
Luokitusten ja ontologiaan perustuvan 
asiasanoituksen käyttö kuvailussa

Sanastokeskus ry



Kuvailun periaatteet

• kun kuvailussa käytetään rinnakkain luokitusta ja ontologiaa 

• karkean tason kuvailu tehdään sisällön tai tyypin mukaisen 

luokituksen avulla

• yksityiskohtainen kuvailu tehdään ontologian asiasanojen avulla

• kun asiasanat tarkentavat luokitukseen perustuvaa kuvailua

• sisällön kuvailu ei jää pelkän luokituksen varaan

• luokituksen ei tarvitse olla yksityiskohtainen



Sisältö- ja tyyppiluokitusten käyttö

• valitse harrastuksen, tapahtuman tai koulutuksen sisältöä yleisellä 
tasolla kuvaava luokka

• useimmiten kuvaukseen riittää yksi luokka, mutta tarvittaessa voit 
valita useampia luokkia – kuitenkin enintään kolme

• esimerkiksi musiikin historiaa esittelevän näyttelyn kuvaamiseksi voit 
valita luokat musiikki ja historia

• jos sopivaa luokkaa ei ole käytettävissä, valitse muu sisältö - tai muu 
koulutus -luokka

• valitse tapahtumalle lisäksi yksi tapahtuman tyyppiä kuvaava luokka

• jos sopivaa luokkaa ei ole käytettävissä, valitse muu tapahtumatyyppi -
luokka



Tapahtuman sisältö

Elokuva

Kuvataide

Musiikki 

Tanssi

Teatteri, performanssi ja sirkus

Kirjallisuus ja sanataide

Käsityöt

Ruoka ja juoma

Terveys ja hyvinvointi

Liikunta ja urheilu

Luonto ja kulttuuriympäristö

Yhteiskunta

Historia

Uskonto ja hengellisyys

Yritystoiminta ja työelämä

Muu sisältö

Tapahtuman tyyppi

Festivaalit

Kaupunkitapahtumat

Keskustelutilaisuudet

Kilpailut

Kokoukset, seminaarit ja kongressit

Konsertit

Koulutustapahtumat

Leirit

Luennot

Markkinat

Messut

Myyjäiset

Näyttelyt

Opastukset

Retket

Työpajat

Verkostoitumistapahtumat

Muu tapahtumatyyppi



Harrastukset

Ajanvietepelit
Eläimet
Kielet
Kirjallisuus ja sanataide
Kuvataide ja media
Kädentaidot
Liikunta ja urheilu
Luonto
Musiikki
Ruoka ja juoma
Teatteri, tanssi ja sirkus
Tiede ja tekniikka
Yhteisöllisyys ja auttaminen
Muu sisältö

Koulutukset

Kädentaidot
Kuvataide
Musiikki
Teatteri, tanssi ja sirkus
Liikunta
Terveys ja hyvinvointi
Kielet ja kirjallisuus
Viestintä ja media
Historia, yhteiskunta ja talous
Psykologia ja filosofia
Ruoka ja juoma
Kasvienhoito ja viljely
Luonto ja ympäristö
Tietotekniikka
Muu koulutus



Esimerkkejä sisältöluokitusten käytöstä (1/2)
• Tapahtumat

• yhteiskunta-luokka sopii kuvaamaan esimerkiksi kansalaistoimintaan, asukastoimintaan, 
julkisen sektorin toimintaan tai kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä tapahtumia

• historia-luokkaa voi tarvittaessa käyttää tarkentamaan esimerkiksi kuvataiteeseen, musiikkiin 
tai yhteiskuntaan liittyvien tapahtumien kuvailua

• Harrastukset
• ajanvietepelit-luokka sopii kuvaamaan esimerkiksi kortti-, lauta- tai roolipeleihin liittyviä 

harrastuksia
• kuvataide ja media -luokka sopii kuvaamaan esimerkiksi taidegrafiikkaan, sarjakuvaan tai 

valo- ja videokuvaukseen liittyviä harrastuksia
• tiede ja tekniikka -luokka sopii kuvaamaan esimerkiksi tähtitieteeseen, tietotekniikkaan tai 

ilmailuun liittyviä harrastuksia
• yhteisöllisyys ja auttaminen -luokka sopii kuvaamaan esimerkiksi ystävätoimintaan, 

vapaapalokuntatoimintaan, kulttuuriperinteisiin tai monikulttuurisuuteen liittyviä harrastuksia



Esimerkkejä sisältöluokitusten käytöstä (2/2)

• Koulutus
• kielet ja kirjallisuus -luokka sopii kuvaamaan esimerkiksi luovan kirjoittamisen 

ja vieraiden kielten koulutusta
• viestintä ja media -luokka sopii kuvaamaan esimerkiksi puheviestinnän ja 

valo- ja videokuvauksen koulutusta
• kun on kyse ohjaajaksi tms. opiskeleville annettavasta koulutuksesta

• valitse koulutuksen kuvailuun luokka, joka ilmaisee mihin tehtäviin ohjaajia 
koulutetaan
• esimerkiksi liikunta-luokka sopii kuvaamaan lasten liikuntakerhon 

ohjaajien koulutusta
• täydennä luokkaan perustuvaa kuvausta tarvittaessa sopivilla ontologiasta 

valittavilla asiasanoilla



Ontologian asiasanojen käyttö
• valitse harrastusta, tapahtumaa tai koulutusta kuvaavat mahdollisimman tarkat asiasanat 

ontologiasta

• valitse asiasanoja, jotka tarkentavat harrastuksen, tapahtuman tai koulutuksen sisältöä tai muuten 
täydentävät kuvailua

• muiden kuvailutietojen sisältöä ei ole tarpeen toistaa valitsemalla niihin liittyviä asiasanoja

• esimerkiksi virtuaalitapahtumaksi merkityn tapahtuman kuvaukseen ei tarvitse liittää asiasanaa 
etäosallistuminen

• usein kuvailuun riittää 1–5 asiasanaa

• tapahtuman, harrastuksen tai koulutuksen vapaamuotoinen kuvaus auttaa asiasanojen valinnassa

• tarkan asiasanan valinnassa voi hyödyntää ontologian hierarkkista rakennetta (vrt. musiikki ja 
tarkemmat musiikin lajit)

• yhdestä hierarkiasta valitaan vain tarkin asiasana
• jos tarkkaa asiasanaa ei löydy, valitaan muu lähimmin sisältöä kuvaava asiasana

• kun asiasana on valittu ontologiasta, haku toimii myös ko. sanan ontologiaan sisältyvillä synonyymeilla 
ja erikielisillä vastineilla



Elokuva
Kuvataide
Musiikki 
Tanssi
Teatteri, performanssi ja sirkus
Kirjallisuus ja sanataide
Käsityöt
Ruoka ja juoma
Terveys ja hyvinvointi
Liikunta ja urheilu
Luonto ja kulttuuriympäristö
Yhteiskunta
Historia
Uskonto ja hengellisyys
Yritystoiminta ja työelämä
Muu sisältö



Kohderyhmäluokituksen käyttö

• valitse kohderyhmä, jos harrastus, tapahtuma tai koulutus ei ole 

tarkoitettu kaikille

• kohderyhmän valinta helpottaa tiedonhakua, kun hakutulokset voi rajata 

esimerkiksi nuorille tarkoitettuihin tapahtumiin

• tarvittaessa voit valita useamman kuin yhden kohderyhmän

• ESIMERKKI: jos harrastus, tapahtuma tai koulutus on tarkoitettu erityisesti 

toimintarajoitteisille kuten kuulo-, näkö- tai kehitysvammaisille henkilöille, 

valitse kohderyhmäksi toimintarajoitteiset

• tarvittaessa voit tarkentaa kohderyhmää vapaamuotoisen kuvauksen ja 

ontologiasta valittavien asiasanojen avulla



Kuvailuesimerkki 1: Kaarinan villasukkakilpailu

• luokitukset

• tapahtuman sisältö: käsityöt

• tapahtuman tyyppi: kilpailut

• kohderyhmä:  kohderyhmä rajaamaton

• asiasanat: neuletyöt, sukat, villa, paikallisuus



Kuvailuesimerkki 2: Pyhän Katariinan aamu-asahi

• luokitukset

• tapahtuman sisältö: liikunta ja urheilu

• tapahtuman tyyppi: muu tapahtumatyyppi

• kohderyhmä:  aikuiset

• asiasanat: asahi, terveys, ulkoliikunta



Kuvailuesimerkki 3: Stand up, teatteri K-18

• luokitukset

• tapahtuman sisältö: teatteri, performanssi ja sirkus

• tapahtuman tyyppi: muu tapahtumatyyppi

• kohderyhmä:  aikuiset

• asiasanat: stand up -komiikka



Kuvailuesimerkki 4: Nuotiokitara ja vapaa säestys 

• luokitukset

• koulutukset: musiikki

• kohderyhmä:  aikuiset

• asiasanat: kitara, vapaa säestys



Kuvailuesimerkki 5: 
Lasten kuvataidekurssi (12–14-vuotiaat)

• luokitukset

• koulutukset: kuvataide

• kohderyhmä: nuoret (12–14-vuotiaat)

• asiasanat: piirtäminen, maalaus



Kuvailuesimerkki 7: Peliryhmä

• luokitukset

• harrastukset: ajanvietepelit

• kohderyhmä: nuoret aikuiset (16–29-vuotiaat)

• asiasanat: lautapelit, korttipelit, mobiilipelit



Kuvailuesimerkki 8: Kanikurssi

• luokitukset

• harrastukset: eläimet

• kohderyhmä: kohderyhmä rajaamaton 

• asiasanat: kani, eläinten koulutus


