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Litterointimerkinnät 
 
Markku Liukkonen: Haastattelija 
Katri Seppälä: Vastaaja 
  
sa- sana jää kesken 
(sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-) sana, josta ei ole saatu selvää 
(--) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 
[tauko 10 s] vähintään 10 sekunnin tauko puheessa 

 
, . ? : kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa  
 
 
 
[musiikkia] 
 
Markku Liukkonen: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia julkisten verkkopalveluiden 
kehittämisestä. Minä olen Markku Liukkonen ja toimin tämän podcast-sarjan isäntänä. 
Teksti on dataa – näin voi rohkeasti väittää, kun puhutaan semanttisesta 
yhteentoimivuudesta sekä erilaisissa verkkopalveluissa käytettävistä luokitteluista sekä 
ontologioista. Mutta mitä nämä käytännössä tarkoittavat, kun kyseessä on 
verkkopalvelun kehittäminen? Tässä podcast-sarjan kolmannessa jaksossa 
Sanastokeskuksen Katri Seppälä tutustuttaa meidät ontologioiden ihmeelliseen 
maailmaan. Tämä haastattelu on tehty keväällä 2022 Helsingin keskustakirjasto 
Oodissa. 
 
[musiikki jatkuu ja loppuu] 
 
Markku Liukkonen: Turussa ollaan tehty näitä digihankkeita yhteistyössä nyt 
Sanastokeskuksen kanssa. Itse hieman maallikkona ku astuin remmiin, yllätyin tämän 
Sanastokeskuksen työstä, että mitä ihmettä se mahtaa olla. Puhuttiin paljon 
semanttisesta yhteentoimivuudesta ja ontologioista, ja korostettiin niiden tärkeyttä. 
Pystytkö hieman avaamaan, mitä on semanttinen yhteentoimivuus, ja miksi se on 
tärkeää tällasten digitaalisten palveluiden kehittämisessä? 
 
Katri Seppälä: Sanastokeskushan on toiminu jo vuodesta 1974 lähtien. Tavallaan ois 
voitu jo sanoo, et me ollaan alusta asti toimittu semanttisen yhteentoimivuuden eteen, 
ku me ollaan laadittu sellasia sanastoja, jossa määritellään käsitteitä, jotta osattais 
käyttää termejä oikeissa merkityksissä. Mut oikeestaan toi semanttisen 
yhteentoimivuuden termi on tullu käyttöön tässä viime vuosina vasta, kun on alettu 
puhua siitä, että miten tieto liikkuu tietojärjestelmistä toiseen. Ja on tärkeää, että se 



tieto säilyy muuttumattomana tälläsessä siirrossa. Elikkä se, joka on se tiedon tuottaja 
ja siirtää sitä eteenpäin, niin sen pitäis ymmärtää samalla tavalla se tiedon sisältö kun 
sen vastaanottajan, jotta tää yhteentoimivuus toteutuis. Ja sillon sitte voidaan kätevästi 
hyödyntää tuotettuja tietoja niin, että ei mee asiat sekaisin. 
 
Markku Liukkonen: Tähän liittyy paljo sellasia termejä, jotka voi olla hieman outoja tai 
uusia: esimerkiks asiasanat, luokittelu, hierarkkisesti toimivat ontologiat. Pystytkö 
hiukka, ennen ku mennään syvemmälle aiheeseen, avaamaan näitä termejä? 
 
Katri Seppälä: Ontologiat on yks keino, mitä on nyt sitte käytetty, kun tätä semanttista 
yhteentoimivuutta haetaan. Meillä Suomessa tuotetut ontologiat on tyypillisesti sellasia, 
et niit käytetään aineistojen kuvailuun ja sitte tiedonhakuun. Siellä ontologioissakin 
esitetään näitä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Sillon kun ne on kans yhdessä 
päätetty, että mitä niillä käsitteillä tarkotetaan, kaikki käyttäjät voi sitten käyttää niitä 
ontologioita ja niiden asiasanoja yhdenmukaisessa merkityksessä. Esimerkiks tämmösis 
tiedonhakupalveluissa voidaan käyttää tätä apuna niin, että kun ontologian käsitteiden 
välillä on suhteita, esimerkiks tälläsiä tyyppisuhteita, että jazz on yhdenlaista musiikkia, 
niin kun ontologia on sen… Ehkä se tärkein piirre nyt verrattuna muuhun vastaavaan 
toimintaan on se, et se ontologia on koneymmärteisessä muodossa. Niin sillon se kone, 
joka hyödyntää ontologiaa, jonka avulla tämmönen vaikka tiedonhakujärjestelmä on 
toteutettu, niin se tietää sen ontologian avulla tälläset suhteet ja osaa hyödyntää niitä 
sitte siinä tiedon hakutulosten esittämisessä. Et jos vaikka tälläsessä musiikkihaussa 
tiedonhakija käyttää asiasanaa jazz, mutta sitten siel onki aineistoja, jotka on kuvattu 
pelkästään musiikki-sanalla, niin kone tietää, että jazz on yhdenlaista musiikkia, ja osaa 
sitten antaa ne oikeat hakutulokset sieltä. Tai sit jos käy niin päin, että tälläsellä 
tarkemmalla asiasanalla jazz ei löydy yhtään mitään, kone voi parhaassa tapauksessa 
tarjota sitten niitä erilaisia musiikki-asiasanalla kuvailtuja aineistoja, koska osa niistä 
voi sitte koskea sitä jazzmusiikkia, ja sieltä voi sitten löytyä vähän niinku kahlaamalla 
niitä oikeita hakutuloksia. 
 
Markku Liukkonen: Mut mihin sitte tarvitaan Sanastokeskusta, et jos sisällöntuottaja 
itse haluaa tehä tällasia kokonaisuuksia, niin eikö sisällöntuottaja voi ihan itse tällasia 
sanastokokonaisuuksia sit tehdä? 
 
Katri Seppälä: Kyllä, joo, sisällöntuottajat voi kyllä itekki tuottaa niitä ontologioitaki ja 
sitte rakentaa sen perusteella tälläsiä palveluita, jotka hyödyntää niit ontologioita. 
Mutta monille toimijoille tällänen työsarka on semmonen pieni sivujuonne heidän 
muiden tehtävien ohessa. Sanastokeskus sit taas on keskittyny nimenomaan tän 
tyyppiseen työhön, et meiän kaikki asiantuntemus liittyy siihen, että miten käsitteitä 
analysoidaan, niiden piirteitä, niiden välisiä suhteita, ja miten sellasta käsitetietoo 
voidaan hyödyntää. Niin usein me pystytään sitten tehokkaammin tuottamaan tälläsiä 
aineistoja, jotka asiakas sitte ottaa vaan hyötykäyttöön, mutta niitä ei tarvi sitte itse 
valmistella alusta loppuun asti. Kun on vakiintuneet menetelmät ja ne on meillä 
hallussa, niin sillä tavalla me pystytään sitte auttamaan meidän asiakkaita tälläsessä 
tilanteessa. 



 
Markku Liukkonen: Ja mä oon tässä työssä oppinut, että tällänen niin sanottu hihasta 
vedetty ontologia, nii se ei välttämättä toimi sitte halutulla tavalla. 
 
Katri Seppälä: No näinkin voi käydä, että kyllä se on ihan oma taiteenlajinsa se 
käsitteiden analysointi ja se, että osataan ottaa monia näkökulmia huomioon ja erilaisia 
tarpeita. Harjotus tekee mestarin, että kun sitä tekee tarpeeks, ehkä ne tuloksetki 
näyttää siltä, että on osattu miettiä asioita monesta kulmasta. 
 
Markku Liukkonen: Mites sit, jos mietitään, et tällänen kunnassa asian kanssa 
työskentelevä ihminen, ja haluais sitten kehittää tällasta, niin miten tässä pitäis edetä? 
Kunnassa oleva asiantuntija on varmasti kartalla siitä, että tämmönen laadukas data 
on hyvä juttu, avoin data on hyvä juttu, mut siihen se sit helposti jää. Mut miten 
tällasessa kehitystyössä kannattas lähtee liikkeelle? 
 
Katri Seppälä: Suomen julkinen hallinto on onneks viime vuosina panostanu paljon 
sellasen yhteisen tekemisen eteen. Esimerkiks Kansalliskirjasto, joka tarjoaa tätä Finto-
ontologiapalvelua, antaa mahdollisuuden hyödyntää niitä siellä palvelussa julkastuja 
ontologioita moniin eri tarkotuksiin, ja se on ihan maksutta mahdollista. Sitten Digi- ja 
väestötietovirasto tarjoaa tän yhteentoimivuusalustan, jossa voidaan esimerkiks 
koodistoja tai sit tämmösiä määritteleviä sanastoja julkasta. Ja sielläkin taas ne 
tuotokset, jotka joku on projektissa tai muussa toiminnassaan tuottanu, on kaikkien 
jälleenkäytettävissä. 
 
Molemmat näistä organisaatioista tarjoaa myös semmosia yleisluontosia ohjeita siihen, 
et miten voidaan edetä asioissa, mitä pitää ottaa huomioon. Mutta sit jos kunnalla 
esimerkiks ei itsellään oo laajempaa osaamista tällasista palvelujen kehittämisestä, nii 
sit tarvitaan konsultteja siihen vielä avuks, että toisaalta IT-puolen osaamista ja sit 
mahdollisest tämmöstä käsiteanalyysin osaamista, mitä Sanastokeskus tarjoaa. 
 
Mutta alkuun pääsee tutustumalla näihin vapaasti käytössä oleviin aineistoihin ja 
ohjeisiin. Sielt saa sen alkutiedon, ja sitä voi lähtee sitte täydentämään muiden 
palveluntarjoajien avulla. 
 
Markku Liukkonen: Mainitsit IT:n ja järjestelmät. Minkälaiset järjestelmät ja sovellukset 
sit voi näitä ontologioita hyödyntää? Kun lähdetään tällasta järjestelmää tai sovellusta 
kehittään, niin mitäs siinä kannattais sitte ottaa huomioon? 
 
Katri Seppälä: No varmaan tyypillisimpiä, jo takavuosina tavallaan vastaavanlaisia 
järjestelmiä hyödyntäneet organisaatiot on kirjastot, jotka on kaikille tuttuja, tai sitte 
muut muistiorganisaatiot, niinku museot, joilla on kokoelmia, joita täytyy kuvailla 
samalla tavalla, ku kirjaston kokoelmiaki kuvaillaan. Niin ne on ollu semmosia tyypillisiä 
paikkoja, et kaikki organisaatiot, joilla on aineistoja, jotka täytyy kuvailla, jotta niitä 
voidaan sitte tehokkaasti hyödyntää – sekä omassa toiminnassa et erilaises 
yhteistyössä. Et jos vähän siirrytään sinne vaikka museoiden puolelle, niin se, että 



museoiden aineistot on tarkasti kuvailtuja, vaikuttaa esimerkiks siihen, miten 
tehokkaasti voidaan niitä hyödyntää näyttelyitä koottaessa ja vaikka aineistoja toisille 
museoille lainattaessa. Kun kaikki on käyttäny samaa ontologiaa aineiston kuvailuun, 
se pohja on yhtenäinen, ja löytyy sitten ne aineistot sieltä, mitä halutaan ja tarvitaan 
vaikka jonku näyttelyn pystyyn laittamiseen. 
 
Tyypillisimmin nää ontologiat on tosiaan tämmösissä kuvailu- ja sitten siinä 
vastapuolella siin tiedonhakujärjestelmissä käytössä. Niitä tietysti sitten erilaiset IT-
alan toimijat rakentaa asiakkailleen niitä järjestelmiä. Mut et kuitenkin se pohja sitten, 
mitä niissä järjestelmissä hyödynnetään näitten ontologioiden ja luokitusten osalta, nii 
se voi olla jostain lainattua, että niitä ei tarvitse eikä oikeestaan pitäisi eikä kannattaisi 
luoda eri tavalla jokaiseen järjestelmään. Koska jos ne on yhtenäisiä, se käyttö on aina 
helpompaa, koska monet joutuu työssään käyttämään monia järjestelmiä. Jos niis on 
yhtenäinen perusta, niiden käyttö on helpompaa. Saati sitten jos ajatellaan kansalaisia, 
maallikoita, jotka ei oo asiantuntijoita ollenkaan siinä asiassa, mistä hakee tietoa, se 
yhtenäisyys aina sitte helpottaa. 
 
Vaikka sellanen esimerkki, että kun ihmiset siirtyy kunnasta toiseen, muuttaa toisaalle 
tai hoitaa vaikka vanhempiensa asioita, jotka vanhemmat asuu sitten toisessa kunnassa 
kun tää henkilö itse. Ja kun katsotaan sitten niitä kunnan palveluja sieltä verkosta, niin 
kuinka helposti sieltä löytyy ne tarvittavat palvelut? Jos ne on yhdenmukasesti kuvailtu 
eri kunnissa, se on paljon helpompaa se löytäminen kun se, että jos jokainen kunta on 
tähän tarkotukseen kehittäny sen oman luokituksensa ja oman kuvailujärjestelmänsä, 
niin todennäkösesti on vaikeempaa löytää niitä haluttuja asioita sieltä. 
 
Markku Liukkonen: Eli voidaanko sanoa, et tässä ontologiassa sanat ovat ikään kuin 
järjestelmän käyttämää dataa, ykkösiä ja nollia? 
 
Katri Seppälä: Joo, kyllähän ne on, koska niitten sanojen taakse just piiloutuu nää 
käsitteet, ja ne on se, miten me ymmärretään niitten sanojen merkitykset, niin sitä 
tietoa siel sit hyödynnetään. 
 
Markku Liukkonen: Avaatko viel, et mitä eroa on siis ontologialla ja luokittelulla? 
Turussa ku ollaan vedetty tätä Digikannustin-hanketta, asiakaslähtöinen toteutus 
tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan hallinnoimiselle ja tarjoamiselle 
kohderyhmälähtöisissä näkymissä. Tässä on panostettu nimenomaan tällaseen 
hierarkkiseen ontologiaan ja sen kanssa yhteentoimivaan luokitteluun. Eli onko niin, 
että nää yhdessä muodostaa tällasen sanotusmallin? Voisiks hiukan avata sitä, että mitä 
tällä tarkotetaan, ja miks kannattaa muodostaa sit tällanen kokonaisuus? 
 
Katri Seppälä: Joo, tää on nyt tosiaan se tapa, mikä esimerkiksi tossa projektissa on 
valittu siihen aineistojen kuvailuun, et käytetään rinnakkain sekä luokitusta että 
ontologiaa. Mutta luokituksia ja ontologioitahan on molempia hyvin erilaisia. Ne voi 
mennä hyvin tarkalle tasolle, tai sit ne voi olla semmosia epätarkempia, karkeampia. 
Ja tähän malliin päädyttiin tossa mainitussa projektissa sen takia, että se oli helpommin 



toteutettavissa ja toivottavasti riittävä tarkkuudeltaan niihin käyttötarkotuksiin, mihin 
se on tarkotettu. Ei tarvinu lähteä laatimaan ontologiaa, koska sellanen oli jo 
käytettävissä. Se saatettiin vaan ottaa käyttöön sieltä Kansalliskirjaston Finto-
palvelusta. Sitten tätä luokitusta ei tarvinu tehdä semmoseksi yksityiskohtaseksi, koska 
se ontologia on se, minkä kautta kuvailuun saadaan ne yksityiskohtaset tiedot. Eli 
tavallaan pystyttiin tekemään pienempi työ ja sit toisaalta helpommin hahmottuva 
luokituskokonaisuus myös niille tiedonhakijakäyttäjille. 
 
Et jos siitä luokituksest olis laadittu kovin monimutkanen, se ois ollu taas sitte 
hankalampi näille maallikkokäyttäjille, vaikka ehkä olis avautunu asiantuntijoille ihan 
hyvin. Et siin on niinku toisaalta… tehtiin vähemmän työtä sen luokituksen laatimiseksi, 
ja toivottavasti saatiin siitä sitten semmonen helppokäyttösempi. Tällä tavalla pystyttiin 
optimoimaan sitä resurssien käyttöö siinä projektissa. Näissä luokitusten ja 
ontologioiden laatimisessahan on aina tärkeää se, että tehdään yhteistyötä sen 
kohdealueen asiantuntijoiden kanssa. Ja nyt kun siihen varsinaiseen luokituksen 
rakenteen miettimiseen ei tarvinu käyttää niin paljon aikaa, ja varsinkaan sitä 
ontologiaa ei tarvinu laatia ollenkaan, niin pystyttiin panostamaan enemmän siihen, 
että otettiin niitä asiantuntijoita mukaan miettimään sitä, että siitä luokituksesta tulee 
oikeanlainen. Et näitä ei koskaan kannattais tehdä sillain täysin ulkopuolisena, että 
tässä teille hyvä luokitus, ottakaapa käyttöön, vaan otetaan mieluummin ne 
asiantuntijat mukaan jo siin valmisteluvaiheessa, jotta saadaan sitte heidän 
näkökulmansa siin otettua huomioon ja saadaan todennäkösemmin semmonen toimiva 
luokitus aikaan. 
 
Markku Liukkonen: Ja tässähän ymmärtääkseni oli viel hieman poikkeuksellista se, että 
vielä tän loppujärjestelmän tai käyttiksen tekijät, eli koodaajat, oli tässä myös mukana. 
Onko tämä poikkeuksellista, et on näinkin moniammatillinen porukka tavallaan 
rakentamassa tällasta? 
 
Katri Seppälä: Se ei sinällään oo poikkeuksellista, et on moniammatillinen porukka, mut 
se, että miten tiiviisti tehdään yhteistyötä näitten eri asiantuntijaryhmien välillä, niin se 
oli mun mielestä tosi onnistunutta tässä projektissa, et me päästiin suoraan 
keskusteluyhteyteen näitten IT-kehittäjien kanssa, ja toivottavasti pystyttiin auttamaan 
heitä siinä heidän työssä. Ja me myös opittiin siitä, saatiin lisäymmärrystä siitä, et mitä 
se vaatii sen tekniikan osalta, että luokitusta ja ontologiaa voidaan käyttää siinä 
yhdessä ja samassa järjestelmässä sitte tehokkaasti. 
 
Et se on sellanen asia, mitä… Mä oon pitkään ollu tällä alalla, niin se on tullut viime 
vuosina. Kun kaikki tää käsitetiedon käyttö on enemmän ja enemmän kytkeytyny 
tekniikkaan, digipalvelujen kehitykseen ja niin edelleen, niin tää eri asiantuntijoiden 
välinen yhteistyö on tullu entistä tärkeämmäks. Toivon, että muissakin projekteissa 
päästäis tälläseen vastaavanlaiseen suoraan ajatustenvaihtoon ja toisten työn 
kommentointiin. Uskon, et siit ois kaikille osapuolille hyötyä. 
 
Markku Liukkonen: Säästää aikaa ja rahaa. 



 
Katri Seppälä: Nimenomaan. 
 
Markku Liukkonen: Minkälaisii kokemuksii teil sit Sanastokeskuksessa jäi käteen tästä 
meiän hankkeesta? Miten tää sanasto- ja ontologiatyö sujui osana tän tuotteen 
kehittämistä? Ne meni siin vähän niinku rinta rinnan. 
 
Katri Seppälä: Joo, kyllä se suju tässä tosiaan hyvin, koska me saatiin hyvin tietoa, ja 
oli näitä yhteyksiä eri asiantuntijoihin. Ja oli hyvä, että saatiin myös niitten kohdealojen 
elikkä tässä harrastusten, tapahtumien ja koulutusten tarjoajia mukaan siihen 
keskusteluun, että saatiin heidän näkemyksensä otettua sitte huomioon siinä. Mutta 
toki täytyy se aina hyväksyä, että ne lopputulokset on kuitenki sitte kompromisseja. Et 
kyllä eri toimijoilla, vaikka samalla alalla toimisivatkin, on kuitenkin vähän toisistaan 
poikkeavia tarpeita ja painopistealueita. Eli ihan kaikkea sitä ominta ja erikoisinta sinne 
ei välttämättä saa mukaan, mutta tavotteena onki semmonen, että se ois kuitenki 
kaikkien hyväksyttävissä ja kohtuullisen yksinkertanen käyttää sitte. Esimerkiks ku sitä 
luokitusta laaditaan, täytyy vähän niinku joustaa kaikkien, että saadaan sit semmonen 
kuitenki kaikkien käyttöön kohtuullisesti toimiva, yksinkertanen luokitus aikaan. 
 
Markku Liukkonen: Ehkä vähän tohon liittyen, oliks täs hankkeen aikana jotain haasteita 
kenties näihin asioihin liittyen tai johonki muuhun? 
 
Katri Seppälä: Näistä kolmesta aihealueesta, millä luokituksia laadittiin, se 
koulutusaihealue oli selkeesti haasteellisin. Koska siihen on niin erilaisia tulokulmia, et 
jos ajatellaan tällästä tutkintoon valmistavaa koulutusta ja sitten vapaan sivistystyön 
koulutusta, niin vaikka siel on liittymäkohtiakin ja samanlaisia aiheitakin käsitellään, 
silti ne just tämmöseen luokittelutarpeeseen liittyvät erot oli niin isoja, että sitten 
lopulta päädyttiin sellaseen ratkasuun, että se koulutusta koskeva luokitus laadittiin 
ensisijasesti vapaan sivistystyön näkökulmasta. 
 
Ja tässäki tavallaan on taustalla paitsi se, että oli näitä erilaisia näkökulmia, niin se, 
mikä on tän semanttisen yhteentoimivuuden tavottelun taustalla noin yleisesti, on se, 
että ei tehtäis moneen kertaan sitä samaa asiaa. Meillä on Suomessa olemassa jo 
kattava Opintopolku-sivusto ja -palvelu, joka sitten keskittyy näihin tutkintoon johtaviin 
koulutuksiin. Sen takia sit päädyttiin tähän ratkasuun, että nyt laaditaan sitte se 
vaihtoehto tälle vapaalle sivistystyölle ja pyritään hyödyntämään sitä työtä, mitä 
tutkintoon johtavasta koulutuksesta on tehty siellä Opintopuolella, niin sitte sitä kautta, 
eikä aloteta niinku alusta ja tehdä sitä työtä uudestaan. 
 
Markku Liukkonen: Eli aika laajasta kokonaisuudesta on kyse, vaikka kyse on loppujen 
lopuks aika yksinkertasesta asiasta, joka tässä meidän arkipäiväsen elämämme 
taustalla koko aika ruksuttaa. Jos mietitään, mitä konkreettista tää meidän hanke nyt 
tuotti esimerkiks kuntien digitaalisten palveluiden kehittäjien avuksi? Tuliks sielt jotain 
uusia työkaluja esimerkiks? Millä tavalla näitä vois nyt sitte hyödyntää ihan 
käytännössä? 



 
Katri Seppälä: Sillä tavallahan täs on laajasta kokonaisuudesta kyse, just täällä 
taustalla, et on näitä julkisen hallinnon yhteisiä tavotteita. Nyt sitte pala palalta 
koitetaan niitä edellytyksiä parantaa sille, että kun tehdään uusia palveluja, niin niistä 
voitais sitte tehdä yhteentoimivia. Niinku aikasemmin totesin, näitä aineistoja on nyt 
tarjolla vapaaseen käyttöön siellä Finto-palvelussa ja yhteentoimivuusalustalla. Ja nyt 
tää projekti on tuonu sinne yhden palasen lisää. Eli nää luokitukset, jotka on tässä 
laadittu, on nyt siellä yhteentoimivuusalustan Koodistot-palvelussa julkastu, ja ne voi 
ottaa sieltä käyttöön. 
 
Sitten voi myös lähteä hakemaan mallia sen oman palvelun toteutukselle siitä, miten 
tää kalenteritoiminto toteutetaan nyt sitten esimerkiks siellä Turun palveluissa. Ja kun 
siellä on käytetty rinnakkain sitä ontologiaa ja luokitusta, tälläsen samankaltasen mallin 
varaan voi sitten rakentaa myös omia palveluja. Niitä voi sit tietysti niitä perusteita 
myös muokata, että se, että tällänen luokitus nyt on julkastu siel Koodistot-palvelussa, 
niin jos käy ilmi, että joku tarvii sitä vähän muokattuna, sitähän voi sitten muokata 
omiin tarpeisiinsa, mut ei tarvi alottaa kuitenkaan alusta asti, et se pohja on olemassa 
siellä. Ja sama koskee sitten periaatteessa myös tätä ontologiapuolta. Tässä 
hankkeessa nyt päätettiin valita ontologiaksi se yleinen suomalainen ontologia, YSO, 
mutta tilalle voi ottaa jonkun muunkin ontologian, jos se tuntuu sopivan paremmin 
niihin omiin tarpeisiin. Vaihtoehtoja on, mutta joutuu tekemään pienempiä muutoksia, 
vaikkei ihan samaa mallia noudattas. Mut et tosiaan ei tarvi alottaa alusta – se on tässä 
pointti. Mitä enemmän näitä samoja välineitä käytetään palvelujen toteutuksessa, sitä 
enemmän sitten tulee tämmösiä [musiikki alkaa] keskenään yhteentoimivia ja 
helppokäyttösempiä palveluja meiän kaikkien käyttöön tulevaisuudessa. 
 
Markku Liukkonen: Oikein hyvä. Kiitoksia haastattelusta! 
 
Katri Seppälä: Kiitos. 
 
[musiikkia] 


