä
roolissa lakitekstin ymmärrettävyyden säilyttämiseksi. Kyseiset manuaaliset
käytänteet tekevät tehtävästä vaikean. Versiointi ja historiointi ovat myös nor-
maaleja tiedon hallinnan käytänteitä, joiden huomioiminen tulisi pyrkiä vakiin-
nuttamaan myös lainvalmistelutyöhön.

Ammatillisen koulutuksen reformin säädösvalmistelun yhteydessä opetus- ja
kulttuuriministeriö on jo käytännössä toteuttanut tiekarttaehdotuksessa luon-
nostellun työn ensimmäisen vaiheen. Kokemukset sanastotyöstä ovat olleet
rohkaisevia, johtuen osin jo valmisteluvaiheessa käytettävissä olleen sanaston
vuoksi. Tuloksena on kuitenkin myös huomio siitä, että nykyisillä toimintata-
voilla ja käytettävissä olevilla välineillä tämän pidemmälle ei juuri päästä yh-
teentoimivuuden kehittämisessä.

21 OKSA-sanasto: https://confluence.csc.fi/display/TIES/Opetus-+ja+koulutussanasto+OKSA
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Yhteenveto

Julkisen hallinnon digitalisaatiotoimenpiteiden, esimerkiksi Yhteinen tiedon
hallinta -hankkeen, edetessä huomiota on kiinnitetty yhä laajemmassa määrin
oikeusnormien ja säädöstekstien vaikutukseen tiedon hallinnan toimenpiteisiin
ja niiden osana tiedon merkityssisällön harmonisointiin. Hypoteesi on, että hy-
vin määritellyt käsitteet ovat sekä mahdollisuus ja että edellytys paitsi hyvälle
tiedon hallinnalle niin myös käytännön arjen toimivuudelle.

Tässä muistiossa selvitettäväksi luonnosteltujen toimenpiteiden vaikutuksiksi
arvioidaan muun muassa seuraavaa:

· Säädösvalmistelun ja sen toimintaprosessien sujuvoittaminen –
moniammatillinen yhteistyö ja ajanmukainen ja älykäs tieto- ja
viestintätekniikka tukena ja osana ”laadunvarmistusta”.

· Sanastotyön ja käsitemäärittelyn tuki lainvalmistelijalle – auttaa-
ko löytämään säädöstekstin käyttäjälle mahdollisesti vaikeasti
ymmärrettäviä kohtia laista ja antaa tavan kehittää ilmaisua?

· Sanastotyön ja käsitemäärittelyn tuki lainvalmistelijalle – lain
läpileikkaavat käsitteet elävät pitkään, joten arvokas työ voi-
daan tehdä laadukkaasti aikaa kestämään? Määrittely vähen-
tää arkikielen kielenkäytön aiheuttamaa sisältöjen väärinym-
märrystä.

· Julkisen hallinnon resurssien käytön tehostuminen toimintatapo-
ja kehittämällä – sama määrittelytyö toteutetaan vain kerran ja
hyödynnetään jo tehtyä työtä laajamittaisesti.

· Tiedon hallinnan taustaprosesseihin synnytettävien palveluiden
tarjoaminen yhden luukun periaatteella laajasti julkisessa hal-
linnossa – säädöstyöstä tietojärjestelmäkehitykseen, mahdol-
listetaan sujuvat siirtymät julkisen hallinnon prosesseissa.

· Osaamisen kasvattaminen, kun me kaikki joudumme mukautu-
maan työnkuvassa digitalisaation tuomiin muutoksiin – ollaan
mieluummin myönteisesti proaktiivisia kuin reaktiivisia.

Liitteet Tiivistelmäkalvot (pp-esitys)
Visuaalinen esimerkki, Ampuma-aseen hankkimislupa, 9.1.1998/1. (pp-
esitys)


