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Terminologicentralen TSK:s aktiviteter

 Terminologicentralen TSK grundades i 1974 och har 

sedan dess gjort systematiskt terminologiarbete med 

standardiserade metoder

 traditionellt har målet för terminologiarbete varit att 

underlätta fackspråklig kommunikation

 särskilt på 2000-talet har terminologiska metoder dock 

tillämpats också till andra ändamål som:

 utveckling av informationsarkitektur och datasystem

 utveckling och stöd av klassificering

 stöd av dokumentering på webben

 effektivering av informationssökning i termbanken

 ontologiarbete



Ordlista för arbets- och näringstjänster

 klientinformationssystemet för arbets- och 

näringstjänster i Finland ska förnyas

 landskap ska ta ansvaret för arbets- och 

näringstjänster i samband med landskapsreformen 

från och med början av 2019

 arbets- och näringsministeriet och KEHA-centret anlitade 

TSK att definiera de begreppen som behövs för det nya 

klientinformationssystemet samtidigt som själva 

systemet byggs

 terminologerna arbetade tillsammans med it-

konsulten och experter på arbets- och näringstjänster 

i POC-fasen (proof of concept) av systemutvecklingen
* KEHA-centret - närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 

förvaltningscenter





kompetens

utbildning

betyg

arbetserfarenhet språkkunskapfritidsaktivitet

examensbetyg

examen

certifikat

studieprestation

studier

färdighetkunskap

ESCO - European Skills, Competences, Qualifications and Occupations

profil för att söka nytt jobb



Uppdatering av Byggnadsklassificering

 terminologiska metoder används inte regelbundet i 

klassificeringsarbete, även om det sedan 2013 finns en 

standard som kunde hjälpa till

 ISO 22274 Systems to manage terminology, knowledge and 

content -- Concept-related aspects for developing and 

internationalizing classification systems

 till exempel i Statistikcentralens Byggnadsklassificering från 

1994 har bara en del av klasserna beskrivits

 nu ska klassificeringen uppdateras och alla klasser beskrivas, 

eftersom Byggnadsklassificeringen ska i fortsättningen 

användas i en elektronisk tjänst där lekmän själv ska tolka 

klassificeringen

 TSK har inte arbetat mycket med klassifikationer, men nu 

anlitar Statistikcentralen TSK för att ansvara för arbetet i 

stället att göra det själv som tidigare



vårdanstaltsbyggnader

- ålderdomshem

- vårdanstalter för

utvecklingsstörda

hemlika servicehus

lägre fastighetsskatt



INFORMATIONSHANTERING INOM 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

• Nationell styrning av informationshanteringen

– Baserar sig på helhetsarkitekturens principer och metoder

– Syftar på standardiserad dokumentation av patient- och
klientinfiormation för att försäkra t.ex.

• Interoperabilitet mellan IT-system och digitala servicer

• Användingen av de nationella informationssystemtjänsterna (Kanta)

• ”Secondary use of clinical data, client data”

• Utveckling av enhetliga informationsstrukturer

– Hälsovården: Enhetligt strukturerade patientjournaler

– Socialvården: Dokumentstrukturer och datakomponenter

– Distribution av nationella klassifikationer, nomenklaturer, 
kontrollerade terminologier, kodverk

• http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-list-page.xhtml
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http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-list-page.xhtml


Terminologiarbete: 
nya tillämpingsområden, nya målgrupper
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• Utveckling av informationsstrukturer

– Identifiering av organisationens eller

verksamhetens kärnbegrepp

– Utarbetande av begreppsmodeller

och begreppsdiagram

– Definiering av begrepp

• THLs kodtjänstverksamhet

– Terminologisk kvalitetssäkring av klassifikationer och kodverk

• Utveckling av en ny verktyg och verksamhetsmodell

– För att koppla ihop dokumentstrukturer, datakomponenter och
olika typer av terminologiska produkter

Målgrupper:

Verksamhetsledare

Verksamhetsarkitekter

Informationsarkitekter

IT-arkitekter

Klassifikationsexperter

Ämnesexperter



Ordlista för informationshantering inom socialvården
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TSK’s TEPA termbankhttps://www.thl.fi/documents/920442/292070

8/sosiaalialan_tiedonhallinnan_sanasto_versi

o_3_0.pdf/06ef0be0-2503-48ee-972a-

1ca7dd7becfe

Presicerade handlingar

för adoptionsrådgivning

Sammanfattning av adoptivbarnets

bakgrundsinformation

https://www.thl.fi/documents/920442/2920708/sosiaalialan_tiedonhallinnan_sanasto_versio_3_0.pdf/06ef0be0-2503-48ee-972a-1ca7dd7becfe
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Dokumentstruktur:

Sammanfattning av 

adoptivbarnets

bakgrundsinformation

Definitionen av begreppet i ordlistan

Komponent

”skolning”

Hierarkivyn

av dataelement

Lista över relevanta roller:

Klient

Ärendeberedare

Beslutsfattare

Handläggare

Delgivningsmottagare osv.

Lista över relevanta dataelement
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Datakomponent

”skolning”

Definitionen av begreppet i ordlistan

Hierarkivyn

av dataelement

Lista över relevanta dataelement:

Läroanstalt

Beskrivning

Utbildningsområde

Examensbenämning

Studieperiod osv. 
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Beskrivning av 

dataelementets innehåll

(anges som kodvärde)

Dataelement

”utbildningsområde”

Hänvisning till klassifikationen

på kodservern



TACK!
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