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I
JOHDANTO
Lancasterin mukaan on itsestiln selvdS, cttfi atk-pohjaiscn tictokannan luominen ja
yll5pitfiminen tarvitsee jonkinlaista tiedon (dokurncntticn yrns.) organisoimista. Tarvitaan tiedon luokitusta, luettelointia, indcksointia ja tiivistemicn tekoa (Lancaster
1986, 3). Tdrkeintd on dokumenttien kuvaamincn sitcn, cttf, dokumentin voi tunnistaa tekijln ja nimen perusteella, mutta yhtei tirkclri on tieclon ltiytdmincn uudelleen
tietokannasta sen myohempdzi kdytttil ajatcllen. Apuvllinccksi t.{hzin tiedon organisoimiseen Lancaster esittf,d tesauruksen kziyttrizi. tai scn sovclluksia. (Lancaster 1986,
147, 176.) Tiedonhaussa tesaurus toimii vztkiosanastona tictoja tai clokumentteja tallennettaessa ja haettaessa (Virtasalo 1985. 7).

Vaikka tesaurusta viel6 tarvitaan 1990-luvulla s:rataa olla, ctti juuri sen sovellukset
valtaavat tiedon markkinat. .lfrrvelin (1987, 58) otaksuu, cttr,i lfrhivuosina ponnistellaan kovasti tietokantojen integroinnin puolcsta: p1,r'it:iiin saamaan erityyppiset tietokannat toimiviksi kokonaisuuksiksi. Hdnen nriclcstriiin joitakin ongelmista voidaan
ratkaista kehittdmdlld tiedon tallennuksen ja haun r,'rilincitii ja joitakin taas keyttoliittymiri kehittdmdl16.
Koska myos Elf,keturvakeskuksessa (ETK:ssa) on luotu uscita ckikealan tictokantoja,
on ETK:ssakin joucluttu pohtimaan tiedon intcgrointir. Ensimmfiinen tietokanta EVIP, El5kevakuutuksen informaatiopankki - on lar<littu kirjaston tarpeita varten.
Myohemmin rakennettiin lakiosastollc viisi omaa ticlokrntaa: ELLA, El5kelakitietokanta - ENTI, Entiset tyoelzikelakien pykrilrit - ESOR, Eliikcasioiclen soveltamis- ja
ratkaisutietokanta - EYLE, Yleiskirjetictokanta (Eliikctictopankin kziyttilohjeet 1994).
Niiden yhteiseksi hakutesaurukseksi on laatlittu uusi llan rsiasanasto, Elf,kealan hakutesaurus. Se on jatkokehitelmfr r,anhasta. r,'urrrrrr:r 1987 ilrncstyncestli Toimeentuloturvan ja tutkimuksen tesaurukscsta. Kun tcsaul'r.ls on l;rlrrlittu kirjaston EVIP:a varten, niin uuden hakutesauruksen laatimiscssa on ajatcltu nrvtis mtrita ETK:n tietokantoja eli tietopankkeja. Hakutesaurukscn yhtciskril,'liillli on p),ritty ticilon integroimiseen.

Tdmfin tutkielman tarkoituksena onkin cvaluoida uusi Elrikealan hakutcsaurus. Siihen piidstiidn kolmen vaiheen kautta: Asiantunti.ioi<lcn miclipitcitl analysoimalla,
analyysin tuloksia kiytfrnttrdn sovcltamalla (Elfrkerlrn hakutcsaurukscn esittcly) sckd
tekemdll6 hakutestit. Testit Eliikcalan hakutcsaurukscsta suunnataan kaikille elii-
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kealan tietokantojen kdyttzijille ETK:ssa, mikd kziytfrnnirssd tarkoittaa lakiosaston lakimiehiii ja tutkimusosaston tutkijoita.

2

TIEDONHAUN VALINEISTA
2.1

Mikii on tesaurus?
Luonnollinen kieli on ihmiselle tyypillinen kommunikaatioizirjestelmf,, jota kf,ytfimme
monenlaisiin tarkotuksiin. Luonnollisella kielcllii on paljon crilaisia funktioita, kuten
mm. informatiivinen, vaikutuksellinen, ohjauksellincn. ilnraisullinen, esteettinen ja
faattinen funktio (mm.sosiaalisten kontaktien solrnimincn) sckzi arvottamis- ja metakielifunktiot. Luonnollisessa kielessd sanalla (crikoiskiclcssd termeillii) on kielellinen,
yleisesti hyviiksytty merkitys. Termi nimef,zi kf,sittccn. jolla on tfimzi merkitys ja informaatiosisdlto. Kzisite sitoo nimityksen (termin) kiclcn ulkoisen maailman olioon, tapahtumaan tai ominaisuuteen, jota kutsutaan tarkoittecksi. Kf,sitettd ei voi suoraan
poimia dokumentista tai kysymyksistd vaan nc tfrytyy tulkita niiclen ilmaisutason esityksistd. Alla oleva kuvio selvittlri tarkoitteen, tcrnrin ja kzisitteen suhdetta toisiinsa
(Haarala 1981, l8-19):

Kuvio

l.

Termien suhde tarkoitteescen ja klisittccsccn

KASITE, M ERK ITYS

TERMI

TARKOITE
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Hakusanojo esiintyy myos ilmaisutasolla. Ne ovat yleisnimitys luonnollisille sanoille,
yleiskieleen sisdltyville lyhcnteille ja koodeille sekd hakutermeille silloin, kun erottelulla nf,ihin luokkiin ei ole merkitystd. (lnternet: kalervo,jarvelin@uta.fi. 1995, 9, 13.)
Dokumentaatiokielessd .llrvelin mainitscc hakusanojen csiintyviin termeind, joita kdytetidn kdsitteellisen hakusuunnitelman sisdltdmdn kdsittcen nimityksend hakuprofiilissa. (INTERNET: kalervo,jarvelin@uta.fi 1995, l3). Hakusana mddritelldrin SFSstandardin mukaan tiedon haussa kdytettzivdksi sanaksi (SFS 5471.1988,2)
Dokumentaatiokieli on tarkoitettu dokumenttien sisdlltrin kuvailuun ja sc on usein rajattu myos aiheeltaan. Kattava aiheala voi olla jokin tietcenala kuten lddketiede, tai se
voi olla jonkin tieteen keskeinen aihealue kutcn clzikcala. Tdllaisen erikoiskielen termi
ei ole sama kuin jokin sana, vaikka ne kirjoitettaisiinkin samalla tavalla. Esim.
asiasanakentfistd voidaan termilld lu u k a t o ldytyd viitteit5, mutta myos tiivistelmien tekstieissd voi esiintyd sana "luukato". Tiivistelmfln sana "luukato" on joko tavallinen sana tai kuuluu lddketieteen erikoiskieleen ja on tdmdn vuoksi termi. Tdmd
riippuu kyseisen dokumentin luonteesta. Listksi "luukato" voi olla incleksitermi (vrt.
s. 6) dokumentaatiokielessd. (INTERNET: kalervo,jarvelin@uta.fi 1995, ll-10.)
Dokumentaatiokielen kuvaajaa sanotaan informaatioalalla yleisesti tesaurukseksi tai
kontrolloiduksi asiasanastoksi (Virtasalo I 985. 69).
Tesauruksen esi-isind voidaan piteizi sanakirjoja 1220-luvulta. Esim. Florentine Brunetto Latin (1220-1294): Lilivers Dou Trcsor, jossa tcsanrus on cnsimmdisen kerran
sanana esilld. 1500-luvulla latinankieliset tesauruksct ilrnestyivdt: Dictionarium du
Linque Latinae Thesaurus sekd Thesaurus Linque Creacae. Viimeksimainitusta selvidd, ettd "thesaurus" tarkoittaa kreikankielellf, sanaa: aarreaitta. (Fabritius 1992.)
15O0-luvulla kehitettiin myos universaalisia luokituksia sanoille, joiclen tarkoituksena
oli helpottaa eri maiden ja kielialueiclen keskinfristzi kommunikointia. Pyrittiin yksiselitteisyyteen ja tarkuuteen. Universaalista nfikcmystd pyrkivfit kehittdmddn mm.
Francis Bacon (1561- 1626), Gotfried Leibniz (164(t-1716) (Rayrvarct 1992,53, 55-58)
sekd Cyphian Kinner (kuoli 1649) ja John Vilkins (t(tt4-1672).

Myos erdfit synonyymisanakirjat luetaan tesaurustcrr cclcltijiksi. Tdrkcin niistd on
Rogert'in (1852): Thesaurus of English Words ancl Phrases. Siind sanat on esitetty
ideoidun luokituksen mukaan. Luokituksen isfrnI piclctty Charles A. Cutter pyrki

myos omasta puolestaan kehittdmddn yhtcndistd asiasanaluettcloa n'imekkeen ja indeksitermin perusteella. Indeksointiin liittyivdt myos .1. Kaiserin ja E..1. Coatesin ajatukset, joista edellinen kirjoitti toeksien (l9ll) Systematic Inclexing. Coatesin teos on
nimeltidn "Subject Cataloques" (1960). (Fahritius 1992.)
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1900-luvtrn loppupu<llella tesauruksia on ilmcstynyt kuin "sieniS sateella". Mrn. toimeentuloturvan piiristd tunnetuimmat eri yhteistrjcn asiasanastot ovat:

- Unesco Thesaurus. volume I ancl II. (Aitchinson, .lcan.

1977)

- Population/family planning

thesaurus. (Lucas, Carolinc Osburn, Margaret. Carolina Populat.ion Center l97g)

- ILO Thesaurus (Geneva

1980, uusi painos l985.XXVII)

SUOM ESSA TUNNETTU.IA ASIASANASTO.IA MM

- Sosiaalialan tesaurus: alustava ruonnos. (Lchtonen, Eeva-Liisa.
I-astensuojelun keskusliitto I98I)

- Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston asiasanasto.
(oksa-Pellasvuo, Marja - Peltonen, Eeva - Turuncn, Terttu. Helsinki
I

e86)

- Maat.alouden asiasanasto (l 9tt7)
- Oikeudellinen perussanasto 1987. (Ecluskunnan kirjasto)

- Liikunnan ja urheilun

sanasto (1989)

- Yleinen suomalainen asiasanasto, ySA (1990)

- Eduskunnan kirjaston

asiasanasto (1991)

- Sosiaali- ja terveysministerion asiasanasto (1991)
- Toimituksen- ja tekstiarkistojen sanasto (1991)
- The AIko thesaurus I: social science terms. (Ritva Linko lggz\
- Sosiaaliturva yleisessfi tietoverkossa II. Liitc 3. Tcrvcys ja
sosiaaliturvan valikko (1992')

- Kirjasto- ja tietopalvelualan

asiasanasto (1993)
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Nykyajan tesauruksct ja asiasanastot edustavat aina jotain aihealaa, ja ovat tdmdn
alan tiedon tallcnnuksen ja haun vdlineitl. Tesaurukscssa sanojen suhdeverkosto on
hierarkkinen, kun taas asiasanasto on yksinkertaisimmillaan sanojen aakkosjflrjestyksessd esittimist6. Tesauruksella sekii spesifinen etti gcncerincn ticdonhaku tulisi olla
mahdollista edellyttden, ettd teokset indeksoidaan tesauruksen tcrmein atk-tiedostoon.

Indeksoinli tarkoittaa Lancaster'in mukaan teokscn tai clokumcntin sisdllon analyysifr
samalla kun teos 'kdfrnnetfiin' tai projisoidaan crikoiskiclcn tesauruksen avulla indeksikielelle. Tdllainen kontrolloitujen sanojen hicrarkkincn jdrjestclnrd antaa indcksoijalle mahdollisuuden esittzil teostcn aiheet johdonmukaisclla tavalla. (Lancaster 198(r,
147.) SFS -standardin (1988, 2) mukaan clokumcntticn sis:illon kuvaamista asiasano-

jen avulla sanotaan indeksoinniksi.

Indeksointikieli tarkoittaa dokumentaatiokicltd, jonka termit ovat luonnollisesta kielestd valittuja sanoja. (Fabritius 1992, l.)
Asiosono (index term tai descriptor) on indeksointikiclen tcrmi, joka on valittu kuvaamaan tiettyfi kdsitettd. Indeksitermi on asiasanan synonyymi. (SFS 5471.1988, 2.)
Jos haku perustutr johonkin dokumcntaatiokielen indeksitermiin, on luonnollista kutsua indeksitermifr termeiksi mytis ko. haussa (INTERNET: kalervo,jarvelin @uta.fi
1995, t2).

Tesourus mdaritellSfrn

(lSo 2188.

ja hakuun keytettevien

1986 sekd

sFS.547l. 198g,2) ricclon tallennukseen

asiasanojen luetteloksi, jossa asiasanojen yhteydessd ilmaistaan niiden suhteet muihin asiasanoihin ja ohjaustermcihin. Tcsaurus on kontrolloitu
ja dynaaminen dokumentaatiokieli, joka sisdltdl scmanttiscsti ja geneerisest.i toisilleen
sukua olevia termejd ja joka kattaa laaja-alaisesti spcsifisen ticclon alan (Fabritius
1992,1.) Tesauruksen tehtdvdnd tieclonl'ralrssa on kaventaa luonnolliscn kielen ilmaisukirjoa ohjaamalla useasta vaihtoehtoisesta tcnnistzi yhtccn kuvailutcrmiin. (Kristensen 1989b, 68.)

Ol$auslernli, tesauruksessa esitetddn siten, ettd yksi sana valitaan asiasanaksi ja
muut ovat vaihtoehtoisia ohjaustermcjd, joita ei kriytetfr indcksointiin (Orna 1983, 7).
Englanniskielessd ohjaustermistfr kdytetzifin sanaa non-dcscriptor, ja suomessd kdytetddn myos sanaa: viittaustermi. l"imdn termin avulla ohjataan kdyttdmeizin oikeata
asiasanaa, eli termi on asiasanaksi kelpaamaton sana.
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Ohjaustermien lisdksi asiasanoille valitaan asiasanaan tietyssd suhteessa olevia muita
hakutermejd. Hakutermien lajittelu tapahtuu kokoamalla asiasanat toisensa poissulkeviin luokkiin ( eli fasetteihin) ja niissfr hierarkioihin. Hierarkkinen suhde kahden
sanan vdlille syntyy, kun nfriden sanojen kdsitteet sisdltdvlt saman piirrejoukon ja toiseen kuuluu sen lisfrksi yksi tai useampia lisdpiirteitzi (Haarala 1981, 21,22).

Ifierarkkinen suhde tesauruksessa on lajin ja alalajin suhde (geneerinen suhde; peidluokka - alaluokka) tai kokonaisuuden ja osan suhdc (partitiivinen suhde; kokonaisuus - osa) (Yleinen suomalainen asiasanasto l98tl, ll). Viittaus yldkdsitteeseen merkitddn suomenkielisessd tesauruksessa lyhenteelli LT (laajempi termi) ja alakdsitteeseen lyhenteelld ST (suppeampi termi). LT - ST-viittauksia saa kdyttdd vain jos hierarkia on aivan selvd (Linko, 1982, -5). Lyhenteet on suomennettu englanninkielestfi.

Englanninkielisess5 tesauruksessa kziytettyjen lyhenteidcn luettclo seuraavassa (suluissa suomenkieliset lyhenteet):

- SN scope note

:

selitys, lyhyt mSfiritelmd

- USE : kdytd
- UF

:

- NT

:

- BT

:

broader term, laaja-alainen tcrmi, l,lzikiisite (LT)

- RT

:

related term, rinnakkaistermi (RT)

uSed

for, korvaava termi (KT)

narrower term, suppcampi tcrnri, suppca-alainen tcrmi,
lzihitermi (ST)
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2.2
Tesaurus tiedonhaun vfllineenfl
Indeksointikielen kokoaminen tesaurusta varten pcrustuu kahtcen vastakkaiseen peri-

aatteeseen:

l. Seurataan tiedon kziyttzijrin keyttemfrA sanastoa niin tarkaan kuin mahclollista, tai
2. Seurataan kirjan tekijzin kziyttrimriI sanastoa niin pitkalle kuin mahclollista.
Periaatteissa on kuitenkin yksi vika: Ei ole vain yhti kdyttdjzid rai yhtd tekijfrd, on
useita kziyttzijid ja useita tekijoitri. Incleksikielen tulee kuvastaa kziyttijien tarpeita ja
ottaa dokumenttien analyysissd myos kziyttdjrit huomioon. Siind tarvitaan kdyttdjf,n
tarkkaa senhetkistd ja potentiaalista tiedontarpeiden analyysid, jotta pddstd5n loogiseen lopputulokseen. (Soergel 1985,248,249.) Keyttejzikunnasta olisi syytd analysoida dokumenttien lisziksi pddtoksentekijzit, soveltajat, tutkijat, satunnaiskdyttdjzit (Linko 1982,7).

Alunperin indeksointikielen kokoaminen tarkoitti kirjan asiahakemiston laatimista
(Borgman 1984, 69). Tiedon tallennusjdrjcstclmfrnd sitf; alettiin kziyttdd USA:n yrityskirjastoissa 1950-luvulla (Bourne 1980, t55). Syynfr oli mm. (Linko tglz, l-z &
Borgman 1984, 68.)

- tieteellisen aikakauslehdiston kasvu
- julkaisutoiminnan painopisteen siirtypinen lchtiin ja kongressijutkaisuihin

- uudet tieteenalat, joilla ei ollut valmiita luokituksia
- tieteidenvdlisyys

- terminologian nopeat muutokset
- olemassa olevien luokitusjdrjestelmien hidas uusimisprosessi.
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Kun indcksoija ryhtyy kdsittelcmiidn luonnollista kicltri kdyttzivdzi erikoisalan kirjallisuutta ja kidntrmidn siti indeksointikiclelle, niin hfrnen tulee tictdd,

- ettfi keskeinen aiheala incleksoidaan tarkasti ja perifeerisistd alueista kdytetdin yleisimpiS termejd

- ettd

indeksoinnissa pyritddn tyhjcntflv.ddn tarkuutecn, mutta ei indeksoida
sitfi, mitd ei ole

- ettd tasaurus on uusittava tarpeen mukaan

- ettd kdytossd oleva tesaurus on tunncttava hyvin cikd persoonallisia tulkintoja saa harrastaa

- tiedonhakutehtdvistfi saatua palautctta on kdytettzivd hyvziksi indeksoitaessa

(Vastaako indeksointikieli rodclla

kiyttijdn

tarpeita?)

(Linko 1987, 7 & Rowley I987, 286-2g8.)
ISO -standarclin mukaan (lSO 1985. 59(13E) indcksointi etenec scuraavasti

- tutkitaan dokumcntin otsikko

- tutkitaan dokumentin johdanto
- tutkitaan harvennetut kohdat clokumcntin tekslistzi
- tutkitaan kuvia dokumentista
- tutkitaan dokumentin taulukot
- tutkitaan tilastot ja niiden tekstit
- luetaan dokumentistd tekijdn tekemzit johtopfrdtokset.
Tiedonhaku tesauruksella onnistuu silloin, kun sen hierarkiat on laa6ittu 6uolella, ja
indeksointi tapahtunut johdonmukaisesti kutcn yllfr on esitetty. Ron mukaan (l9gg,

l0

73) yleisesti on hyvdksytty kdsitys, ettd vapaatckstihaussa saanti on korkeampi mutta
tarkkuus matalampi kuin tiedonhaussa, joka kohdistetaan kappaleisiin, tiivistelmiin,
tai tehdfidn tesaurusta hyvffksi kfiyttden.

Soanti ilmaisee jlrjestelmdn kykyl hakea relcvanttia aincistoa kokoclmasta.
Torkkuus ilmaisee jdrjestelmdn kykyl torjua tuloksesta ei toivottu aineisto.
Saanti ja tarkknns suhtautuvat toisiinsa kdfrnteisesti, cli saannin kasvaessa saatavuuden tarkuus usein pienenee, ja plinvastoin (Kristensen I989a, t6 ja Ro 1988,73).
Kfidnteissuhde ei toteudu kuitenkaan kaavamaisesti, vaan se on ominaista erdille tiedonhakujdrjestelmille, joissa k5flnteissuhteen olenrassaolo on todettu empiiristen tiedonhakujen tuloksena (Taque, .1. M. 1981, (r7).
Lancaster on havainnut M EDLA RS-jdrjestelmiiS tutkicssaan indeksoinnin spesifisyyden vaikuttavan myos hakutulokseen. Hdn on t.odcnnut, ett[ saanti merkittfivdsti pienenee indeksoinnin spesifislryden eli "syvyydcn" Iisifintyessd. (Boyce & McLain 1989,
247.) Soergel mddrittelee indeksoinnin spesifisyydcn siksi geneerikseksi tasoksi, jolta
asiasanat indeksointiin valitaan. Spesifisyys on yleensfr siclottu tesauruksen hierarkiaan.

Mainittuja kdsitteiti voidaan selventld scuraavalla sivulla esitetyn taulukon avulla.
Taulukon I asiasanat eli indeksitermit ovat pcrfrisin ns. ISAR-j:irjestelmdstd. Taulukossa kuvataan hakulausekkeessa (hakuprofiilissa) tarvittavia tietoja eli indeksitermeijfl (hakusanoja) normaalikielell.{. Hakulausekkeesccn valitaan taulukon indeksitermijd, joilla on relevantti yhteys hakukysymykseen, mistii oletctaan olevan apua kyselyyn
johtaneen ongelman ratkaisemisessa. Esim. kdyttimzilld taulukossa mainittua indeksitermil helikopterit termin lehtokonect sijasta tai inclcksitcrmid "vcsitasokentfit" termin lentokenttd sijasta saavutetaan spesifintpi inclcksoinnin taso, eli siirrytdzin matalasta keskitasoiseen spesifisyyden tasoon tai keskitasoiscsta korkcaan spesifisyyden tasoon. (Soergel 1985, 57. 329, 330.)

ll

Taulukko l. Esimerkki siitf,, mitfr spcsifisyys ja tyhjentzivyys tarkoittavat incleksitermin valinnassa (ote taulukosta 16.1, Soergel 1995, 329-329.)

SPESIFISYYS:

INDEKS ITERM

matala

I

keskitasoincn

korkea

TYHJENTAVYYS
"lnter-city"
liikenne

MATALA

KORKEA

Liikenne

Liikenne
kaupunkien kaupunkien

vzilillii

Lentokentdt

Pienet lento-

US

New York
-valtio

Lentokoneet
yms...

L.luden

Rakennusmateriaali

Mallit
Tilastot

kentdt

sis.

Vesitaso-

kentfit

New York
-kaup.
vms

sukupolven
koneet

yms..

konkreettis.
kis.cdell.

jne..
jne..

jne.

Tilastoll
testit

Sarjatcs.

Lentokoneet Hclikopterit Hclikoptcrit
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Tyhjentlvyys indeksoinnissa tarkoittaa taas sitd asiasanojen mddrdd, joka syotetfidn
tietokantaa niin, ettd pysytddn viel5 tietylle relevantin saannin asteella (vrt. edellinen
taulukko pystysuorassa suunnassa). Eli tyhjentdvyys kcrtoo, kuinka monia dokumentin aspekteja (kzisitteltfivifi aiheita) indeksoinnissa huomioidaan. Tiedonhaussa suurimmat ongelmat syntyvfrt, kun kdsitelldin ns. "pehmedd aineistoa", josta yhteiskuntatieteet ja sen kdsitteet ovat hyvdnd esimerkkinri. Nziille aineistoille esim. Knapp suosittelee ns. termitietopankkia, jonka termejfr kdytetddn vain tiedon hakuun, ei tieclon
organisoimiseen.

2.3

Vapaatekstihausta tiedonhaussa
Jollei atk-jfirjestelm5fin syotetylle tieclolle tai vapaallc tekstille ole laadittu mitddn indeksointikieltd, niin jdrjestelmzin kdyttokielend on luonnollinen kicli (esim. ruotsi tai
suomi). Useimmiten tdllaisen jdrjestelmdn tekstitietokanta Larjoaa mahdollisuuden vapaasanahakuun (free text search), jolloin jdrjcstclmd etsii annettua merkkijonoa koko
tietueelta (Fortelius & Olander 1994,32).
Bibliografisessa tietokannassa yhtd julkaisua koskevat tiedot muodostavat tietueen
(Fortelius & Olander 1994,24). NIite tietueita voi tictokannassa olla useita, joten vapaasanahaussa tiedon hakijan on yritettdvd keksid, miten hfrnen etsimdnsd aihe on
voitu ilmaista ndissd tietueissa. Hakijan on siten tiedettdvd tai arvattava, mitd ilmaisuja haettavasta aiheesta on kdytetty. Hdnen on valittava termit, jotka esiintyvdt relevanteissa mutta eivfit epdrelevanteissa tietueissa. (Kristcnsen 1992, l.)

ATK-jiirjestelmdn kziyttod tekstitietokantojcn tiedonhakuun on sovellettu ensimmdisid
kertoja 1950-luvulla, jolloin apuna kfrytettiin crdajoja. Vuonna l95l Bagley kehitti
Perryn johdolla online-hakuun perustuvan bibliograafiscn ticclonhakujdrjestelmdn.
Vasta kymmenen vuotta myohemmin tilllainen suorakdyttotin pcrustuva jdrjestelmd'
esitetiin yleisolle. Julkaisijana oli The System Developmcnt Corporation (SDC), joka
ei kuitenkaan vieli kdyttdnyt Boolen-logiikan mukaista hakutekniikkaa j[rjestelmdssddn. (Bourne 1980. 155-156.) Onlinc tarkoittaa ATK -sanakirjan nrukaan (1990,
I 07) "suoraan kdytettyit".
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Vuosina 1970 ia l97l iariestelmien suoraklyttirpalvclut organisaatioille yleistyivdt ja
myos erikoiskirjastojen asiakaspalvelussa otettiin kdyttoon tIllaisia tietokantoja.
Esim. The National Library of Medicine kiytti omaa MEDLARS -jirjestelmdd (Medical l-iterature Analysis and Retrieval System). (Lancaster 1986, 170.) Muita tunnettuja. tuolloin jo ktiytossii olleita tiedonhakujfrrjestclmid ovat Lockheeclin DIALOG
-jfirjestelmd ja ERIC (U.S. Olfice of Education). (Bourne I9g0, 1.57.)
Useat tutkijat, mm. SoergeliaPerezja Dubois (1987,245), sekd Borgman et al (19g5,
106) ovat sitd micltd, ettd vapaatekstihaku atk-jiirjestemdstd on tfrrked apuvdline haluttaessa tietoa aiheesta, joka on niin uutta, cttd aihecn sanoja ei vield ole ehditty listata asiasanastoon. Uudissanojen kdyttoonotto on nopeammin omaksuttavissa kirjallisuudessa kuin alan tesauruksissa (Soergel 1985, 367).
Perezin mukaan vapaatekstihaulla ( : vapaasanahaulla) on muitakin hyvid puolia
(1982, 187) tiedonhaussa kuin vain uudissanalla haku. Hdnen mielestdfrn vapaatekstihaku on kustannuksiltaan halpaa, tieclonhaku on tehokasta ja spesifistd seki jzirjestelmiid on helppo kiiytteid, mutta epfrrelevantit hakutulokset ovat vapaatekstihaun
saannin ongelmana.
Pddstdkseen ilman apuvdlincitd korkeaan tai kohtuulliscen saantiin vapaatekstihaussa
tiedon hakijan joutuu Soergel'n mukaan (1985, 366) ndkemidn vaivaa tieclonhaun
onnistumiseksi. Hdnen tulee toimia seuraavasti:

-

hdnen tulee harkita tarkasti jokaista kfisitettri ja listata kaikki haussa kysymykseen tulevat kdsitteet ja sen alakdsitteet

- hdnen tulee loytdzi kaikki

teihin ja sen eri yhdistelmiin

ne sanat, jotka Iiirtyr,frt ldheiscsti listaituihin keisit-

- hdnen tulee loytdri kaikki kisittecn muoto-opillisct vaihtochdot

- hdnen tulee loytdd kaikki mahdolliset sanan oikcinkirjoitusmuodot (esim. Online tai on-line tai On line)

- hfinen tulee loytdl sanalle kaikki mahclolliset

kdytossd olcvat'sanajdrjestykset
(esim. information retrieval, retrieval of information tai retrieval of legal information jne.)
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Mytrs Dubois (1987, 249) mainitsee Soergelin tapaan vapaatckstihaulla olevan tiedon
hakijaa kohtuuttomasti rasittavia piirteiti. Hdnen miclestddn tieclon hakija

- ei voi tuntea erikoiskielen sanojen
(lajin ja alalajin suhteeseen)

yhteyttfr kielen gcnecriseen jdrjestelmddn

- eikd voi tuntea vallitsevaa tiedon epiyhtenevfrisyvttd cri tekstien kesken.

2.3.1

Boolen hakutekniikka vapaatekstihaussa
Kuten edelld todettiin, Boolen-logiikka on hakutekniikka, jota on jo hyvin varhain
kdytetty apuvdlineenl online-tiedonhauissa. Hakutekniikka on nimetty matemaatikko George Boolen mukaan, jokka on keksinyt sen. Hakutckniikka yhdistid toisiinsa
hakutermit Boolen operaattoreiden avulla siten, etti hakusuunnitelmaan valittujen
kdsitteiden ja hakusanojen (hakutermien) vdlilli vallitsee looginen yhteys (Forbelius &
Olander 1994, 33).
Hakusuunnitelman kfisitteet jakaantuvat keskiniisten suhteidensa perusteella kahteen
ryhmddn: rajaaviin ja rinnakkaisiin kdsitteisiin. Rajaava k[site tarkentaa eli supistaa
hakusuunnitelman miiirittelemdn aihepiirin. Rinnakkaincn kfrsite laajentaa hakusuunnitelman mddrittelemfid aihepiirid. (Sormunen 1994, 30.) Hakusuunnitelman kdsitteet ja tdtfi vastaavan hakulausekkeen hakusanat on valittava huolella, ettei looginen yhteys katoa. Suunnittelun ensimmdisend vaihccna onkin laatia kdsitteellinen hakusuunnitelma. Teilloin pyritiidn ymmdrtdmfr[n, rnit:i hakukysyrnys tarkoittaa, KSsitteellinen hakusuunnitelma ilmaisee hakukysymyksen olcnnaiset kfrsitteet ja niiclen viIiset suhteet. Tdsti pddstfifrn hakusanojcn (hakutermicn) idcointiin. Loogisessa
hakusuunnitelmassa tai -strategiassa kfrsittect korvataan idcoiduilla, vaihtoehtoisilla
hakusanoilla (hakutermeilli). (Sormunen 1994, 30.)

Kun jdrjestelmdn ktiytttiti Boolen-logiikkaa, niin loogisen hakusuunnitelman kdsitteistd johdetut hakusanat voidaan hakulausekkeessa yhdistfiei AND, OR ja NOT operaattoreilla - eli leikkaus-, yhdiste- ja erotusopcraattoreilla. Mikeli kyse on suomenkielisestd jdrjestelmdstd operaattorit ovat JA, TAI ja EI.

Mitii kehittyneempi jrirjestelmd on sitd monimutkaisemman hakusuunnitelman se hyvdksyy. Esimerkkejii hakutuloksista liitteessfi (r, jossa hakutermeind on kdytetty ter-
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mejd: A, B, C. Tummennetuilla alueilla on tchtyjen tiedonhakujen lopputulokset.
(Borgman et al 1984, 46, 47.)
Nykyddn monissa tiedonhakujdrjestelnrissii on klytdssf, Boolen hakutekniikkaa tdydentevie hakumenetelmid. Niitd ovat mm.:
- relevanssilajittelu
- sumea Boolen logiikka, tai paras osuma -haku

- "intuitiivinen haku", ldheisyysoperaattorit
- assosiatiivisuus, hyperteksti
- sanastot, hakutesaurukset, kdsiteverkko
Vapaatekstihakuun perustuvan jdrjestelmdn, jonka hakumenetelmdnd on Boolen-logiikkaan perustuva tekniikka, tdydentdvdksi apuvrilineeksi suositellaan
hakutesaurusta, jollei ohjelmisto tunne muuta menetelmfifi. Suomessa Kristensenin (l9g9a ja
1992)
tutkimukset ovat selvdsti osoittaneet hakutesauruksen kziyton hakusanojen elsimiseen
ja ideointiin parantaneen hakutuloksia. Tieclon hakija voi kdyttzid
sanojen etsimiseen
myds omia tietoldhteitdrin kuten nluissa jfrrjestelmissd kfrytettyjfr tesauruksia,
sanakirjoja yleensfi, selityssanakirjoja yms. kdyttoon soveltuvia dokumentteja.
(Soergel I9g5,
367. Borgman & Morgan et al 19g4, 106.)
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2.4

Mike on hakutesaurus?
Hakutesaurus eroaa tesauruksesta siten, ctte edellinen pyrkii kuvailemaan kieltl osallistumatta tallennukseen, jdlkimmdisen indeksointikieli on normatiivista pyrkiessidn
tallennuksen yhdenmukaisuutcen (Kristensen 1922,22). Luonnollisen kielen (: vapaan tekstin) piirteitd, joihin tdllaisen sanaston valvonta kohdistuu ovat ennen muuta

synonymia, homonymia, yksikko- tai monikkomuodon valinta, vaihtelevat kirjoitusasut, lyhenteet jne. (Kristensen 1989a, 9).

Synonyymilla tarkoitetaan ulkoiselta muodoltaan crilaisten sanojen klsitteellistd
identtisyyttfl eli suhdetta, jossa yhdellzi kdsitteelld on kaksi tai useampia nimityksid.
Samaa kisitettd nimittivid ilmauksia kutsutaan toistensa synonyymeiksi. Tesaurusta

laadittaessa synonyymiongelmaa pyritddn eliminoimaan valitsemalla toisiaan ldhellii
olevista termeistd yksi suosituimmaksi ja vain sitd kdytetddn asiasanana. Muut synonyymit ovat ohjaustermejd. (Virtasalo 1985, 17.)

Homonymia on synonymin kidnteisilmio (Haarala 1981, 40). Se tarkoittaa termid,
joka vastaa nimitykseltiidn kahta tai useampaa kf,sitettd. Homonymiaan on sovellettavissa periaate: se ei ole haitallista, jos merkitykset kuulurrat kukin omaan erikoiskieleensd (Haarala 1981, 4l). Tietenkin samassa tietokannassa esiintyessddn homonyymiset termit ovat haitallisia.
Piternickin mukaan silloin, kun varsinaincn tesaurus muokataan paremmin hakuja
palvelemaan, niin mahdolliset muokkaukseen liittyvit toimenpiteet ovat: .

- lisdtdin hakutermien lukumfi[r[d
- laaditaan yhdyssanoista permutoitujcn termien lista
- lasketaan kiiytettyjen hakutermien kfryttokerrat, mika
selvittdfi ensisijaisesti haussa kdytetyt termit
- liitet66n ohjaustermit (vrt. s. (r) hakutcrmeiksi
(Piternick 1984, 443)
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Permutaatio on tapa ryhmittdi frdrellinen mddrfr numcroita (elementtejd) tiettyihin
perf,kkriisjirjestyksiin (Kodin tietokeskus I 990, l2g(t).
My6s teoksessa "Thesaurus construction" (Aitchison & Glichrist lgg7, llg kerro)
taan hakutesauruksesta ja sen roolista tieclonhaussa. Teoksen mukaan hakutesaurus

eroaa perinteellisestd tesauruksesta siind, ettfr

- sitd ei kdytetd indeksointiin paitsi siiloin, kun varsinaiscn
tesauruksen asiasanat syotetddn jdrjestelmdin vapaan
tekstin rinnalle hakuja hetpottamaan
- suna on tesaurusta laajempi sanavarasto
- siitri loytyy vapaan tekstin termejd
- siind voidaan viitata katkaistuihin termeihin
(Ks. Asetelm l.) (Aitchison & Glichrist 19g7, t20)
Lancasterin mukaan vapaatekstihakuun sopivan hakutesauruksen tietystd aihe-alasta
voidaan rakentaa itseasiassa samalla tavalla kuin varsinaisen tesauruskin. Hdn
esitti
1980-luvun puolivilisse (1986, 176) tesauruksen ja vapaasanahaun yhdistfimistd
tiedonhaussa. Hdnen mainitsemassaan ns. yhteensovitetussa jfrrjestelmtisszi (Hybricl
Systems) teokset voidaan indeksoida jdrjestelmddn kontrolloitua asiasanastoa
hyvdksi
kfiyttden. Haussa kelpaavat ndiden indeksitermien lisdksi teosten otsikoi6en ja lyhennelmien sanat. Jdrjestelmdssl tarvitaan kolme crilaista sanastoa, joita
kziytetddn seki
indeksointiin ettd tiedonhakuun. Ne ova[:

l.

Pieni 250 tiettya aihetta kfrsittelevd kontrolloitu sanasto

2. Maantieteellisten paikannimien lista
3

Luettelo sanoista, joita loytyy clokumenttien otsikoista tai aineiston teosten

teksteistfr.
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K ristenseni

n

m u kaan

(l 992, 22)

h akntesa u ru ksessa

- kaikki termit ovat mahdollisisa hakutermcj5, siksi kuvailu ja ohjaustermeji

ei

ole eroteltu

- termit eivit ole sanaluokaltaan pelkiistddn substantiiveja vaan on myos adjektiiveja ja verbej5. NImi sanaluokat on otettu mukaan, koska on kysymys
tekstitietokannasta, jossa eri sanaluokkien sanoja on mahdollisuus hakea, ja
koska eri sanaluokkien ominaisuuksista hakutermind ei vield ole empiiristd tietoa

- termit ovat yleensd yksikossd, koska tietokannan kfrdnteistiedostoon on tallennettu sanojen perusmuodot, ja hakija joutuu kdyttdmdfrn yksikkomuotoja
Luonnollisessa kielessd klytettyjen terrnicn katkaisu mainitaan erddnI vapaatekstihaun elementtind. Lancaster (1985, 39, 86-87) mainitsee mahdollisuuden joko kummaltakin tai vain toiselta puolen katkaistujen termien esittdmisen hakutesauruksessa.
Tarkoituksena on esittdd hakijalle asiasanojen mielekkidt katkaisukohdat silloin kun
atk-jlrjestelmd sallii tdmin tiedonhaussa. Termin katkaisussa hakutermi lyhennetddn
sanavartaloksi tai vastaavaksi. Haussa saadaan tulokseksi clokumentti, jossa katkaistu
termi esiintyy. (Kristensen 1989a, 3.)

'Katkaistujen' termien taulu esim. englanninkiclisistd kirurgiaa kdsittelevista sanoista
voi niiyttdfi tillaiselta: "surg,...operat,...section,......scction,....otomy,...ectomy,... plasty,." (Lancaster 1986, 169.) Kuviossa 2 on esitettv csimcrkki katkaistujeri termien luettelosta hakutesauru ksessa.

Suomen kielen erikoispiirteend ovat taivutusmuotojcn runsaus ja kieliopillisten suhteiden ilmaiseminen sanavartaloon pdfitteitd liittdmdllfr. Tiedon hakija voi katkaista hakutermin, mutta sanojen vartalokin voi vaihdella cri taivutusmuodoissa. Sanasta tIytyy tuottaa aina useita katkaistuja muotoja, sillzi kyllin lyhyeen muotoon katkaistu
sana vastaa useampaa kuin yhtH kdsitettli ja aihcuttaa virheitfi hakutuloksessa. Timdn ongelman ratkaisuksi on luotu mm. MORFO-ohjelma, jolla tuotetaan sanojen
perusmuotoja. (Kristensen 1989a, 3.) Katkaistujcn tcrmicn esitteminen hakutesauruksessa ei ole niiinollen vfilttfimzitontii.
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Kuvio

2.

Esimerkki katkaistuista termeistd hakutcsauruksessa (Lrihde Lancaster
1985, 83.)

WASTE
waste*

effluent*
discharge*
sludge*

ANTIBIOTICS
antibiotic*
*mycin

*illin
*biotic* *myxin
*cycline

2.4.1

Mike on termitietopankki?
Sara D. Knapp on luonut BRs/TERM-jirjestelmf,n (BRS : Bibligraphic Retrival
Services, Inc.). TERM on suorakdyttriinen tietokanta BRS- hakujdrjestelmdssfi, joka
antaa termejf, ja luonnollisen kielen synonyymejzi tuhansille asiasanoille, jotka
kuuluvat yhteiskuntatieteisiin. Kyse on ns. "pehmerstH aineistosta,,.
BRs/TERM-jfrrjestelmiin termit on poimittu useasta alan tesauruksesta, tiivistelmfrlehdestd ym. indekseistii. Termipankissa termin ldhdetesaurus, eli
alkuperf,inen tesau-
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rus, josta sana on valittu ternritietopankkiin, on rncrl<it-ty rriikl,viin. BRS/TERM -jdrjestelmf,ssfi l5hdctesauruksia ovat ERIC (Thcsaurus of Etic rlcscriptors, ER) MeS
Headings (Medical Subjcct Headings, ME), Psl,clnfrr (Thcsaurus of Psychological Index Tems, PS), The National Council on Farnily Recources Co<lcs (NC), Sociological
Abstracts (The National Clcaringhouse frrr Mcntal l-lcalth Inforrnation Descriptors,
SO) ja National Council on Family Rcsources Coclcs (NC) (Piternick 1984, 447).
.lzirjestelmddn mukaanotettuja tcrmejd on tiiydcnnetty vapaan tekstin termein. NdmI
on koottu sanakirjoista, sanomalehdistd, kirjallisuuslucttcloista ja monista muista ldhteist6. Vapaan tekstin termit on termil.ictopankissa nrcrl<itt1, lylrentcclld FT (free-text-terms).

Otsikkoterni (7'I

: title) termitictopankissa

tnrkoittaa jdrjcstclmrin yhtd asiasanaa, jonka ympdrille synonyymisanat ja vapaan tckstin lcrmit on rakennettu. NImd
otsikkotermit esiintyvf,t tietopankissa aakkosjfirjcstykscssfr taulukoittain. Termille ei
ole rakennettu hierarkkisia suhtcita taulukkoon valittujcn nrui<len asiasanojen kanssa,
vaan sen ympirille on koottu lrihinni sanan svn()nyvnrcisti koostuva asiasanojen rykelm[. Lisiksi otsikkotermille on haettu tictokanl.ojcn tcksticn perustcella sanaan liittyvie luonnollisen kielen keiytoss5 olevia vapaan tckstirr tcrnrcjii.
Seuraavassa kuviossa 3 esitetddn yksi taulu BRS/TERM-ifrrjestclmdstd. Taulun otsikkoterrni (TI) on POVERTY ARE,AS, jol<a on saatu hacttacssa aihetta Eric:sta.

Taulukon mukaan se csiintyy indeksitelminii nryiis ME:ssd ja PS:ssi. Viimeksimainitussa, cli Psyc151aO'ssa, ol-sikkotcrmin rirrnrkkaistcrminii kfiytetdln sanaa
GI{ETTOS. SO:ssa loytyvdt vaihtochtoisina l.crnrcinri SL.UM, Ghetto ja APPALACHIA. Listiksi ERlC:std otsikkotermillc loyty), r'iclii srrppcampi termi SLUMS
(kuviossa mcrkitty EN).Vapaan tckstin tcrrnit niikyvrit kohdassa FT (free-text-tcrms). (l .a ncaster I 985, I 72.)

Kuvio

3.

Esimerkki BRSiTERIvI -tcrrnitictop;rnl<in yhrlestii
ta u lusta

TI

POVERTY AREAS

ER

POVERTY-AREAS +

ME

POVERTY-AREAS*

PS

POVERTY-ARE,AS. Consirlcr rlsrr: (ll.lE-II'OS

2t

SO

Considcr: SLUM, Gt.lETTO, Appn

EN

SLUMS

t.nCHIn

FT

poverty arcas. ski<l rorv. bovcry. slunr. inrrcr city. poor ncighborhoocis.
nrilieu of poverty. depresscd areas. slums. ghct.tos. ghettocs. appalachia. low
income areas. ghettoizat.iolt. street corncr rlistl'icl. cthnic ncighborhood. black
neighborhood. disaclvantagccl arca. hlat:k school <listricts. minority ncighborhood. recllinccl arcas. redlining.
Kuten jo edellfi EN-termistli (ERlC, narr()\\/cr) r,oi to(lcta, asiasanojen hicrarkkisct
suhtect ldhdetesaurttksessa eivzit hzivizi. Kun BRS/TERM -j;irjcstclmdn yhclcstfi taulukosta tiedonhakuun j<lkin otsikkotcrmin asiasalra. jr sc haetaalr esille siitfr lihcletesauruksesta, josta asiasana on alkujaan poimittu. niin pSfrst.iirin takaisin termien vlliseen
hierarkiaan. Esim. kun tieclonhaussa valita;rn tcrnti SI-LIMS (kuviossa 3, EN:SLUMS) ja siirrytdln ERIC-irirjestelnri.dn, niin tzjssii St-tlMS-asiasanan yhteyclcssd ilmoitetut stl ppeammat term it ku u l u vat h icra rkia n'ruolrolr ju u ritasolle'.
Samoin hierarkiassa ylospfrin pdfrstdzin, kun valitaan jokin BRSiTERM- jfirjestelmiin
asiasana ja haetaan se esille sen alan tesaurukscs[a, iosslr sana csiintvy suppeampana
terminfr. Iludet asiasanan laajemmat ternrit lirytyr,St sarran oikeasta hierarkiaympdris-

tostfr- Uudet termit ktrultrvat Iricrarkian huipulle. Nc piitcvfit siind tietokannassa,
mitzi varten llhdetcsaurus 0n alUnpcrin rakennct.tu. (Knrpp 1984,73.).los kaikki lzihdetesaurukset on rakennettu satrraan atk-iiiricstclnrfilin. niirr yh6ellzi asiasanalla haku
tuottaa monia termivaihtoehtoja.

BRS/TERM -jf,rjestelmfr ci ole tcsaurukscn kon,ike. pikerrrrninkin hakuiesaur.us tai
sen sovelltrs. Yh<len asiasanan lti),1vn1l,rerr terrrriticto;rnrrkistl y6i osoittaa llihttikohdan, josta tictoa haetaan. Kailccn lakana orr tic<lon h;rl<ii;r. joka vksirr tictfrfr nritd ha_
kee. (Knapp 1984,71.)
Silti tiedon hakijan valitsemat tcl'mit cir,;,it aina t:isnrjilliscsli ilrnaisc sitzi, mit;i hdn ctsii. Hdn voikin usein kfryton jfrlkecn chclotta:r uusi:r 1si;1s111,',1. tcrrnitictopankkiin.
Termitietopankkiin tuleekin voida tch<lii rnuuroksi;r. Iri;iestcllrii ia scn tcrmit oruat
koko ajan nruutostilassa. (Knapp l9tt4. 7l .)
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3

ELAKEALAN TIEDONHAUN VALINEET
3.1

Johdanto
Eldketurvakeskus (ETK) on tyoeldkejdrjestelnrdn lakiszidtcinen keskuselin. Sen tavoitteena on turvata oikeudenmukainen tyocldke jokaiscllc vakuutetulle sekd varmistaa
tyoekikejdrjestelmdn joustava ja tuloksellinen toiminta.

ETK:n on palveluhaluisesti, tehokkaasti ja tasapuolisesti hoidettava tytieldketurvan
kehittdmis-, rekistertiinti-, neuvonta-, vah,onta- ja tiedotustehtlvid seki muita Elfike-

turvakeskuksen tavoitteen saavuttamista tukevia toitI. (Eldketurvakeskuksen toiminta-ajatus l99l)) Tillaisia ETK:n ttriti tukevia toimintoja ovat mm. tietopankit (tietokannat), joita ETK:ssa on toiminnassa kuusi, yksi kirjastossa ja viisi lakiosastolla.

Eldketurvakeskuksen tictopankeista ensimmdinen rakcnnettiin kirjastoon. Se valmistui I993 ja sai nimekseen EVIP, Elfrkevakuutuksen informaatiopankki. Vf,hdn myohemmin ETK:n lakiosastolle valnristui oma Ekikctietopankki, jolla on nyt viisi alatietokantaa. Niistd neljd, ESOR, EYLE, ELLA ja ENTI ovat yleiscsti yleison kiiytiissii
VTKK:n MINTTu-tietokannassa. Seuraavassa lyhyt kuvaus ETK:n kirjaston ja lakiosaston yleisessd kdytossd olevista tietopankeista. Nziidcn lisdksi EVIP:ssa on tiedon
tallentamiseen kiiytetty sitd varten rakennettua alan tesaurusta (Nissincn 1987), joka
esitelldfln eriiind eldkealan tiedonhaun apuvdlirrccnzi tictopankkiesittelyn lopuksi.

Tietokonta on Atk -sanakirjan mukaan sellainen jlrjcstclnrri, jota uscampi tietosysteemi kriyttriii ja priivittziri. Tdss[ tutkimukscssa tietokanta -sanan (ATK-sanakirja
1990, l2l) sijaan kriytetiiiin tietopankki -sanaa. Sc on varsinkin ETK:laisten keskuudessa ollut kdyttissd ETK:n tietokantojcn pcrustamisesta ldhtien. Tekniikan Sanakeskus ry:n ja Tietopalveluseuran ry:n julkaisussa "Tictohuollon sanasto" ei tietopankkitermin kiiyttod suositella (Fortelius & Olandcr 1994,23\. Scuraavassa lyhyt kuvaus
ETK:n kirjaston ja lakiosaston yleisessd kziyttrsszi olevista tictopankeista.
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3.2

EVIP, Elfrkevakuutuksen informaatiopankki
EVIP on ollut toiminnassa jo vuodesta 1983. Sc on viitetietopankki, mutta esim. artikkeleista on tiedostoon syotetty myos lyhennelmdt. EVIP -tietopankin viitteet sisdltdvdt varsinaisten bibliografistcn ja em. lyhentciden lisziksi myos asiasanoja, jotka on
poimittu titd tietopankkia varten laaditusta tcsaurukscsta: Toimcentuloturvan ja tut-

kimu ksen tesauru ksesta.

EVIP sisdltdd viisi alatiedostoa:

ARTI on Tytieltikelehden artikkelitietokonta,

josso on

2 t00 t'iitettii.

KOll,tI ststilttiti eltikeolan koniteanmietinniit, ,iosso on
1960 liihtten

t

300 vtitettii vuotlesto

HAKU sisiilttiti viitteitii ETK:n sono- jo tietosonokirjoista, hihliografioisto, alon
vuosikertomuksisto jne. HAKtI:sso on piitteitii noin I 700.

TILA sisiiltiiti viitteitti Tilastokeskuksen tilastotiedotteesta vuosilta tg78-lgg0,

sekti viitteitii tilastollisista vuosikirjoista jo eliikealon konsainvtilisistti
nnisista tilastoisto. l/iitteitii on noin 2 300.

ja ulko-

I|IUUT sisiiltiiti ETR:n kirjaston kirjokokoelnran. t/iitteitii on noin 6 100, joisto
ainokin I 000 viitettti on konsai nviilisist ii e I ii ke.iiirj este lmi st ii.
EVIP:n viitteet on loydettdvissfr aiheen mukaan asiasanakappaleesta. Viitteet on
mahdollista hakea aiheen mukaan myos vapaasanahakuna, sillfr ticdot teoksen nimesti, tekijoistd, julkaisusarjasta, asiasanoista ja laaditusta lyhennelmdstd ovat vapaasti
haettavissa milld tahansa termilli. Kaikki merkkijonot ovat hakukelpoisia. Tiedonhaku voidaan niin haluttaessa rajoittaa myos EVIp:n alatieclostoon.
EVlP-tietopankki kasvaa noin 1000 viitettd vuodessa. Teoksia indeksoitaessa tietopankkiin ei asiasanojen mddrdd ole rajoitettu. Tirkeimmillc tcoksille annetaan yli
kymmenen asiasanaa. Lisriksi voiclaan tietopankkiin incleksoida vapaan tekstin terme-
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jd vapaasanahakua helpottamaan. Nzimd termit on valittu vapaasti teosten teksteiste. Varsinkin uudissanat ovat tdllaisia termejd. Niite on syotetty tietokantaan, koska
on haluttu "ennakoida tuleva tilanne".

Uudissona, syntyvet mm. suomen kieleen viidelll eri tavalla. Syntynyttd ilmaisutarvetta varten I) muodostetaan jo olemassa olevista sanoista uusi yhdyssana (tyoelfrke)
2) johdetaan olemassa olevasta kannasta uusi johdos (toimeentulotuki), 3) annetaan
vanhalle sanalle uusi merkitys (edut : > etuudet, cldkc-eclut, lisdedut jnc.),4) lainataan sana tai sananosa vieraasta kielestd ja tarpecn rraatiessa mukautetaan se suomen
ddnejdrjestelm5fin (freelanceriQ, 5) sepitetidn ddnnerakenteeltaan kokonaan uusi sana
( LEL : : ) lelli : lyhytaikaisessa tyosuhtecssa olcvicn tyontekijiiin el;ikelaki).
Myos yhdyssanoja syntyy suomen kieleen runsaasti, kutcn eldkcalalla esim. tasokorotus ja tietopankki. (Tuomi, 1986, l3-14.)

3.3

Eliiketurvakeskuksen lakiosaston ylliipitiimet tietopankit
JULKISESTI VTKK:N KAUTTA OVAT TAYTOSSA SEURAAVAT MINTTU.
TIETOKANNAT:
ESOR
Soveltamis- ja ratkaisuasioiden tietokanta, joka sisriltrifr tdrkeimmdt ratkaisut Eleikelautakunnan pddtoksistd. Tdrkeimmet aiheet:

- Vakuutusoikeuden

pziiitoksizi

- Eldkelautakunnan

pddtoksizi

- Eliketurvakeskuksen soveltamisratkaisuja ja -lausuntoja
- eri aiheista laadittuja esseitd
- Tyokyryttomyysasiain neuvottelukunnan suositu ksia

- ETK:n lakiosaston tiedotteet
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Dokumentit ovat lyhenteitd varsinaisista asiakirjoista, vain lakiosaston ticdotteet ovat
kokonaisuudessaan ESOR:ssa. (Elikctietopankin kdytttrohject 1994, l.)

EYLE
ETK:n yleiskirjetietokanta. Yleiskirjcet ovat kokotekstind. Kun ylciskirjeet ovat vuosien myotd pidentyneet, niin tfrll5 hctkellfi on muutospaineita kohclistunut EyLE:ecn.
Telle hetkellH tietokanta sisiltd5:
- vnosien 1978-1988 yleiskirjeet lyhennelminri
- vuodesta 1989 lukien yleiskirjeet kokonaisuuciessaan, mutta
ei Iiitteitd
- yleiskirjeluettelo vuoden 1978 alusta lukien
(yleiskirje A7 194) (Eldketietopankin kziyttoohjeer 1994, l.)

ELLA
Siszilttid voimassa olevan tyoeldkelainsdddzinntln, haettavissa mygs pykeilittziin. Tzimd
eldketietokanta sisdltd d:

- Tyoeldkelait-kirjan kokonaisuuclessaan kohtaan D 4 saakka
eli tyoelfikkeit5 koskevat lait, asetuksct, pzidtoksct ja
vakuutusehdot sekd kirjassa esitetyt oikcustapauksct.
(Elikeitetopanki kfryttoohjeet t994. t.)

ENTI
Sisdltdl yksityisen sektorin tyoeldkelakien historian, ruanhat sizinntrkset Eli entiset
tyoeldkelakien pykzilzit loytyvrit seuraavasti:
- TEL:n, LEL:n, YEL:n, MYEL:n ja TaEL:n pykeilrit sellaisina
kuin ne ovat olleet voimassa eri aikoina.
(El6ketietopankin kdyttoohjcet 1994, t.)
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Kuten edell5 on jo todettu tiedonhaku ETK:n tictopankeista suoritctaan vapaatekstihakuna. Tdmd tarkoittaa, ettd mikfr tahansa dokumentissa esiintyvd mcrkkijono kdy
hakusanasta. Kaikkein yleisimmdt suomen kielen sanat on rajattu kyselyn ulkopuolelle. Vapaatekstihaun rinnalla toimivat Boolen-logiikka ja hakutermien katkaisu.
EVIP:ssa vapaasanahaun (vapaatekstihaun) lisfrksi tiedonhakuun voi liittee asiasanalla hakemisen. Myos lakiosaston tietopankkeihinkin on viimeaikoina indeksoitu avainsanoja, mutta mitfif,n yhteistd asiasanastoa ei osastolla ole vield luotu.

3,4
Toimeentuloturvan ja tutkimuksen tesaurus
ETK:n kirjaston tesaurus on laadittu EVIP-tietopankkia varten. Sen asiasanoja on indeksoitu viitetekstin ja lyhennelmien rinnalle ticclon saannin ja tarkkuuclen parantamiseksi. Sen kieli on luonnolliseen crikoiskieleen perustuvaa dokumentaatiokieltd.
Kieli on tarkoitettu indeksointikieleksi, ja sen termejl kiytetddn sekd indeksointiin
ettfi tiedonhakuun. Tiimf, tesaurus poikkeaa uudesta Eldkealan hakutesauruksesta siind, ettfl hakutesauruksen termejd kdytetddn indeksointiin vain, jos materiaalia syotetdin tietopankkeihin viitetekstin tai tiivistelmien rinnalle hakuja helpottamaan. (vrt.
Aitchisson & Glichrist 1987, 120). Tete ei kuitenkaan vielf, hakutesauruksen kohdalla
ole toteutettu, koska se on saatu valmiiksi vasta tdtd tutkimusta varten, eli Iiittyy yhteen tdmdn tutkimuksen osaan.

Toimeentuloturvan ja tutkimuksen tesaurus on ensimmfrinen alan hakuteos, johon on
koottu eldketurvaan ldheisesti liittyvien sanojen koko kirjo. Se on rakenteeltaan hierarkkinen. Sen asiasanojen yhteyteen on liitetty sanojcn rinnakkaiset (RT), suppeammat (ST) ja laajemmat (LT) termit. Sanasto on poimittu Eldketurvakeskuksen kirjaston omasta asiasanakortistosta (toiminnassa v:sta 1978 lfrhtien ja lopetettu 1983).
Kortiston lisdksi eldkealan termien ldhdetesaurukseina on kdytetty Sosiaalialan tesaurusta (1983). ETK:n ja Kelan (Kansanelfikelaitoksen) cldke-csitteitii on kdytctty lzihdemateriaalina hierarkkioiden rakentamiseen (Nissinen 1984, 39), ja termien ldhdekirjoina on kfiytetty Tyoekikelait -teosta ja Pentikiisen Tyocldke -kirjaa.

Tutkimuksen kiisitteistii ideoidut asiasanat on poimittu ValtiotieteelliSen tiedekunnan
kirjaston asiasanastosta, sen ensimmdisestd luonnoksesta vuodelta 1983. Timdn hierarkioita on kuitenkin muokattu ja typistetty Eldketurvakeskuksen tutkimusosaston
tarpeiden mukaisiksi.
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Tesaurus ei ole ilmestynyt atk -tietokantana, vain kirjana. Siitfr ei loydy sanojen akkosellista luetteloa eikd permutoitua indeksid. Toimecntuloturvan ja tutkimuksen tesaurus on ilmestynyt jo vuonna 1984 koekdytttion, ja julkaistu uutena painoksena
vuonna 1987. Siind on yhteensd Z Z0O asiasanaa.

4

ELAKEALAN HAKUTESAURUS, UUSI TIEDONHATJN VALINE
4,1

Johdanto
Koska toimeentuloturvan ja tutkimuksen tesaurus on ehtinyt toisesta painoksesta jo
jonkin verran vanheta, niin uuden tesauruksen luomincn on ollut aiheellista. Tesauruksen tekijri on tdlld kerralla katsonut tarpeelliseksi uusia erikoisesti eldkealan termiston, koska lainmuutokset ovat luoneet runsaasti uusia sanoja ja erddt indeksitermit ovat nyt jo vanhentuneet.
Toisena vaikuttimena termiston uusimiseen ovat ETK:n lakiosaston tietopankit, joille
ei vielfi ole laadittua mink6Snlaista asiasanastoa. Lakiosaston tietopankkien yhteisen
dokumentaatiokielen puuttuminen on askarruttanut ETK:n kirjastoa, koika usein oikean hakutermin loytdminen on ollut hankalaa.

Asiantuntijoiden mielipiteitd analysoimalla ja analyysin tuloksia kdytdntoon soveltamalla on luotu tlmd ETK:n kirjaston uusi apuvdline, Eldkealan hakutesaurus. Sen
sanasto on suunniteltu hakutesaurukseksi Sara D. Knappin suunniteeleman termitietopankin periaatteiden pohjalta, mutta synonyymisanojen rinnalle on valittu myos otsikkotermin kanssa assosiaatiosuhteessa olevia termejI
Termien kokoamisen ja niiden luokituksen jdlkeen on kyselytutkimuksella selvitetty
ndin luodun uuden hakutesauruksen rooli ETK:n tiedonhakuympdristtiss[. Tdmiin
tutkimuksen tulokset selostetaan teoksen viimeisessd luvussa, mutta sitd ennen seuraavassa lyhyt selostus siitd, miten Elflkealan hakutesauruksen termit on koottu ja
luokiteltu sekd ryhmitelty asiasanataulukoiksi.
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4.2

Eliikealan asiasanat ia vt-termit
Eldkealan hakutesauruksesta on hakutesaurusten tapaan jdtetty pois tesaurukselle
ominainen hierarkkinen jako, ja ohjaustermeji kdytetddn asiasanoina. Sara D. Knappin tapaan vapaan tekstin termeilld on vankka sija otsikkotermin ja synonyymisanojen rinnalla. Ndillfi vapaan tekstin termeilli saadaan hakijat tietoisiksi alalla puhekielessd yleisesti kdytossd olevista termeistd.

Ihan uutena ajatuksena tutkimuksessa on luoda hakutesaurus, jossa hakutermien assosiaatiosuhteilla on voimakas rooli synonyymisanojen ja vapaan tekstin termien rinnalla. Hakutermien assosiaatiosuhteet on rakennettu sen olennaisen tiedon perusteella, ettd osa tiedontallennusvaiheessa syntyneestd sisdllon kuvailun (indeksoinnin) kirjavuudesta voidaan hallita assosiaatiosuhteiden avulla tiedonhakuvaiheessa (livonen
1989, 178). Mytis Soergel (vrt. s. Il) on osoittanut kuinka vaikca tiedon hakijan on
Ioytdd oikeat termit hakutilanteessa, jollei hdnelld ole silloin kdytettiivissiin mitfldn
alan sanastoa.

Assosioatiosuhteella tarkoitetaan hierarkkista suhdetta loyhempdfi kisitetti. Assosiaatiosuhteessa olevat termit eivf,t ole synonyymejd, mutta niillfi on asiayhteyteen perustuva suhde. Se merkitidn tesauruksessa suomenkielessd lyhenteelld RT (SFS
5471. 1988, 5). Assosiaaltiosuhde voi ilmaista vastakkaisuutta, tieteenalaa ja tutkimuksen kohdetta, toimintaa ja siihen liittyvzid vdlinettd sekd samankaltaisuutta (Virtasalo 1985, 17).

Eldkealan hakutesauruksen laatijalla on mytis onra ndkemys kisitteid.en assosiaatiosuhteista ja niiden ltiytimisestl. Alla esitetdin assosiaatiokuvio, missd laatijan visualisoi ndkemystfii. Esimerkkisanaksi on valittu thcsaurus. SehIn merkitsee kreikan
kielelli "aarreaittaa". Siitd voimme assosioida termit rikkaus tai raha. .la tiettdvfisti
rahalla saa valtaa. "Rahalla saa ja hevosella pddsec" (Lainc 1982,309).
Nykyf,dn ajattelemme myos toisin, eli Francis Baconin sanoin (Lappalainen 1990, kysymys 1990) "tieto ofl valtaa". (ja mm. Petersson 1994, s. Cl). .la edelleen tesauruksesta tulee vdistdmdttd mieleen alan ammattilaiset cli informaatikot, jotka jdrjestdvfit
valtavia tietomddrid kirjastoissaan. Tdssd olemmekin jo informaatioympyrdn puolessa
vdlissS.
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Kuvio

4.

Thesaurus-kdsitteenassosiaatioyhteydet

TH ESAU US (Tesaurus)

AARREAITTA

ASIASANASTOT

RIKKAUS. RAHA

TAyTTOLIITTYMAT

TI ETO

TIETO ANNAT

VALT /
INFORMAATI KOT

MUIS
KIRJAS

Edelleen kdsitteestd kirjasto tulee mieleen erds mainos. jonka mukaan kirjastot ovat
yhteiskunnan muisti (ja mm. H. G. Wellsin iclca: "Worlcl Brain". Rayward lgg},5l).
Tdtd muistia loytyy myos tietokannoista, joihin infornraatikot syottdvdt viitetietojaan.

Ja tiedon valtatielle pddstddn kiyttoliittymien kautta, joina voi toimia esim.

asiasanastot. Eli tesaurus toimii asiasanojen aarreaittana. .la helminauha on sulkeutunttt. Aivan toiseen tulokseen voisimme ptifrtyri, jos assosiaatiokuviossa seurataan
"rahan vallan" suuntaan "tiedon vallan" sijasta.
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Telle "helminauhatekniikalla" tutkija on operoinut asiasanojen assosiaatioyhteyksid
etsiesslin. Ellkealan hakutesauruksessa ei kuitenkaan asiasanoja ja niiden assosiaatiosuhteita esitetl edellisen kuvion tavalla, vaan tdssl hakutesauruksessa esitystapa
on perinteinen d la Sara D. Knapp. Asiasanat on lisfrksi luokiteltu yhteentoista el5kealan fasettiin. Fasettien laatimisesta ja asiasanataulukoista kerrotaan kahdessa

seuraavassa luvussa. Asiasanataulukoiden yhteydessd tutustutaan myos vapaa tekstin termeihin.

4.3

Eliikealan fasetit eli luokat
Sara D. Knappin termitietopankkinhan on koottu uscasta eri llhdetesauruksesta,
mutta El[kealan hakutesauruksen ldhdetesauruksena on kfrytetty vain Toimeentuloturvan ja tutkimuksen tesaurusta. Lisdksi leihdekdsikirjoina on kdytetty Tyoelzikelait
1994 -teosta ja Tyoeldke -kirjaa (Pentikdinen et al 199). Mytis Tilastoa Suomen eldkkeensaajista (1993) seki Tyoeldkkeen laskentaopasta (1994) on kdytetty eldkealan termien lfihdektisikirjoina. Vapaan tekstin termit on poimittu lakiosaston tietopankeista
ja EVIP:n ARTl-tietokannasta. Mainitut kzisikirjat ovat l[hdeteoksina Toimeentuloturvan ja tutkimuksen tesauruksessakin, mutta n),t ovat mukana ndiden kirjojen uusimmat laitokset.

Kun kaikki termit on koottu, hakutesauruksessa on yhteensi 460 asiasanaa. Niistd
on muodostettu fasettianalyysin mukaisesti ll fasettia Kunkin fasetin eli luokan aihealan tarkoittamia kdsitteitd kutsutaan fokuksiksi, ja tdssd myos asiasanoiksi tai .ldrvelinin mukaan hakusanoiksi. Yksi lokus ilmaiscc aina yhden fasetin nimen kattavan
yksittfiisen asian. Esim. ekikelajit -fasetin fokuksct ilmaiscvat kukin jonkin voimassa
olevan ellkkeen (tyontekijdin eldkkeen, yrittzijien eldkkccn. maatalousyrittljien elfikkeen jne.). Fasetit ovat asiasisdlloltzif,n toisensa poissulkevia, joten sama asiasana sijoitetaan vain yhteen fasettiin. (Merildinen 1984, 48.) Tzissi tutkimuksessa samoin
kuin Eldkealan hakutesauruksessakin fasetin lyhenteend kdytetdfin lyhennettd: Fas.
Eliikealan fasettijzirjestys ci noudata mitdin ylcistii kirjoista tLrttua fasettijarjestystd.
Fasettijdrjestys selvifrd kuviosta 5. Eldkealan fasetteihin kuuluvat asiasanat tai pikemminkin hakusanat loytyvf,t Eldkealan hakutcsauruksen ensimmdisestd osasta.
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Kuvion 5 mukaan ensimmliseksi eliikealan lasetiksi (Fasl) on valittu eliketurvajdrjestelmi5n liittyvi5 kdsitteitd. Kdsitteistd fasettiin I (Fast) ideoidut asiasanat ovat
merkitykseltf,dn niin laajoja, ettd kaikki seuraavat fasetit ovat tavallaan fasetin I
asiasanojen alafasetteja. Tdstd syystfr Fasl onkin sijoitcttu kuvion 5 huipulle.
Kuviossa 5 viimeisend fasettina on nro ll (Fasll). Se on nimeltfrzin Eldkelajit -fasetti.
Siihen kuuluvat kaikki asiasanat, jotka kdsittcind kuvaavat konkreettisesti jotain voimassa olevaa eldkettfi. Ndiden kahden - eldkcturvajdrjestelmin ja ellkelajit - fasettien
vdliin jddvdt yhdeksdn muuta fasettia. Niissd asiasanat orrat fasetteiin I I verrattuna
vdhemmfin konkreettisia kdsitteiltzi;in lukuunottamatta henkikipiiri -fasetia, johon on
koottu asiasanoiksi kaikki vakuutetut, jotka lakien mukaan kuuluvat eldketurvan pii-

riin.

Kun palataan kuviossa 5 alkuun. niin mainittua fasettia I seuraa Lait -niminen fasetti (Fas2). Tdhrin on sijoitettu alan lainsddddnttion liittyvistd krisitteistd ideoituja asiasanoja, kuten eldkelainsdddinto, tyoeldkelait, kansaneldkelaki, merimieseldkelaki jne.
Ndihin asiasanoihin liitty usein myos jokin lyhenne, silld eldkealan lainsldddntohdn
on "lyhenteiden luvattu viidakko". Ndmri lyhenteet eivdt ole tdssd Toimeentuloturvan
ja tutkimuksen tesauruk tesauruksen Lapaan liitetty asiasanoiksi, vaan ne esitettdfin
kaikki vapaan tekstin termeini. Lyhenteet ltiytyvdt myos lyhenneluettelosta, tdmdn
hakutesau ruksen lopusta.

Lait -fasettia 2 seuraa kuviossa 5 hallinnon ja valvonnan fasetti (Fas3). Asiasanoiksi
fasettiin on valittu kaikki hallinnon cri elimet, joilla toimintaa kaytSnnossa ohjataan
ja valvotaan. Kdytdnnossd tehtyihin pdzitoksiin on mahdollista hakea myos muutoksia. Se tapahtuu muutoksenhakuelinten kautta, ja ndmd elimet on esitetty asiasanoina fasetissa 4 (Fs4). Fasetit 3 ja 4loytyvdt kuviossa .5 tasolta 3, jonka hakutesauruk-

sen laatija on nimittdnyt toiminnan tasoksi.

Toiminnan pfirimddrdnd ovat yleensi nc kohtcct, joihin toiminta kdytdnnossfi ulotetaan. Eldkealalla kohteena ovat konkreettisesti nc vakuutetut, jotka lakien mukaan
kuuluvat eldketurvan piiriin, mm. tyontekijzit, yrittdjrit ja heidzin perheensd jne. (eli
fastin 7 asiasanoja). Lisiiksi vakuutettuja rzoiclaan lakien mukaan myos kuntouttaa vaihtoehtona esim. Iddkinnzillinen kuntoutus tai anrmatillinen kuntoutus (eli fasetin 8
asiasanoja). Niimri fasetit 7 ja 8 loytyvdt kuviosta 5 fasctin 3 yhteydestd toiminnan
tason alapuolelta, kohdetasolta.
Mikzirin jrirjestelmd ei kuitenkaan toimi ilman "paperisotaa". Elikkeitd yms. elfiketurvaan liittyviti tietoja voidaan mm. tiedustella erilaisin lomakkein. Mytis eldkkeen saamisen edellytyksend on lomakkeen tiyttdminen. Kaikki tapahtumat tilastoidaan, samoin kuin tilastojen kerddminen itse jzirjestelmdstui ja elziketapahtumista on vdlttdmd-
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tontd. Tdhdn paperisotaan tarvitaan myos tekijoiti, cli l'asettien 9:n ja l0:n kdsitteiden asiasanat on ideoitu henkilokunna tekemlstil tyostd. Tete neljlttd tasoa kutsu-

taankin tekijdtasoksi, johon myos tietotekniikka luo oman nykyaikaisen leimansa. Sitd
ei eldkealallakaan sovi unohtaa, joten muutama atk-alan termi on sijoitettu juuri nlihin fasetteihin.

Eliiketurva ei toimi kuitenkaan pelkdn "paperiso(lan" varassa. Sen toiminta pitid
myos rahoittaa. Nykyridn yksityiselld sektorilla tydelzikejzirjestelmdn varat kerdtddn
tyonantajien vakuutusmaksuilla ja nyt myos tyiintekijdin eldkemaksuilla. Yritteijien ja
maatalousyrittijien eldkkeet rahoitetaan yrittdjien ja valtion varoista.
Julkisella sektorilla kuntien eliikkeet kustannctaan kunnallisten tyonantajain varoista
ja tydntekijdin elikemaksulla, mikd pdtee myos valtion eldkketurvaan. Vuonna 1990
valtion eldkejdrjestelmdlle perustettiin elflkerahasto, johon siirretdln varoja budjetista
tulevien eltikkeiden rahoittamiseksi. (Janhunen 1990, 77-97.) Kansanelfikkeet puolestaan rahoitetaan vakuutettujen ja tyonantajien vakuutusmaksuilla sekd valtion ja
kuntien maksuilla. Lis[ksi kaikki vakuutettuille maksettavat elfiketulot ovat verotettavaa tuloa. N[in sekfi elfikkeiden rahoituksessa cttd niiden verotuksessa operoidaan
rahavirtoihin liittyville krisitteilld. Kaikki rahoitukscn ja t,erotuksen kdsitteistd
ideoidut asiasanat mainitaan faseteissa 5 ja 6 jotka kuviossa 5 loytyvzit rahavirtojen
tasolta.

Viimeisend kuviossa, kuten edellii jo todettiin, on Elzikelajit -fasetti. Kaiken toiminnan tuloksena ellkealalla onkin eldkkeen myontfiminen tai hylkddminen. Kaikki ne
vaihtoehdot, jotka vakuutetuilla on mahdollista saada eldkkeind, esitetfrdn asiasanoina elilkelajit -fasetissa. Tiimfi on viimeinen eldkealan fasetti, josta voidaan palata taas
alkuun. Esim. kun jokin elfikelajit -fasetissa mainittu clfike on kdytdnnossd mytinnetty tai hyl6tty, se jdlleen tilastoidaan. Toinrinta elfikejdrjcstelmfin piirissd ei pysfihdy,
vaan se jatkaa kulkuaan. Tfistd johtuen elfrkealan fasctit oruat koko ajan muutostilassa, silld uusia sanoja syntyy ja toisia poistuu kdytostzi (Vrt. kuvio 5 suraavalla sivulla).

Kun kuviota 5 verrataan sivulla 3l esitettyyn "assosiaatioympyrfrdn", niin ndmd kuviot muistuttavat toisiaaan. Jos kuviosta 5 jzitetridn pois fasetti nro l0 (tilastot), voidaan eliikealan faseteista muodostaa helposti assosiaatioympyrii. Assosiaatioympyrd
syntyy, kun asetetaan fasetit I - 9 ja I I numerojdrjestyksessd ympyrdn muotoon.
Ndin fiskeinen hierarkkinen kuvio muuttaa muotoaan, mikd sopii hyvin hakutesauruksen luonteeseen: Turha hierarkisuus katoaa. Tristd l(iyhdstd hierarkkisesta ajattelusta johtuen kuviosta 5 puuttuvat nuolet ldhes kokonaan.
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Kuvio 5.

ELAKEALAN FASETIT
Fas1. Eldketurv ajdrjestelmd
Fas2. Lait

toimi

an

taso

Fas3. Hallinto

Fas4. Muutoksenhakuelimet

rahavirto

n

taso

Fas5. Rahoitus

Fas6. Verotus

as7. Henkil6piiri

Fas8. Kuntoutus

as9. Hakeminen
ja saaminen

Fas10. Tilastot

Fas11 , Elekelajit
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4.3.1

Bliikeal an asiasanataulukot
Uuden Eldkealan hakutesaurukscn yhteentoista fascttiin sijoitetut asiasanat on ecletleen sijoitett.u hakutesauruksen asiasanataulukoissa joko otsikkotermeiksi tai ns. kat-

so-termeiksi. Hakutesauruksen otsikkotermi muodostaa asiasanataulukon otsikon,
jonka ympiirille on koottu kaikki muut otsikkotermiin ndhden synonyymi- tai assosiaatiosuhteessa olevat termit. Vapaan tekstin tcrmit (VT-tcrmit) Ioytyvdt asiasanataulukosta ndille termeille varatusta kohdaasta.

Alla oleva kuvio 6 kuvaa Eldkealan hakutesauruksen yh<Ien asiasanataulukon rakenteen. Siini pitaa aina mainita otsikkotermi ja fasetin numero (Kuvio 6 kohclat I ja2).
Katso- ja VT-termien esittdminen asiasanataulukossa riippuu otsikkotermin luonteesta, tai siiti, voidaanko termille ltlytzid synonyymejri tai assosiaatiosuhteessa olevia

asiasanoja ja vapaan tekstin termejfr.

Kuvio

I.

6.

Elikealanhakutesaurukscnasiasanataulukon rakenne

OTSIKKOTERMI

2. * FASETIN NUMERO,
3. KATSO-TERMIT:

josta otsikkotermi on

valittu (* Fnro)

fasetteihin luokitellut rcrmir

4. VT-TERMIT (vapaan tekstin termit, cli vapaasta tekstistd
poimitut, luokittelemattomat tcrnrit)

ELI asiasanataulukon ensimmfiiseksi sanaksi valitaan
Otsikkoternti, jonkin fasetin asiasana. Neille asiasanoilla tieclon hakija voi EVIPtietopankista hakea tietoa rajoittamalla tiedonhaun pelkkfidn asiasanakappaleeseen.

Otsikkoterminfr asiasana voi esiintyd Elikealan hakutesauruksessa vain kerran.

3.5

Kotso -termi asiasanataulukossa on joko otsikkotermin synonyymi tai se on otsikkotermiin ndhden assosiaatiosuhteessa oleva vastakkainen tai rinnakkainen kdsite. Katso-termillf, voi tiedonhaun rajoittaa samoin kuin otsikkoterminkin pelkkidn
asiasanakappaleeseen. Katso-termind kuvatut asiasanat on aina poimittu otsikkotermin kanssa samaan fasettiin kuuluvista asiasanoista, jolloin assosiaatiotsuhteet pysyvdt raameissaan. Ndmd "raamit" holtyvdt, kun otsikkotermin yhteyteen liitetdfin vapaan tekstin termejd.
Vapaon tekstin ternit (VT-termit) ovat fasetteihin kuulumattomia termeji, joita on
kdytetty puhekielessd tai kirjoituksissa. Ne on poimittu suurimmaksi osaksi lakiosaston tietopankeista lukuunottamatta muutamia ARTl-tiedostosta loydettyri termid.
Kdytlnnossd VT-termit ovat siis lakitekstin tcrmeji, mikd on hyvd muistaa, kun tehdtitin tiedonhakuja LA'osaston tietopankeista. Kun yksi Katso -termi voi esiintyd
vain samasta fasetista perdisin olevan otsikkotermin yhteydessd, niin yksi vapaan
tekstin termi voi l6ytyd minkd tahansa aiheeltaan sopivan otsikkotermin alta.
Vapaan tekstin termit esitetddn Ellkealan hakutesauruksen kolmannessa osassa aakkosjzirjestyksessfi. Termien vieresti loytyvAt ne sivunumerot, joissa termi esiintyy
asiasanataulukon VT-termind.
Asiasanataulukon rakenne esimerkin valossa esiteddn kuviossa 7 seuraavalla sivulla.
Siinii otsikkotermiksi on valittu luonnollisessa kielessd viime aikoina paljon esilld ollut
sana: elfrkepommi. Asiasanan "eldkepommi" yhteydessd esitetyistd katso -termeistfl
osa on termejd, jotka ovat Eliikealan hakutesaurukscn otsikkotcrmejri ja "eldkepommi" on sijoitettu ndiden otsikkotermien vt -termiksi (merkitty *:llfi). Loppt katso -termit sekd vt -termit on poimittu Timo Korpelan artikkelista (1995) paitsi "sukupolvien
vfilinen kuilu". "sukupolvien vfrlincn kuilu" on tutkijan oma. lehtiotsikoiden perusteella ideoitu hakutermi.
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Kuvio

7.

Asiasanataulukkohakutermisti"elfrkepommi".

ELAKEPOMMI

* Fas5
KATSO-termit: eldkkeelle siirtyminen*, eldkcliisten hyvinvointi*, eldkemenot*, eldketurva*, ikdryhmdt, kokonaiselfikkeet, rahastointi*, rahoitus*, tyo-

eldkkeet

VT-termit: BKT, eldkemenohuippu 2030, kchityssuunta, palkat, sukupolvien
vdlinen kuilu, suuret ikdluokat, tytitttrmyys

4.4

Eliikealan lyhenteet
Laaia elfikealan sanasto sisdltdd kuten tunnettua "lyhenteiden luvattun viidakon".
Hakutesaurukseen valittujen asiasanojen lisiksi kaikista alalla esiintyvistd lyhenteist[
on laadittu erillinen lyhenneluettelo hakutesauruksen loppuun. Lyhenteet eivdt esiinny asiasanoina, eli niitd ei ole luokitcltu. Ne esitetddn aina tarpeen mukaan hakutesauruksen taulukko-osassa vt-termeind. Jokaisella lakitermilld on oma lyhenteensd.
Neille lyhenteilll on erikoisen tlrked rooli ETK:n lakiosaston tietopankeissa, jossa ne
kflyveit "tekijdstd", eli niilld yksin voi tehdd tiedonhakuja. Samoin hallinto- ja muutoksenhakuelimet tunnetaan tdlld alalla pelkkien lyhenteiden perusteella. Tzist[ syystii lyhenteiden luettelon on katsottu vdlttdmittomdksi liittee uutcen EIfrkealan hakutesaurukseen.

Lyhenneluettelossa termit on esitetty aakkosjdrjestyksessfr. Lyhenne on aina esitetty
mytrs selkokielelld. Luetteloon on valittu vain kaikkein keskeisimmdt eldkealalla kdytetyt lyhenteet. Sanalyhenteelld voi tehdd tiedonhakuja erikseen tai yhdessd muiden
asiasanojen tai VT-termien kanssa. Tutkija suosittelec kuitenkin lyhqnteiden kfryttozi
yhdessd LAIT-fasetista valittujen hakutermien kanssa. Esim. EVIP:ssa lakitermit on
usein indeksoitu tiedostoon lakilyhentein, silld Toimeentuloturvan ja tutkimuksen te-

sauruksessa lyhenteet kuuluivat asiasanoihin,
suositellaan ainakin EVIP:sta tietoa haettaessa.

eli lyhenteiden kdyttod

hakutermind
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4.5

Eliikealan hakutesauruksen kiiytttiohjeet
Kun eldkealan hakutesaurusta kdytetdin vapaatekstihaussa, niin hakuun kelpaarrat
kaikki hakutesauruksesta loytyvfrt termit. Tcrmcjii voi haussa yhdistdd joko otsikkotermiin, kalso-termiin tai kumpaankin

yhclessfr

.

Termejd voi yhdistfid myos tiedon hakijan omiin tcrmcihin. Ticdonhaussa on viell
mahdollista kziyttdd hyvdksi Boolen-logiikkaa ja hakutcrmien katkaisua. Muita tiedonhaun apuvdlineitd ei ETK:n tietopankeissa olc kdytiissd. Kappalehakua voi kziyttdd vain silloin, kun tiedon hakija itse on selvillzi siitfi, mistfr kappalecsta tietoa loytyy.
Esim.. asiasanalla tietoa EVIP:sta haettaessa asiasanalla voi hakca pelkdstd

asiasanakappaleesta.

Ei ole mydskdin mit55n eroa siinfi, kiiyttddkii ticclon hakija hakutermeind hyvdkseen
Eldkealan hakutesauruksen asiasanoja tai vapaan tckstin termejd tai molempia. Asiantuntijalle saattaa ajan mittaan kuitenkin selvitS, cttfr hakutesauruksen asiasanat
ovat enemmzin EVIP:n asiasanoja ja VT-termit lakitekstin ternrej[. Jo yhdenkin termin loytdminen hakutesauruksesta voi niyttl5 hakijallc kihtokohclan, jolla tietoa liiytyy.
Vapaatekstihauissa Elfikealan hakutesaurusta rzoi kriyttrizi paitsi ETK:n tietopankkien
hdtdtapuksessa myos muiden Suomessa ilmestyvicn tietokantojen hakutesauruksena,
ellei hakijalla satu olemaan elf,kealalta juuri muuta tictokantaan sopivaa tesaurusta
tai luokitusopasta kdytossddn (vrt. Lancaster l9[l(r, 176). Hakutesauruksesta on mahdollista esimerkiksi tarkistaa oikca lakilyhenne.

Koska hakutesaurus on olemassa vain paperivcrsiolra, niin asiasanojcn lis5frminen tesaurukseen ei ole helppoa, vaikka tarrrctta olisikin. .los Eldkcalan hakutesaurus voidaan joskus koota termitietopankiksi, niin scr'r tcrm it ovat nopeasti uusittavissa
Knapp'n periaatteiden mukaisesti. Mikeli sc lislksi liitcteuin csim. EVIP-tietopankkiin ns. keyttoliittymiiksi, niin tietopankin keyttrijri saa yhdellfr hakutermillI tictoa
tietopankissa kiytetysti hyvdstl indeksointikielcstfr. Sarnalla hakutulos ilmoittaa ltiydettyjen viitteiden mddrzin. Kuitenkaan eldkealan termitictopankin tai kdytttiliittymin
rakentaminen ei ole tdmdn tutkimukscn lopullincn pziamdiird.
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3-

ELAKEALAN HAKUTESAURUKSEN TIEDON-

HAKUTUTKIMUS
5.1

Tiedonhakututkimuksen tutkimusmenetelmistfr yleensfr
Kdytrinnossd tiedonhauku tapahtuu hakcmalla jostakin atk- yms. tictokannasta luonnollisilla sanoilla tietoa dokumentticn tekstcistd (vapaatckstihaku) tai kfryttdmdlki
"kontrolloitua hakua", jolloin hakutermeinfr ovat. dokumentaatiokielcn asiasanat. Tiedonhaun tukrksena saadaan viitteitd (dokumenttcjd) siit:i kirjallisuuclesta, joka jollain

tavoin kiisittelee aihetta, jota tiedon tarvitsija on hakcnut (Martyn
r

s7- r s8).

&

Lancaster 1981,

Tiedonhakujen tuloksia voidaan analysoida jonkin asteikkonrittarin avulla. Tiilloin
voidaan tiedon tarvitsijoilta yksinkertaisesti kysyd, kuinka tyytyvdisi[ he ovat tulokseen. Tdmd tulos kuitenkin riippuu siitd, kuinka paljon tiedon tarvitsijat tietdvfrt tai
eivdt tiedd haetusta aiheesta. Tiedon hakija (tiedon tarvitsija) saattaa olla tyytymdton
hakuun, jos hdn tietdd, ettei haussa tullut esillc scllaisia dokumentteja, jotka hinen
mielestddn sopivat aiheescen paremmin kuin tchdyssd haussa esiin saadut dokumentit. Kyse on relevanttien dokumentticn rnzifrrdstii. Relevantilla rriitataan tdssfi siihen
suhteeseen, joka vallitsee tiedontarpeen ja loydcttyjcn clokumenttien vdlill[. Suhteen
tulee olla positiivinen, eli sen tulec liittye aihecsccn. (Martyn & Lancaster 1981, 158
- r 5e.)

Jos siis haettava aineisto on loydettivissi tictokannasta satunnaisessa jirjcstyksessd,
niin jdrjestelmdn kykyd hakca sopivaa aihctta kokoclnrasta voirlaan arvioicla neljzin
suhdeluvun avulla.

Kun

n

: a* b+c*

a

:

relevantit (aiheeseen sopivat) tulostctut viittcct

b

:

ei-relevantit (aiheeseen sopimattomat) tulostetut viittcet

c

:

relevantit, tulostamatta jfifineet viitteet.

d:

cl

:

tietokannan viittciclcn kok<lnaismzi5r5, niin

ei-relevantit, tulostamatta jflfrncct viittcct
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Ndist5 suureista rroidaan laskea seul'aavat neljzi Iausckctta (Salton 1983,175):

(l) SAANTI R :

al(a

*

jrirjestelmdn rclevantit viitteet

(2)

TARK K UUS P
saadut kaikki viitteet.

:

c), eli haussa saaclut rclcvantit viitteet/ tiedonhaku-

al(a + h), cli haussa saadut relcvantit viittect/

haussa

EPARELEVANTTISLJI"IDE (faltout) F : bi(t + d), eli haussa saactut
epdrelevantit viitteet/tiedonhakujdrjcstclmin siszilt:im:it hakukysymyksiin pcrustuvat kaikki epdrelevantit viittect.

(3)

(4) YLEISYYS(generality) G :(a *

b)/(a + b *c-f d),eli haussasaaciut
kaikki viitteet/ tieclonhakujzirjestelmzin sisiiltrimzit hakukysyrnyksiin perustuvat
kaikki viitteet.
Relevantti aineisto (: relevantiti rziittcct) on yhtli kuin ticttyyn asiaan vaikuttava aineisto (Kodin tietokeskus 1990, 1429).

Mikeli tunnetaan kolme edellisistd suhclcluvun arvoista. voiclaan niistd johtaa neljdnnen suuruus. (Taque, J. M. 1981, 66 - 6l ja Martyn,.lohn & Lanvaster, F. Wilfri{
1981, 163, 170.) Edellisct neljd suurctta aincistossa n voiclaan havainnollistaa seuraavalla graafisella kuviolla 8 :

Kuvio

8.

Tulostetut ja ei-tulostcutu viittcct tictokannassa

n
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Saannin kziyttofr ticdonhakujcn arvioinnin pcrustccn;r orr anzostcltu, mutta timin
kdyttfrminen ticdonhakututkimuksissa on hyrrin ylcislii. Saannin arvolla on merkitystd vain silloin, kun sitfr verrataan ticclon hakijan l.ic<lont:rrpcisiin. (Martyn & Lancaster 1981, s.1.59.) Ylccnsd ci kuitcnkaan aihccsccn liittl,r';irr l<oko rclcvantin ainciston
mddrd ole kenenkSfin ticdossa, mutt.a saantia voirlaan:rn,ioida saatujcn hakujen mtrkaan kf,yttfrmzilll hakujcn suhtccllista saantia. Iraikkil liivdcttyjf, rclcvantteja viitteitd pidet.dtin saantilaskelmien pcrustana.
.los esimerkiksi halutaan saacla tictrizi. kuinkr hvvin kcrnisti pystyy loytfimzirin tietokannasta relevanttia ainci:;toa \/crrattuna uscan inftrrnrnalikkojcn samasta aihccsta tckemiin hakuihin, voidaan kemistin saantia arvoslclln scul'aAVan laskukaavan avulla
(Martyn.t Lancaster 1981, l6(r):

Kaava

l.

Kemisl.in kohclalla sulrtcellincn saanti

:

Kemistin relevantit viittcct
R
s

x

100

Kemistin rel.viittcet * inlormaatikkojcrr
aihecsta liiyt.zimicn'lisiirelcvanlt.icn'
viitteiclen kokonaismzizi rzi. cli

'[-isiirelevanteilla'viitteillri edclliscssii tarkoi{ctarrrr l<ril<l<i;r niitii kcrrristin rclcvanteiksi
arvioimia cloktlmentteja, jttita ci csiintynyt hlirrerr \',ir;ln inlormartikkojcn tckenrissfi
tiedonhauissa. .los olet.etaan, el,tii kcrnisti liil,si l2 ja irrlorrrr:urtikot liszirclcvanttcja rriitettfr l6 kappaletta, niin aiheesta on ltil'dctl1,2-S relcvrurtista viittcttri kaikkiaan.
(Martyn & I-ancaster 1981, 1.59.) Tiiss:i kcnrislill srllrrti orr l2l7t x 100 : 32 oh:a,
eli huomattavasti heikompi kuin inl'rrrnraalikoitlcrr tulos. lnfor maatikkojen yhteinen
saanti : 16128 x 100 : .58 o,4r:.1.

Kun saannin arvot ilmaistaan suhtecllisirur. niin tulrrkset pvsvviit trihfrn mittayksikktitin n6hden validina. (L,ancastcr l9(rlt. l2l. l2tt). l\4itt:rrrkscn validitcctti on menetelmdn kyky mitata juuri sitf, nritfr orr tarkoituskirr nritntl (l:skola 1962..56).

4t

Menetelmdlll selvitetd[n ne haun puutteet, jotka johtuvat huonosta hakusuunnitelmasta, sanastojen puuttumiscsta tms. Silld ei kuitenkaan voida selvittdf; puutteellisen
indeksoinnin haittavaikutuksia hakuun. On epdtodenndkoistd, ettd aihe loytyisi tietokannasta, jos sitd ei ole indeksoitukaan tietokantaan huolimatta siitd, ettd aihe loyty
ainakin joistakin dokumenteistd. (Martyn & Lancastcr I98r, 166.)

5.1.

I

Esimerkkejii eriiistii tiedonhakututkimuksista
Kristensen (1989a, 40) on esimerkiksi kziyttfinyt pro-graclu tutkimuksessaan saantia
ja lisdksi tarkuutta, jolla tarkoitetaan jirjestelmdn kykyd hyldtl ei-toivottu aineisto,
tiedonhakujen tulosten vertailuun. Hfrn vertailce kolmea cri hakutulosta keskenddn.
Tutkimuksessa ei ole edes pyritty selvittzimdfin absoluuttista saantia, vaan laajimman
haun relevanttien artikkelien m55rd on oletettu kokoclman sisdltfimien relevanttien
artikkeleiden kokonaismddrdksi ja tdmdn haun saanti on saanut arvon lO0 %.
Kristensenin tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittiid, miten hakutesauruksen kziytto
vapaatekstihaussa vaikuttaa tiedonhaun tuloksiin. Hakutesauruksen kdyton vaikutusta saantiin pyrittiin selvittdmddn tekemf,lld jokaisesta kysymyksestd kolme hakusuunnitelmaa: ensimmdisessfr hakusanoina on hakukysymyksen merkittfivdt termit, toisessa lisdtddn hakutesauruksen antamat synonyymit ja kolmannessa tesauruksen rinnakkaistermeistd sopivat. (Kristensen 1989a, 33.)
Kristensen on laskenut suhteellisen saannin ja tarkuuclen jokaisclle haulle toimittajien
relevanssiarvioiden mukaan. Sekd synonyymien cttii rinnakkaistermien lisddminen
kasvatti suhteellista saantia, mutta heikensi tarkuutta. Ensimmfrisen haun suhteellinen saanti oli 44,,4 oh ia tarkkuus 48,5 o/o. Synonyymihaun suhteellinen saanti oli
32,4 o/o ja tarkkuus 30,7 o/o. Rinnakkaistermeill5 saanti oli 23,2 o/o ja tarkkuus 12,9
%. Tutkimus ei anna vastausta siihen, jdiko relevantteja artikkeleita saamatta, ja jos
jdi, miten paljon ja millaisia. Kun tutkija lisdsi hakuihin synonyymisanat, niin saanti
edellisen perusteella parani. Tarkkuus ci mytiskfrIn paljon puclonnut: Rinnakkaistermein avulla saatiin lisdd relevantteja dokumcntteja, mutta mytis epdrelevanttien mfifird kasvoi tuntuvasti. (Kristensen, 1989a, tiivistclmd.) Kristensenin tutkimuksessa hakutesauruksen kdytolld on ollut positiivinen vaikutus ticclonhakuun.
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Lisenssiaottitytissiiiin (Kristensen 1992) Kristcnscn on eclelleen kokeellisesti selvittinyt hakulaajennusten vaikutusta hakutulosten saantiin ja tarkuutcen tekstitietokannoissa. Hdn keriisi tekstitietokantojen kdytt;ijiltri 30 hakutesauruksen aiheisiin liittyvdd hakukysymystd. Nfiisti tehtiin Boolen logiikan mukaisct hakuprofiilit (pcrushaut), jotka rakentuivat hakukysymyksissd kiytetyistd termeistd. Hakulaajennuksia tehtiin neljtillei eri termiyhdistelmelld. Kysymysten csittzijzit arvioivat laajenneen
haun tulosjoukon relevanssin.

Kun perushakua laajcnnettiin alkuperdistcn hakutermien synonyymeilld, suppeammilla termeilld ja rinnakkaistermeilld, niin suhteellinen saanti kaksinkertaistui. (47,2;sta
100 %:iin). Kuitenkin tarkuus heikkeni vain kymmcnisen prosenttia (62,5 oh:sta 51,2
oh:iin). Tdmfin tutkimustuloksen lisdksi Kristenscn selvitti vield l5heisyysoperaattorei-

den ndyton vaikutusta hakutuloksiin. (Kristensen 1992, Tiivistelmd.)

5,2

Elfrkealan hakutesauruksen tiedonhakututkimus
5,2.7

Tutkimusmenetelmfl
Tdssd tiedonhakututkimuksessa on tarkoitus tutkia, kuinka paljon ETK:n tietopankeista loytyy sopivaa (relevanttia) aineistoa hakutesauruksen hakutermein tiedonhakuja tehtdessd verrattuna asiantuntijoiden samoista aiheista vapaasti valitsemillaan
termeilld tekemiin tiedonhakuihin.
Tutkimusmenetelmfind em. tiedon selvittdmiscssd on kdytetty pddasiassa edellfr kaavaan I liittyvee analyysimenetelmdd. Samasta aihccsta tchtyjen hakujen kaikkien relevanttien viitteiden yhteenlaskettua mddrdd pidetddn tdssfi hakutuloksena, johon verrataan erikseen sekd asiantuntijan ett[ tutkijan ltrytrimifi rclevanttcja viitteitd. Tulostetusta aineistosta voidaan suoraan mddritcllfi seuraavat suureet 5 - I l:
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(5) tr = d * c' , eli asiantuntijan relevantit viitteet
Ievantit viitteet, jossa

+ ,Iisdre

c'= niiden aiheeseen sopivien relevanttien viitteiden m66rd, jotka eivdt esiinny asiantuntijan relevanttien viitteiden joukossa,
eli'Iisiirelevantit'
viitteet. Listiksi tiedonhaun tuloksesta voidaan suoraan laskea seuraavat kohdat (5) ja (7)z
(6) r^ = asiantuntijan omasta haustaan l6ytEimeit relevantit viit
teet( asiantunti jan arvion mukaan)
(7) rb : hakutesauruksen termeillti rinnakkaishauissa loydetyt
kaikki relevantit viitteet (asiantuntijan arvion mukaan)
Kunkin asiantuntijan suhteellinen saanti on:
(8)

R^

= r^ /(Er) *

100

Hakutesauruksen termeilld saatu, kullekin rinnakkaishaulle

laskettu saanti

(e)

Rh

on:

= rn / (tr) 't

100

Edelleen hakutulosten tarkkuudet voidaan laskea edellEi esitetyn
lausekkeen 2 (s. 40) mukaan:

Asiantuntijan tiedonhaulle laskettu tarkkuus
(10)

:

P^ = r^,/(d^) * Lo0, iossa d^ on asiantuntijan t6yttimdt

kaikki dokumentit

Hakutesauruksen termein tehdylle tiedonhaulle laskettu

tarkkuus:

(11)

Pb = rn,/(dn) * Loo, iossa dn on hakutesauruksen. terrnein
Ioydetyt kaikki dokumentit

EdellisissA lausekkeissa indeksi a on asiantuntijahakujen tunnus,
joka vaihtelee tiissA tutkimuksessa olevien hakujen mukaan, eIi
hausta l- hakuun 30. Samoin indeksi h on hakutesaurushakujen tunnus, joka vaihtelee hausta l- hakuun 30. Liitetaulukoissa L 4
suhteellisten saantien ja tarkkuuksien arvojen symboleina ovat
edellii esitetyt slmrbolit: R. , Rn, P^ ja Pn.
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jSlkeen joudutaan asiantuntijan ja tutkijan hakutuloksia, eli saanti- ja tarkkuusarvoja vertaamaan keskenddn. Lokki (1980, 3(r9) on mnt. todennut, ettd aina
kun tutkimuksessa on mahdollista, kertyvd data (ticdot,infrrrmaatio) on syytd ajatella
sijoitetuksi myos asteikolle. Analyysin kannalta voiclaan saacla neljdlle eri tyyppiselle
asteikolle sijoitettua dataa (Lokki I980, 369 ja Taquc..t. M. 1981,86):

TImin

- nominaaliasteikolle
- ordinaali eli j6rjestysasteikolle

- intervalli- eli vrilimatka-asteikko ja
- ratio- eli suhdelukuasteikolle
Asteikkomittcreihin sijoitettu data ilmoittaa havaintojcn jakautumista erilaisiin ryhmiin. Neite asteikkomittareita kziytetlin minkfi tahansa kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen datan analysointiin. Mm. intervalli- ja suhdclukuasteikkojen avulla voidaan
miilrdtd, kuinka paljon kussakin luokassa (tilastoyksikosszi) on mitattavaa ominaisuutta. (Manninen 1982, l8 - 20.) Tfrssd tutkimuksessa on kahdcsta rinnakkain (asiantuntija/tutkija) tehdystd tiedonhaun tuloksesta (datasta) mahdollista sanoa onko
tutkittu ominaisuus (suhteellisen saannin tai tarkkuuksicn arvot) suurempia toisessa
kuin toisessa haussa. On siis kyse suhclelukuasteikoista.
Lopullisessa aineiston analyysissd joudutaan kuitcnkin vctdmddn johtopddtoksid koko
aineiston tuloksista eli tarvitaan tietfrd, onko cldkealan hakutesauruksen termeillfr keskimiiiirin ollut positiivinen vaikutus tiedonhakuihin. .lohtopfidtosten tcossa on tdssd
turvauduttu tilastollisiin tunnuslukuihin. Suhdelukuastcikolla onkin kaikkien tavanomaisten tilastollisten tunnuslukujen kfrytto sallittua. N.{ite ovat aritmeettinen keskiarvo, keskihajonta ja eraat riippuvuusluvut. (Liski, E. & Puntanen, S. 1987,9-5.)
Aritmeettista keskiarvoa klytettiessi ilmoitctaan havaintoanojcn vaihtelu keskihajonnan avulla (Eskola, A. 1966, 83). Tissfr tutkimusaineislossa kaikkia tuloksia arvioidaan tuloksista laskettujen keskiarvojen ja keskihajonnan valossa.

Kun kyseessfi on Iuokittelematon aineisto, niin aincistosta laskcttujcn kaikkicn suh-

teellisten saantien
1922,36.)

ja tarkuuksien kcskiarvot voidaan laskca

scuraariasti. (Kristensen
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( 12

)

R"

= [tr-,....."(rr,/tr) I 't

]-oo/n

jossa R" = suhteellisten saantien keskiarvo, kun n : rinnakkain (parittain) tehtyjen tiedonhakujen lukumiiiird. Lisiiksi tarkkuuksien kes-

kiarvo

on:

(13) P" tai Ph = [Xr-,...."(rr./dr)l r, LOO/n = tarkkuksien keskiarvo,
kun n on parittain tehtyjen tiedonhakujen lukuniitirti.

kaikille keskiarvolle lasketaan my6s keskihajon
ta. Keskihajontaa laskettaessa aineiston yksittdinen nuuttuja on
eksptisiittisesti vaikuttamassa ttimiin tunnusluvun arvoon. Keskihajontan lasketaan niin, ettd ensin lasketaan havaintojen eli muuttjien varianssi. Varianssi on keskiarvosta laskettujen rnuuttujien arvojen etiiisyyksien tai poikeamien (X, - n nelioiden keskiarvo (Helenius l-989 , 75). Naiinollen ensin lasketaan kaikkien erotusten
neliosumma. Jos kyse on perusjoukosta luvun n - l sijasta ktlytettiain
Iukua n (Helenius L989 , 75). Varianssin kaava on seuraava:

Tiissai tutkimuksessa

(14)

n

L/n-L * ,
i-

(xr-f)'=

s2

t_

Varianssin arvo on riippuvainen kiiytetystii mittayksikostei. Kun varianssista otetaan neliojuuri pddstAin keskihajontaan, joka on
(15)

S

'6'

Keskihajonta ilmaisee sen, miten paljon tapukset keskimtiiirin poikkeavat omasta keskiarvostaan (SeppAlri, L977, 11). Keskihajonta on
klassinen tunnustuku, jonka huonona puolena on varsinkin pienten
aineistojen tapuksessa se, ettii tunnusluvun arvo on herkk€i poikkeaville havainnoille. Poikkeavat havainnot tai pienet arvot kasvattavat keskihajonnan arvoa (Helenius L989, 79). Toisaalta keskihajonnan erikoisominaisuutena on se, ettd hajonnan mittayksikk6 on aina
sama kuin havaintoarvojen rnittayksikk6 (Liski & Puntanen L987, l-68
ja Helenius l-989 , 75).

EdeIlti esitetyst - varianssista voidaan tarvittaessa mubdostaa myos
testisuure. Jos d:I1ri nerkitiitin muuttujien erotusten aritmeettista
keskiarvoa ja Su nuuttujien erotusten keskihajonta, niin
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(15)

t

d

s"/n

Tiiti ns. t -testiii voidaan kriyttiiii testisuureena silloin, kun koe
ja vertailuryhmd koostuvat muuttujista, joiden tutkittava ominaisuus
iitataan ennen ja jdlkeen ktiytetyn mittayksik6n. (Vasama & Vartia
Lg73 | 645 647 , 649. ) Talla tavalla voidaan tarkastella yhden menetelmiin (esim. hakutesauruksen) vaikutusta tuloksiinT - testi piitee suurten otosten tapuksissa tai normaalijakautuneissa
aineistoissa. Jos tutkirnusaineisto on pieni, niin tulosten testaamiseen tarvitaan vastaavaa eptlparametrista menetelmdii. Mm. Kristensen
on kiiytttinyt pieniin aineistoihin soveltuvaa Witcoxin jiirjestyssummatesLia perulnaun ja Iaajimman haun hakutulosten vertailuun (Kristensen 7992, 32) . Tissti tutt<imuXsessa on tyydytty ldhinnii koko aineistosta laskettujen hakutulosten suhteellisen saannin ja tarkkuuksien keskiarvojen vertailuun.

5.2.2

Havaintoarvoien kerfl f,minen
Jotta aineistolle voidaan laskea tunnuslukuja, on sc asialliscsti cnsin kerfrttdvzi. Yleensd aineisto kootaan otantana tai nfiyttecni, cllci haluta kfryttriri koko perusjoukkoa.
Tdssd tutkimuksessa aineisto on kerdtty nriyttecnii. nrik.i kliytdnniissi tarkoittaa ajanjaksona 1.4.- 24.6.1994 kirjastoon tullcita asiantuntijan tckemifr hakukysymyksid ja
niistd tehtyjd tieclonhakuja. Tieclonhaut samasta hrkukvsvmvkscstzi on suoritcttu pcrfrkkiin sekzi ticdon tarvitsijan (aktiivikiyttzijrin cli rsianturrtijan') cttzi tutkijan toimcsta. Neite rinnakkain eli parettain (asiantuntijaitutkija) tchtyjd ticclonhakuja saatiin
kootuksi eri elfrkealaan liittyvistd aihcista yhtccnsii 30 kappalctta.

Tarkoituksena on tehtyjen hakujcn ja niistri lasl<cttujcn tunnuslukujcn pcrustcella
osoittaa, ctti Eldkealan hakutesaurukscn tcrnricn zrvulla orr mahdollista kasvattaa
saantia niin, ettei tarkkuus huomattavasti hcikkcnc.
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s.2.2.1

Asiantuntijat tiedonhakiioina
Kuten tunnettua, ilmeinen heikkous kirjastojen ja tietopalvelujen evaluointitutkimuksissa on niiden kohdistuminen yleesd vain "aktiivikfryttdjiin". Ulkopuoliset, "ei-kdyttdiet" eli ne, jotka eivdt tarvitse kirjastoa, jddvfrt uscin tutkimusten ulkopuolelle. Erddnd
syynd tihdn on se, ettd "aktiivikdyttzijdt" ovat helposti tavoitettavissa. Ideaalitapauksessa kdyttejet tulisi valita satunnaisen otannan perusteella (Taque,.l. M. 1981,74),
mutta tutkimuksia on mahdoton tehclfi, elleivzit keyttejet toimi yhteistyossd tutkijoiden kanssa. Esim. on tdysin mahdotonta jfirjestdl kortiston kfiyton tutkimusta, elleivlt kdyttdj[t ole yhteistyossd tutkijoiden kanssa. SitSpaitsi kortiston "aktiivikayLtajat"
osaavat jo ennestfrdn ktiyttdd kortistoa, siis tutkittavaa elementtie. (Artyn & Lancaster 1981, s. 194-196.) Jos kdyttrijrit eivzit osaa kfryttee tutkittavaa elementtid (esim.
tietopankkia tiedonhaun vilineend), niin heitfr voiclaan opastaa ennen varsinaista tutkimusta kdyttdmdrin sitd (Taque 1981, 7.5).
Tdssdkddn tutkimuksessa ci ole poikettu edellisestd pcriaatteesta.

Perusjoukolcsi tutkimuksessa on valittu kaikki ETK:n tietopankkien "aktiivikziyttzijdt". Se koostuu ETK:n laki-, tutkimus- ja suunnitteluosastojen asiantuntijoista.
Koetilanteessa pyritddn siihen, ettd tiedon tat'vitsija ( eli asiantuntija) on ticdon hakija, joka keyttee jotakin tietopankkia. Tietoa hakiessaan hakija aloittaa sanoilla, jotka
tulevat ensiksi mieleen aihetta ajatellessa. Voidaan olcttaa, ettfr hakutilanteessa tiedon
hakija kdyttdd sanoja, jotka hinestd ovat haun aihcen kannalta keskeisimpid. (Kristensen 1989a, 33-34.) Tiedon tarvitsija kdyttfrS lisziksi juuri sitd tietopankkia, josta
hiin olettaa tiedon loytyvfln. Kdytetyt tietopankit olivat EVIP ja LA-osaston ESOR.

Tiedon hakijalta odotetaan kahta pcrusasiaa: hakuaiheen ja hakuaiheeseen liittyvien
hakutermien merkitsemistd muistiin. Hakusuunnitclma kirjataan muistiin tarkoitusta
varten laaditulle lomakkeelle (Liite 7b). Tiedon hakijan tulce lisdksi osata tulostaa
hakemansa viitteet paperille, jotka sfrilytetddlr tutkimustulostcn vertailua varten.
Tdt[ tiedonhaun tulosta sanotaan Kristcnscnirr tutkimukscn mukaisesti perushauksi.
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5.2.2.2

Tutkiia tiedon hakiiana
Tutkimuksen tekijd, tutkija, suorittaa seuraavat koehaut ticdon tarvitsijoiden aihciden
perusteella. Hfin kfiyttriri asiantuntijoiden hakukysynryksiin liittyvissii hauissa apuna
titd tarkoitusta varten laadittua hakutesaurusta. Se sisfrltdd noin 460 asiasanaa ja niiden synonyymi- ja assosiaatiotermid sekd asiasanoille ctsittyjd vapaan tekstin termejd
(yli 700 termi6). Tdsti tutkija valitsee omasta miclcstddn hakuun sopivat hakutermit.
Jokaisen perushakuun tutkija on tehnyt laajennctun haun scn mukaan, millaisia termivaihtoehtoja hakutesaurus on antanut. Kovin montaa hakutesauruksen termi6 ei
perushaun rinnalle ole valittu, koska kyse ci olc tekstitictokannoista vaan ldhinnri viitetietokannoista, joihin on jo indeksoitu asiasanat tai avainsanat lyhenteiden rinnalle
hakuja helpottamaan. Tutkija on pyrkinyt noudattamaan laajennettua haku tehdessddn seuraavia sddntoji:

Tutkija

-

on valinnut asiantuntijan hakusanan rinnallc hakukysymyksen edllyttdmid
hakutermejzi ja liittzinyt ne OR -operaattorin avulla asiantuntijan hakusanoihin.

-

on kdyttfrnyt AND -operaattoria vain silloin, kun kyse on sanaliitosta, koska
ldheisyysoperaattoria ei ole kfiytoss ETK:n tictopankeissa. Sanaliitoksi katsotaan
sellainen hakusana kuten esim. "el5kkeclle siirtyminen".

- on kdyttdnyt AND -operaattoria poikkeuksellisesti myos silloin, kun asiantuntija on oman hakuterminsii liittdnyt toisecn trillfl opcraattorilla, eli asiantuntija

on jostain syystd halunnut yhdistfrfr hakutcrmit toisiinsa.

5.2.3

Tutkimustulokset
Kun tarkastellaan tiedonhakututkimuksen tuloksia voidaan niidcn pcrusteella todeta,
etti 30:sta hakukysymyksestd on l8 kohdistcttu EVIP:iin ja 12 LA:n ESOR:iin. LA:n
tietopankista puhuttaessa tarkoitetaan tdssfr kfrytdnntissd ESOR:ia, kuten edelld jo on
todettukin.
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Asianl-untijan suoritl.ama haku on tutkimukscssa cnl. pcrushaku. Tdtd perushakua
on tutkimuksessa aina laajcnnettu hakutcsauruksesta valituilla, aihceseen sopivilla hakutermeill.{. Vain silloin, krtn hakutcsaunrkscsta ltiydctl.y tcrmi on kaksiosainen
(esinr. cldkkeclle siirtymincn), on jou<luttu laajcrrtukscn sijasta n.ii<lcn termien yhclistzimiscen kfryttdmiidn AND-opcraattoria, koska tictopankcissa ci olc mahclollista hakca ldheisyvsopcraattorin avulla tictoa. Hakutcsaurukscn hakutcrmeillzi suoritettua
rinnakkaishakua kutsutaan tutkimuksessa hajcnrrctuksi hauksi.
.loissain tapauksissa ( hakukysymyksct 2, 3. (t, 20, 21) hakukysyrnykscstfr laadittua
perushakua ei olc pystytty laajcntanraan, koska hakukl,syml,ksestd ci ole ltiytynyt pcrusteita aihcen Iaajentamisellc hakutesaurukscn tcrmcin. Mnr. "r,aluuttakurssi" pysyy
valuuttakurssina, vaikka kuinka tyhjcntfrvristi ajattclcc asiaa. Samoin "cl5kcpomnrista" on keskustcltu jo kauan. Sana kisitlccnii sisriltiiii scki clzikkcidcn rahoituksen
ettfl'sukupolvien veilisen kuilun'.
Edcllisten viidcn hakukysyntykscn Iisiiksi hakukysvmys 7 on sellainen, johon ei hakutesauruksesta ldytynyt aiheesecn sopivan hakulu'miri. Tlinr.i on tutkimuksessa rinnastettu edelli mainittuihin viitecn hakukysvrnyksccn, joissa pcrushakua ei ole voitu laajentaa hakutesauruksen termein. Nditfr kuutta hal<ukysyrn_r,std ja niistd tehtyjd tiedonhakuja ninritetddn kaikkia sekalausckkciksi.
Seuraavassa taulukossa 2 <ln esitctty tic<lonhakr.rssa s;:atujen kaikkien tulostettu.ien
viitteidcn ja kail<kien tulostcttujcn l'clcr,antticn jt cpiirclcvanttien viitteiden mukaan
(eli mtrkana myos etlcllS mainitut krrusi sckalausckctta). Tulokscsta voidaan todeta,
ettfi asiantuntijoiclen perushauilla l(iydcttiin 8.5 proscnttia rclerzanl.ciksi tiedetyistd, eli
laajennetuilla hauilla liiydetyistl viittcitfr. I{akutcsaururksen hakutermeilli ndytt5fi
tulosten mukann ollcen positiivirrcn vaikutus pcrushakuihin.
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Taultrkko

2.

Hauissa saadut viittcct

ja niistii

lii-v-tlctyt rclcr,'arrtit viittcet perushaku-

jen ja laajcnne[tujen rinnakl<aishal<uicn mukaan.

Tutkimu kscssa loycletyt

ka

ikki,

L6YDETYT

KAIKKI
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t00
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ti ti
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RELEV. ",/,,

I-6Y DETYT
EPARELEY.II/o

3t{.5

z5e

8.5

70 l.s

4.5.s

t00

.5.1

237
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4el

t00

Seutaavassa luvussa esitetiidn tarkcnrmat lutkirntrstrrlol<set. cli aincistosta laskettujen
tunnuslukujcn pertrsteella arrrioiclaan hakulesatrrtrl<scrr lo<lellirrcn vaikutus ticclonhakuihin koko aineistossa, ja eriksccrr EVIP:ss;r sck;i I A:rr rir-(opankissa.
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s.2.3.1
Hakutesauruksen kokonaisvaikutus tuloksiin
Seuraavassa tarkastellaan Eldkealan hakutesaurukscn kokonaisvaikutusta kaikkien
hakukysymysten tuloksissa. Kaikissa nfrissd laskclmissa n : 30, vaikka yhteen hakukysymykseen ei hakutesauruksesta ldytynytkddn perushaussa kfrytetylle termille vasLaavaa hakutermizi. Teimfr 'virhe' on korjattu seuraavassa taulukossa, joissa esitetddn
"24 haun" tulokset.

Liitteen I mukaan kaikista 30 hakukysymyksestf, 29:ssa laajimman haun suhteellinen
saanti on 100,0 Vo:a, koska se on tutkimukscssa saannin laskemisen perusta. Perushaun saannin arvot vaihtelevat 25 oh:sta aina 100 %:iin. Taulukosta 3 ndhcldfin
tehtyjen hakujen suhteellisten saantien ja tarkkuuksicn kcskiarvot ja keskihajonnat.
Sen mukaan perushaun suhteellisten saatien (relevantticn mddrdn) keskiarvo on 75,-5
o/o:a
ia keskiarvon keskihajonLa 24,5. Keskimddrin hakutesauruksella tehtyjd hakuja
on perushakuun verrattuna voitu parantaa lzihes 25 oh:a, eli relevanttien mddrd on
kasvanut hakutesauruksen termien ansiosta keskimddrin neljdnneksen.
Vastaavasti liitteen I mukaan (ja taulukossa 3) tarkkuuksicn keskiarvot ovat perushauille 64,0 oh:a ia laajennetuille hauille 56,9 nh:a ( n : 30). Nfritfi tarkkuuksien keskiarvoja toisiinsa verrattaessa niiden ero on l.l o/o:a. Tdtd tarkkuusarvojen keskimddrlistd laskua ei hakutesauruksella tehdyssd haussa olc s5zytd pitdfi kohtuuttomana, joten Eldkealan hakutesauruksen termeilld voidaan todeta olleen vaikutusta hakutuloksiin. Ttimti tulos on samansuuntainen Kristensenin tekemfin tutkimuksen kanssa
(1992,37). Siinzi alle l0 o/oto tarkkuusarvojen crolla ci olc ollut mcrkitystf, hakutuloksiin.
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Taulukko

3.

Perushakujcn

ja laajennettujen

hakujcn suhteellisen saannin

ja

tar-

kuuksien keskiarvot sekd keskiarvojen keskihajonnat 7o:ssa. (Taulukossa mukana myos Kristcnsenin tutkimustuloksia 1992, 37.)

TIEDONHAUN Suhteellinen saanti

Tarkkuusarvot

Perushaku Laaj.haku Pcrushaku Laaj.haku

Keskiarvo
Keskihajonta

KRISTENSENIN

7

5,5

24,3
Suhteellinen

I

00,0

0,0
saanti

64.0
3l

,3

-5(l,9

30,9

Tarkkuusarvot

Perushaku Laaj.haku Perushaku Laaj.haku

,2

Keskiarvo

47

Keskihajonta

30,9

100,0 62,5
0.0

22,1

5l ,2
21.0

Edellzi siis saannin noustessa on jouduttu luopumaan tarkkuudesta, mutta ei kohtuuttomasti. Itse asiassa Kristensenin tutkimuksessa laajimman haun tarkkuuksien keskiarvo on pudonnut perushakuun verrattuna cncmmdn kuin nyt ndytteend tehdyssd
tutkimuksessa. Kun saaduista nflytteen tulokscsta vicld karsitaan pois kaikki edelki
esitetyt kuusi tapausta (sekalausekkcet), niin tuloksct osoittavat scuraavia keskiarvoja
(vrt. taulukko 4).
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Taulukko

4.

Perushakujen

ja

laajennettujen hakujen suhteellisen saannin

kuuksien keskiarvot (n

TIEDONHAUN

Suhteellinen

ja

tark-

: 24).

saanti

Tarkkuusarvot

Perushaku Laaj.haku Perushaku Laaj.haku
Keskiarvo

69,4

t00,0

59,.5

52,5

Keskihajonta

23,4

0,0

29,1

28,0

Tdssfr puhdistetussa tuloksessa (24:n haun) suhteellisten saantien keskiarvo on pudonnut edellisestd 75,5 oh;sta 69,4 oh:iin. Lis[ksi tarkkuuksien keskiarvot sekfi perusettH laajennetuissa hauissa ovat edellisiin tuloksiin verrattuna pienempid, mutta ne
pysyviit liihelki Kristensenin tutkimuksessa havaittuja vastaavia keskiarvoja. Sitdpaitsi tarkkuuksien keskiarvojen ero on pysynyt lfrhes samana (7.0 oh:na). Ndiden "24:n
haun" tulosten perusteella voidaan edelleenkin r,frittzifr, cttd Eldkealan hakutesauruksen termeillfi on ollut vaikutusta hakutuloksiin.

Koska tdssd tutkimuksessa on kyse yksittdiscstd opcrationaaliscsta tiedon hakujirjestelmfistd ja "todellisilla" kdyttejille tehclystfr cvaluoinnista, tutkimustuloksista on vaikea vetdfr mitldn yleisiii johtopdf,ttiksizi. Scn sijaan tuloksia on tarkasteltu sen mukaan, misti tietopankista tietoa on haettu. Kappalccssa 5.2.3.2. csitetyt tulokset osoittavat, etti myos tietopankin valinnalla on ollut rraikutusta tutkimustuloksiin.
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s.2.3.2
Hakutesauruksen vaikutus tuloksiin tietopankeittain
Alla olevaan taulukkoon on koottu EVIP :sta ja LA:sta tehtyjen kaikkien hakujen

keskiarvot. Taulukko 5 osoittaa, ettd EVIP:n pcrushakujen suhteellisten saantien keskiarvo on runsas kaksi kolmannesta laajimman haun vastaavasta keskiarvosta. Lisdksi mainittu keskiarvo on laskenut vain I.4 proscnttiyksikkoa "24:n haun" keskiarvosta
(: 69,4), ja7,5 prosenttiyksikktrei kaikkien hakujen kcskiarvosta (vrt. taulukko 3).

Sitfivastoin EVIP:sta tehtyjen perushakujen ja laajimpien hakujen tarkkuuksien keskiarvot ovat kohonneet "24:n haun" vastaavista tarkkuusarvoista. Lisdksi EVIP:n
hauissa tarkkuuksien keskiarvot eroavat vain 3.8 prosenttiyksikkod toisistaan, kun
"24:ss5, haussa" tarkkuuksien keskiarvojen cro samoin kuin kaikkien hakujen keskiarvojen ero on mainittu 7 oh:a. Vaikka saanti on noussut, niin EVIP:ssa tarkkuudesta
ei ole jouduttu tinkimddn.

Edellistl tulosta vahvistaa tieto siitd, ettfr EVIP:sta tchtyjen hakujen tarkkuuksien
keskihajonnat ovat arvoltaan parempia kuin kaikkien hakujen tarkkuuksien keskihajonnat, eivdtkd ndmd EVIP:n keskihajonna arvot juuri eroa "24:n haun" vastaavista
arvoista. Ndistd tiedoista voikin jo pizitellzi, ettd Eldkealan hakutesauruksen hakutermit ovat sopineet erittdin hyvin EVIP:sta tehtyihin ticdonhakuihin.

Taulukko

5.

Suhteellisen saannin

ja tarkkuuksien kcskiarvot oh :ina sen mukaan,

mistd tietopankista tieto on haettu

EVIP:N

Suhtcellinensaanti Tarkkuusarvot
Perushaku Laaj.haku Pcrushaku

Keskiarvo

68,0

Keskihajonta 25,0

Laa

100,0

63,3

.59,5

0,0

29,8

29.9

j.haku

-5.5

LA:N

Suhteellinen

saanti

Tarkkuusanot

Perushaku Laaj.haku Perushaku Laaj.haku
Keskiarvo

86,8 100,0

Keskihajonta 18,0

0,0

6.5,0

55,4

32,9

33.tt

Vastaavasti LA:n tietopankista tehdyt ticdonhaut ovat cdellisen taulukon perusteella
asiantuntijoiden kohdalla onnistunect koko ainciston kcskiarvoa (15,5 oh) paremmin,
ja samalla tietenkin "24:n haun" I<eskiarvoa paremmin. Asiantuntijoiden suhteellinen
saanti LA:n hauissa on keskimd5rin ldhes 87 oh:a, eli melko korkea. TImd johtuu 16hinnd siitd, ettd seitsemdssd haussa kahdestatoista (vrt. liite 5) asiantuntijat ovat onnistuneet sataprosenttiseti. Heiddn tiedonhauissaan kdyttfrmdt sanat vastaavat eldkealan hakutesauruksen hakutermejii (vrt. liite 6).
Tarkkuuksien keskiarvo on LA:n tietopankkien kziyttzijilki
(asiantuntijoilla) myos korkea, kun taas laaiimman haun (hakutesauruks termein
tehtyjen hakujen) tarkuuksien keskiarvo on laskcnut cdellisestd melkein l0 nh:a. Tdmdkin keskiarvojen pudotus pysyy vield allc l0:n 7o:n, eli alle eclelld mainitun Kristensenin tutkimustulolcsen. Tarkkuusarvon keskimzilirziincn lasku l0 oh:lla ei tutkimuksessa ole missddn vaiheessa katsottu kohtuuttoman suureksi, joten hakutesauruksen termien lisdriminen hakuihin on vaikuttanut positiiviscsti siihcn, ettfr relevantteja
viitteiti ltiytyy. Hakutesauruksen kiyttdzi m),tis [-A:rr tictopankeissa voidaan suositella.

Kappaleissa 5.2.3.1 ja 5.2.3.2 esitettyjen tulostcn pcrustcclla voidaan tehdd seuraava
koko aineistoa koskeva johtopfi dtiis:

Tulosten perusteello Eltikeolan hakutesourus sopii opuvtilineeksf hoettaessa tietoa Eltiketurvokeskuksen tietopankeisto. Porhaiten Eltikealan hakutesouruksel-

la ltiytiiti relevanttia tietoa EVIP:sta, kun tiedon hokijo pyrkii mohdollisimnran
laajaan hakutennien ktiyttiitin, eli ktiytetiitin cm. sJny-vttti termien volinnassa.
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6

LOPUKSI

Tdssii tutkimuksessa on pyritty aluksi kirjallisuuskatsaukscn avulla selvittdmddn tesauruksen ja hakutesauruksen roolit tiedonhaussa. Tiistii saatua tietdmystd on kIytetty hyviiksi Eliikealan hakutesauruksen suunnittclussn. Hakutesauruksen rakentamisessa on varsinaisena oppieiitinei on pidetty Sara D. I(nappia. Se, kuinka Elfikealan
hakutesaurus on rakennettu, on erikseen selostcttu ttissi tutkimukscssa. Lopuksi tutkimuksessa on tehty evaluointi, miten Elfrkealan haktttcsattrtts sot'eltuu apuvdlineeksi
tehtiiessd tiedonhakuja eliikealan tietopankeista.
Tehtyjen hakutestien perusteella voiclaan todeta. cttli nyl rakcnncttu alan hakutesaurus sopii tiedonhakujen apuvdlineeksi elfikealan tictopankeissa. Ticlonhakuihin on voitu vaikuttaa kdyttdmlllzi hakutesaurukscn r:lrella ntviis Boolen-logiikan edellyttemee
laajennettua hakumenetelmdd. Eri asia sittcn on, t1,'y<lyttilkti lakimiehil sellainen tulos, jossa epdrelevanttia aineistoa esiintyy relcvantticn viitteiden rinltalla runsaasti.
Kuitenkin sellaiset tiedon hakijat, jotka civf,t tunnc cliil<ealalla kiiytettyil termistdd,
voivat huoletta kdyttdzi ndiden tulosten perusteella Elikcalan hakutesaurusta apuvdlineenfi tehdessddn tiedonhakuja ETK:n tictopankcista.
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LIITTEET

Liite 1.
Tiedonhakuanalyysin tulokset. Kappalemddrdt hakunumeron ja
tietopankin mukaan- (n = 30)

Haku nro
ja

tietop.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EVIP
LA
LA
EVIP
EVIP
EVIP
EVIP
LA
EVIP
10. EVIP
11. EVIP
12. EVIP
13. EVIP
14. LA
15. EVIP

16. LA
17. EVIP

{8.

LA
19. LA
20. LA
21. LA
22. LA
23. LA
24. EVIP
25. LA

26. EVIP
27. EVaP
28. EVIP
29. EVIP
30. EVIP

PERUSHA
KPL

KU

LAAJIN
KPL
RELEV.

HAKU
Relev.
11

46

9

59

3

3

3

3

10

8

10

8

11

11

17

52

2

123

16
7

17

17

1

1

17
*

17
*

7

3

10

4

132

110

146

111

5
74

3

27

10

59

60

42
50
4

20
34

9

4

7

7

68

38

75
55
82
15
63
18
79

6
15
18

5
15

19

2

{8

2

2

2

5

2

7

18

4
4
1

20
18
4

1

5

8
2

22
4
10

15
4
2
8
3

I
1

3

3
1

{6

2

21

47
4
10
7
49
7
18
2
2
2
4
7
1

4
14
3
4
2

Liite 2.
Tiedonhakuanalyysin saanti- ja tarkkuusarvot hakunumeroittain ja
tietopankin mukaan (n = 30)
Haku nro

ja

tietop.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EVIP

LA
LA

EVIP
EVIP
EVIP
EVIP

LA

EVIP
10. EVIP
11. EVIP
12. EVIP
13. EVIP

14. LA
15. EVIP
16. l-A

17. EVIP
18. LA
19. LA
20. LA
21. LA
22. LA
23. LA
24. EVIP
25. LA
26. EVIP
27. EVIP
28. EVIP
29. EVIP
30. EVIP

SAANTI SAANTI
Ra

Rh

82,9
100.0
100.o
68.8
28.6
100.0
100.0
75.0
99.1
30.0
98.3
95.2
72.3
75.0
40.0
41.2
77.6
71.4
79.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

57.1

100.0
25.O
57.1

66.7
75.0
50.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0'

TARKKUUS TARKKUUS

Pa

o/o:a

19.6
100.0
80.0
100.0
3.9
100.0
100.0
42.9
83,3
60.0
79.7
47.6
68.0
75.0

Ph
21.6
100.0
80.0
94.1
5.7
100.0

100.0
55.8
83.3
100.0

40.0
76.0
37.0
80.0
38.8
57.3
26.7
15.9
94.4
62.0
43.8
94.7

11.1

11.1

100.0
40.0
22.2
26.7

100.0
28.6
20.0
38.9
25.0
80.0
63.6
75.0
40.0
100.0

M.4

25.O

50.0
100.0
66.7
33.3
100.0

1918,5

1650,2

YHT.

2265,2

KA*

75,5

100,0

64,0

56,9

(Keskihaj.

24,3

0r0

31,1

30,8

*Keskiarvo

(x)

Liite 3.
Tiedonhakuanalyysin saanti- ja tarkuusarvot niissi
tapauksissa, joissa perushakuun on tehty laajennetut
rinnakkaishaut ln = 241
Haku nro

ja

SAANTI SAANTI TARKKUUS TARKKUUS
Ra

Rh

Pa

Ph

EVIP

82.8

100.0

19.6

21.6

4. EVIP
5. EVIP
8. L.A
9. EVIP

68.8
28.6
75.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
3.9
42.9
83.3
50.0
79.7
47.6
68.0
75.0

94.1

100.0
55.8
83.3
100.0
40.0
22.2
26.7
25.0
50.0
100.0
66.7
33.3
100.0

5.7
40.0
76.0
37.0
80.0
38.8
57.3
26.7
15.9
94.4
62.0
43.8
94.7
28.6
20.0
38.9
25.0
80.0
63.6
75.0
40.0
100.0

1665,2

*

1427,4

1259,1

tt

69,4

100.0

59,5

52,5

Keskihaj.

23,4

0r0

29,1

28,O

*Keskiarvo

.(x)

tietop.

1.

10. EVIP
11. EVIP
12. EVIP
13. EVIP
14. LA
15. EVIP
16. LA
17. EVIP

18. LA
19. LA
22. A
23. LA
24. EVIP
25. LA
26. EVIP
27. EVIP
28. EVIP
29. EVIP
30. EVIP
YHt.

KA

99.1

30.0
98.3
95.2
72.3
75.0
40.0
41.2
77.6
71.4
79.0
100.0
100.0
57.1

100.0
25.0
57.1

66.7
75.0
50.0

M.4

Liite 4.
Tiedonhakuanalyysin saanti- ja tarkuusarvot EVIP:n hauissa
(n = 18)
EVIP

HAKU NRO

SAANNTI

SAANTI

TARKKUUS TARKKUUS

Ra

Rh

Pa

Ph

82.8

100.0

r 9.6

21.6

4.

68.8

100.0

100.0

94.1

5.

28.6

100.0

3.9

5.7

6.

100.0

100.0

100.0

100.0

7.

,l00,0

*

{00,0

9.

99.1

100.0

83.3

76.0

1.

10.

30.0

100.0

60.0

37.0

11.

98,3

100.0

79.7

80.0

12.

95.2

100.0

47.6

38.8

13.

72.3

100.0

68.0

57.3

15.

40.0

100.0

M.4

15.9

17.

77.6

100.0

55.8

62.0

24.

57.1

r00.0

26.7

38.9

26.

25.0

,l00.0

50.0

80.0

27.

57.1

100.0

100.0

63.6

28.

66.7

{00.0

66.6

100.0

29.

75.0

100.0

33.3

40.0

30.

s0.0

100.0

100.0

100.0

YHTEENSA

1123.6

1038.9

10{ 0.9

KESKIARVO

66.1

100,0

61.1

59.5

Keskihaj.

25,0

0,0

29,8

29,9

Liite

5.

Tiedo nhaku an alyysi n saa nti- ja tarkkuusarvot
LA-tietopankin hauissa (n = 12)

SAANTI

LA

HAKU NRO

Ra

SAANTI

Rh

TARKKUUS

Pa

TARKKUUS

Ph

2.

100.0

100.0

100.0

100.0

3.

{

00.0

100.0

80.0

80.0

8.

75.0

100.0

42.9

40.0

14.

75.0

100.0

75.0

26.7

16.

41.2

{00.0

100.0

94.4

18.

71.4
79.0

100.0
100.0

83.3
100.0

43.8
94.7

20.
21.
22.
23.
25.

100.0

100.0

11.1

11.1

{ 00.0

100.0

{ 00.0

r 00.0

100.0

100.0

40.0

28.6

100.0
,l00.0

100.0

22.2

20.0

100.0

25.0

25.0

Yhteensi

1041.6

779.5

664.3

Keskiaruo

86.8

100,0

65.0

55.4

Keskihaj.

18,0

0,0

32,9

33,8

19.

Liite 6./sivu 1.

Tiedonh akua na lyys issi kiiytetyt haku kysymykset ja
haku lausekkeet haku kysymyksitttiin
PERUSHAUN
HAKULAUSEKE

LAAJIMMAN
HAUN
HAKULAUSEKE

eliike-

elSke-!

Ranska

Ranska

HAKUNUMERO
JA TIETOPANKKI

HAKUKYSYMYS

1.

Ansioelikkeiden
organisaatio

ja'

2. LA

Yhteisyritysten

yhteisyrit-

yhteisyrit-

3.

Liihetetyt
ty6ntekijiit

liihet- ja

liihetet- ja

EVIP

Ranskassa

LA

4. EVIP

eliketurva

Mitka vaikuftavat
iiikkiiiden ty6ntek.
varhain eliikkeell.

tycintek-

tytintek-

iakkaet,

iakkaat!

ty6ntekijdt

ikiitintyviit
ja
ty6ntekijiit

vtlinen tulonjako

Sukupolvien

sukupolvi,
tulonj-

El5kepommi

elikepommi

sukupolvi!ikiiryh
mja tulonjelikepommi

siifimiseen?

5. EVIP
6. EVIP
7.

EVIP

ansiot- ja

aikakauslehdissi

Oikeusinformatiikk oikeusinformatiikk-

(mrt

a

"nl
laskuissa)

eliketurvan
kirjallisuudessa

8.

LA

TEL/YEL:n
soveltaminen
osakeyht:n

konsulent-

konsulerrt-!
edust-

Ty6eliimiistii poisttuminen ja varhain

eldkkeelle,

eliikkeellel
varhaiselja
siirtyminen

jakojiirjestelmf,

jakojilrjestelmdl
rahoit-

konsulenttenttiin

9.

EVIP

elSkkeelle

siifiminen

siifiminen
10. EVIP

Ty6eliikkeiden
rahoitus,
erikoisesti

jakojiirjestelmiin
rahoitus julkisella
sektorilla
laflrr

rr r

Liite 6./sivu 2.
HAKUNUMERO
JA TIETOPANKKI

HAKUKYSYMYS

PERUSHAUN
HAKULAUSEKE

LAAJIMMAN HAUN
HAKULAUSEKE

11.

EVIP

Tytintekijtiille
jiirjestetty
kuntoutustoiminta

kuntoutus

kuntoutus!
varhaiskunt-

12.

EVIP

Hyvinvointivaltio
Suomessa ja vertailu
Euroopan
maihin

hyvinvointiv-,
ansiotyti ja

hyvinvointiv-,
ty6-!ansioty6

13.

EVIP

Ruotsin
el

iikej iirj estel miistii

V:1990+V:1994

ja

Ruotsija
eliike- ja

Ruot si
eltike-!

V:1985+V:1994

V:1990+V:1994

ja

V:1985+V:1994

14.

LA

Ty6eliikkeiden
soveltaminen
kirvesmiehen tydhiin

kirvesmie-

kirvesmie-l
rakentam-

15.

EVIP

Vapaaehtoisty6
Suomessa

vapaaehtoistyti

vapaaehtoisty6!
sosiaalityd

16

LA

Liikaa maksetun
elSkkeen
takaisinperinndn
kohtuullistaminen

takaisinper-,
kohtuul-

kohtuul-l
aiheeftomja
takaisinper-

17.

EVIP

Osa-aikaeliikkeistii
Ty6eliikelehdessii

osa-aikael-

osa-aikael-!

18.

LA

Yhteensovitusperuste yhteensovrinnakkaisuustapauks ja
issa
rinnakkaisuus-

ja

EU-terminologiaa
yleiskirjeissti

tydntek-

ja

valuut-

valuut-

19.

20.

LA

t_A

Mitii valuuttakurssia
eldkelaskennassa
nyt sovelletaan?

Itihetetty,

OSEIOSA

rinnakkaisuus-!
rinnakkainyhteensov-

I

Eihetetyt! I iih etetty

ty6ntek-

Jatkuu

Liite 6./sivu 3..
HAKUNUMERO HAKUKYSYMYS
JA

PERUSHAUN
HAKUI.AUSEKE

LAAJIMMAN HAUN
HAKULAUSEKE

21.

LA

SOLITA+liikkeiden
yhteensovitus

solita-,
yhteensovitus

solita-,
yhteensovitus

22.

LA

Tytilt6myyslisdn
rahoitus

ty6tt6myyslis-

tytitt6myyslis-!
ty6tt6myyst-

23.

LA

Osakeyhtirin vEihem- yhtiiimies
mist6osakkaat

yhtitimies!
vdhemmist6os-

24.

EVIP

Yrittiijiin
yksil6lliset

vapaaeht-!
yksiliil l -!yksityi nen
ja eltikev-

TIETOPANKKI

elEkejlirjestelyt

25.

LA

elikev-,
yksityinen,

yrittiij-

ja
yrittaj-

lndeksikorotuksesta indeksikorja

indeksikortai
indeksit-

Yrittiijien
eliiketurvatilastot

elSketurva,

yrittej-

elSketurva!

tydeltiketilja
yrittiij-

Ty6eldkemeno-

ty6el6kemenotil-

ty6elilkemenotiltai
elikemenot-

tyiieliikelis-

vakuutusmaksujen
vanhentumisesta

26.

EVIP

27.

EVIP

28.

EVIP

Tytieliikelisiin
kiisittely
artikkeleissa

ty6elSkelisd

29.

EVIP

Espanjan
e I iikej iirjjestel mistd

Espanja,

tilastoista

eliikejiir-

tai
tydttdmyyslis-!
tyOtttimyystEspanja

ja
eliikejiirj-

tai eltiket-

30.

EV|P

Urheilun piirissd
saadut
ellikkeet
aikakauslehtikirjoituksissa

urheilu

urheilu
tai
urheilija

Kaija-Liisa Nissinen

Liite t,fi"topankkikysely 21.g. - 31.5.1994 - 2L/. ['- / ??y.
Jos aiot hakea ETK:n tietopankeista iotain tietoa, niin voisitko ystivillisesti vastata tilli lomakkeella esitettyihin kysymyksiin. Voit lihettii vastauksesi suoraan Kaija-Liisa Nissiselle, 9-kerrokseen.
RENGASTA OIKEAT VAIHTOEHDOT!

L|STAA My6S eApERtLLE LOTTAMAST UereRBALr. r-AKTOSASTON ASTAKTRJOJEN
KOPIOINA RIITTAA KUNKIN ASIAKIRJAN ENSIMMAINEN SIVU.

uqHerA LtsTA KYSELYLOMAKKEEN MUKANA Kaija-Liisalle. SITA TARVITAAN TATA

TI ETOPAN

KKIANALYYSN VARTEN. KiitOS!

Vastaajan nimi:

Ty6skentelen

_

-osastolla

MISTA AIHEESTA JA MISTA T]ETOPANKISTA OLET TATA KTSELYA VARTEN HAKENUT TIETOA?

Tietopankit / Tietopankki on:

1. EVIP:a
2. ELl-A:a
3. ENTI:a
4. ESOR:a
5. EYLE:a
Kirjoita aiheesi mieluiten yhteni lauseen muistiin

tihin:

6.

ENTA MILI.A TERMEILT.A HAIT TIETOA?

7.

Termit olivat

KUN TIEDONHAUSSASI LOYTYI MATERIAALL{, MONTAKO NTISTA OLI OMAN AilTEESI KANNALTA

soPrvAA (EU RELEVANTTTA) A|NE|STOA?

8.

a)
b)

L6ysin

_

+riitetti tai asiakirjaa, loista aiheeseeni

kpl:tta sopivaa

-

KUINKA IGUAN KAYTIT AIIGASI TIEDONHAKUUSI?

9. Kiiytin tiedonhakuuni

n.

_

min.

III ALA UNOHDA TULOSTAA I.oWAIUIqSIVIITTEIA

III

Kiitos.

XT

L r)'rrg

F,1#,5ffi#Y#,H[Hi
Kaija-Liisa Nissinen

Relevanssiarvion tekeminen
votstrKo ysrAveultsEsTt rurKtA TARKTqAT rArA LtsrAA. Hee stlrA

AIHEESEESI SOPIVAT ELI RELEVANTIT VIITTEET TAI ASIAKIRJAT.

KAIKK!

HAKUTII.ANTEESSA AIHEESI N]MI OLI:

lista sisiltii seki sinun suorittamasi hakutuloksen efti informaatikon samasta aiheesta teksman tiedon'
naun. tntoimaatitfo on kiyttinyt tiedonhaussaan vain uuden, vasta ilmestyneen Elikealan hakutesauruksen

-

termej6.

MERKITSE TULOSTETUN VIITTEEN TAI ASIAKIRJAN VIEREEN MERKKI:

+ viite/asiakirja sopii aiheeseen ia on aiheen kannalta relevantti
El + viite/asiakirja ei sovi aiheeseen ia on aiheen kannalta epirelevantti
EOS tai tyhiii + viitteesti/asiakirlasta ei voi sanoa, sopiiko se aiheeseen,
tyhjiit viittirei tulkitaan siis tihin ryhmiin kuuluviksi.
K

taa tietoa

ei ole riittivasti. Kaikki

JOS HALUAT NYT SANOA JOTATN ELAKEALAN HAKUTESAURUKSESTA, NIIN TASSA SINULLE
TII.AISUUS SIIHEN. ESIM. PARANNUSEHDOTUKSIA?
27

INFORMAATIKKO TAYTTAA!

28.

29.
30.

Listalta

loytyi

_
_-

kpl

K eli relevanttia liitena

kpl

Ei eli ei-relevanttia liit€tta

kpl

EOS eli ei tietoa, sopiiko aiheeseen

IITE 9. OTE ELAKEALAN HAKUTESAURUKSESTA

osa l. Elikealan fasetit
osa ll. Ote elikealan asiasanataulukoista
osa lll. Elakealan vapaan tekstin termit
osa IV. Elakealan hakutesauruksessa kiytetyt lyhenteet

L
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TASETTI

1.

ELJLKEALA FASETIT

ELIKSNIRVAJiR.IESTEI,IIi

NSIMMVA
ELiXtrTLKiIS
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llarltousynlllA;lm

rmurnsnliruxr

nixnxt

pnm-EtilcuKl

RIIITAIASOTII,ASNIXSUIG

vluusruixnurt
sosruuurmiiofiro

RMTArAvmEnAAnru

SOSI}AIITURV}SOPUIUKSET

suonnl PAlKIll

ullrssiittm

uoruiruurt
ryomxr;ltu rlirgLaxl

rv0urnslioiuro
vAtllolt EL[KEraKI
valIlol{ pmrr-nxruxr
TKSITIIITB{ SflgORI

ntmilur
FASETTI

3.

EUKEIIKI

EAI.LIXTO JA VATVOI{TA
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OSA

II:

OTE

EIIKIAI.Iil

NIASAI{TTAULI,KOISTA

ilsIffmvt
*

I'asl

KIISO: eliketurva

W-IBI(II: ansioeldketurva, ansaittu elike, ansaittu etu,
ansiotyd, vanhusturva

ISTITIEEI

*

EasT

KIIS0: elikeasiadehet, henlrildryhmt, oikersasiauiehet
YI-I[tf,II : asiantunti jat, edustajat, elikelaitosasiauiehet,
konsulentit, uela-asiad&et, osakkaat, viheuistOosakloat,
yhti6riebet

nirc-rmuon

* tasll
KxtS0: aikuiskoulutrslisi,

asuistnki, elikkeet,

eroraha,

hautarsa'irstukset, Iapsenelikkeet, leskenelilrkeet, Iisiedut
Iisiosa, uiiriaikaiselikkeet, Iuopruiseldid<eet, perbe-elikkeet,
perhe-etuudet, osa-aikaeldkkeet, ryhihenkivaloutulset
ty6lcyvyttdnyyselikkeet, ty6tt6ryysel8*keet, vanhuuselikkeet,
varhaiselikkeet

YI-IEBf,II: lPt ([ttotsi), aiheettouasti nalsettu,
ansaittu etu, AT? (Ruotsi), edut, el6kelajit, etuudet,
jatJruva korvaw, kurtoutwetudet, lisdelike-etht, osaelikkeet,
osaty6kyvytt6nyyselildreet, Pe-el6ke, takaisinperinti,

tiysi eIike, Va-elike

t}-elike, Tt-elike,

H.imJi&IESIH^[ir

* fasl
KtrISO:

kansanelakejarjestelE, Iisielilreturva,

tydelake jar jestelui, vapaaebtoinen elike
vapaaehtoinen vakuuttsturva

jir jestely,

tT-IBf,IT : eiike jarjestelyt, elakevaloutnlaet,
jorstavat elike jar jestelyt, kirkon elake ju jestelyt,

jestelyt, oh jesiinn6t,
sotilaselikejirjestelua, uudet elikejirjestelyt, valtion elakejirjestelm,
vanhat elake jir jestehit, vanhat siinn6ket, yritta jaelake jar jestehat

kunnaltinen elake jar jestelm, Iisielike jar

L2

HJMMflTI

*

Ias5

IGIS0: elikelrustannulrset, vastuunjako, vastuuvelka

W-TEfltII: elikepomi, hyvitettavat elikkeet, vastuunjakopensteet

EitElulvl
*

Fasl

KIIS0: ansiotunra, elike jar jestelaat, elikebylkiys, elikeoiteu,
eliketurva ulkomilta, henkivaluutr:kset, kansanelike jirjestelni,
kansaneliketuna, lruntoutusetus, Iisieldketurva,
perhe-eliketurva, pertsfirrva, toiueentuloturva,tyOeliketurva,
tydkyvyttouyysturva, ty6ttdryysturva, vanhuseliketurva,
vapaaehtoinen vakuuhsturva, varhaiseliketurva, yksityinen seKori
W- Bf,II: auattitautivaXuutrs, ursioturva, el6kepmi,
eliketuryan jarjestadnen, elikeuudistus, esteellisyys,
ElA-sopirus, ElA-sosiaaliturva, hylyt, kohtuullinm eliketula,

Iakisiiteinen turva, lapilisit, lisaelake jir jestelyt, oikeusuo ja,
oikeuturva, osa-aikaelketurva, osa-aikalisi, penseliketurva,
puolisolisi, sairarspiiviraba, sosiaaliturva, sosiaalivaluutukset,
sotilaselike jarjestelu,i,takaisinperinti, taloudellinen tuki,
tapaturnavakuutnlset, tydurat, vanhusturva,

vapaauuotoinen eldkevaJruutrs, varhennettu varhaiseliketunra,

yksilollinen varhaiseliketurrra, yksityinen eliketurva,
yksityina trrva, ylifiiriinen eliketurva, iitiysraha

HiKE'TNVA

*

I'IXilUI.IA

Fasl

KllS0: eldketurva

VI-IHf,Il: ElA-sosiaaliturva,

keskiJcurssit, sopimsaaa,

sopinsvaltiot, sosiaaliturva ulkouailla, valuuttalcurssit

L3
nixgvuCIuru$rKsur

*

fasS

KIISO: boitolrulut, kela-uaksut, uaksuprosentti, uaksuvapautus,

konaisvakuuttsmlrsut, perhe-elikeosa, riskiuaksut, tasausosa,
tyokyvytt6nyyselikeosa, tyOntekijdin elikeuaksut, vanbuselikeosa,
vakuutrsuaksut, IEl-vakuutusmksut, yrittajin vakuutrsuaksut

tII-tE[f,II: aiheettouasti raksettu, EIK:n kustannusosa,
hoitolostannuJset, hyvitysosa, lisieldkevahntumlsut,

uaatalorsyrittajien val<uutrsuaksut, uaksut, pakkovakuutrs,
tapaturnavakuutrsmksut,TEl-ualsut,IBl-tarkistuuksut, tyoelikemlsut,
tyoelikevalruutusua[sut,ty6nteki jain ryhuahenkivalruutrsmksut,tyottOryysvahrutrsuakut,vanhentuninen

H.AKGtr.tE SIIxrIilIf,EU

t

8as9

CItS0: el6ketapahtuat, elikkeelliolo

W-IBIIII: elE*epomi, eldkkeellioloaika, elikkeelliolon aika,
ty0eliu6sti poistuinen, varhaiselikkeelle siirtpinen
H,TIGEK KOXOIIIKSXI

*

[as9

IOIS0: elikepalkka, elikkeen laskeuinen

W-IBf,II: elikelisi,

barkinnanvarainen

tarkistrs, indelsikorko,

Iapsikorotu, lykkiyskorotukset, tasokorotukset,
tyoelakelisa, ty6ttOryyslisa

NINCU IITK$I{If,il

*

Bas9

kertasuoritukset, mrutoksenbaku, viivistyskorotus
Vl-IBf,Il:alkaninen,elike-ennakko,elikelisi, elikkeen keskeytys,
elikkeen lakaauinm, barkinnalvarainen uksadnen, itseoikaisu,
jatkuvaissuorihs, kertakorvaulset, keskeytytset, Iakkautu,
Iapsikorotrs, Iisdt, takaisinperinti, takautuva uaksauinen,

KAISO:

takautuva vakuuttaninm, tasokorotukset,
ybta jaksoisurs

tydelikelisi, tyottduyyslisi,

L4
ilKGET

r lasll
KIIS0: alkuelike, elinlrorko, elike-etuudet, elilre ulkouailta,
ensisi jaiset eldkkeet, ETA-ty0etiirkeet, huoltoelikkeet, jatloelike,
kansanelikkeet, keskielikkeet, kirkon eldlrkeet, kirkon perbe-elikkeet,
kokonaisel|kkeet, kunalliset elikkeet, lisiedut, luopuniskorvaukset,
yhytaikaisissa tyOsuhteissa olevien tydnteki jain elikkeet,

iyicatty vanburseiake, matalowyrittajien elikkeet, matalorsyrittajien ryhuibenkivaloutts,
niriuiiselakkeet, perhe-elikkeet, rekister6idyt lisaedut, rintamsotilaselikkeet,
ryhu&enkivalruutulset , solita-elilrkeet, srilupolvenvaibdoseldkkeet , syytinki ,
takautuvat elikkeet, takuuelilrfteet, tasaelikkeet, tasokorotetut elikkeet,
ty6eligeet, tyontekijain ryhihenkivalruutrs, tiysitehoiset elikkeet, VAl-elikkeet,
viltion elikkeet, valtion perhe-elikkeet, vanbat elikkeet, vapaaehtoiset lisiedut,
vapaakirjaelikkeet, ylsil6llinen varhaiselike, yleinen perhe-elike, ylielit<keet
Vf-fnni: Aft ([uotsi), aiheettonasti uaksettu, ansioeldkkeet, ansioon suhteutetut elikkeet,
asuinlnuppanielikkeet, IIP(Ruotsi), edut, elikelajit, elikelisi, elikevalruutttlset, etuudet,
K[1, KE[-eIike, KiEt, KiEL-eIake, Koke, lrunnan elikkeet, K\nE[, KInH,-eIike,
LE[, [E[-elike, Iiikaa uaksettu, liikennevalruutukset, lisielikevahrutulrset, LUKL,
Iykatty elike, llEL, IiEl-eldke, llYE[, ]tYEt-elike, ortodoksisen kirkon elikkeet,
Pe-elike, PEL, potilasvakuutts, pro rate -elike, REL, sairawvakuutts, sopeuhselike,
SPVE, spv-elake, tam, TaEL-eIdke, takaisinperinti, TEL, TEL-eIike, teoreettinen elike,
Tk-elike, TB[, Tt'e}ike, l\I[, tydelakelisa, Ulko, Va-elike, vakuutulset,
vapaanuotoinen elikevaloutrs, virkaelikkeet, VEL, VEL-eIike, IE[,
YEt-eldke, ylsildllinen elikevakrrutrs, yliuiiriiset elilrkeet, YVE

nEH,tlczuI

*

FasT

kielenkEintijit,nlsikot,niyttelijat,taiteilijat, toinittajat, ty6nteldjat
VI-IEtsf,II: freelaace, free-Iance, free-lancerit, freelancer-toinittajat,
Tat[-ty6nteki jat, ubeili jat
freeluce-tydnteki

KAIS0:

jit,

lEmmrvilir
*

PasT

K[IS0: asiauiebet, edunsaajat, edgnjatLijat, elit<eliiset, elikeasianiehet,

freelancerit, haitta-asteen olaavat,ifarijat, kalastajat, kielenkaurtajit, I&etetyt tyOntekijat,
Iaakarit, ueriuiehet, nstalaiset, uutsikot, nayttelijat, oikersasianiehet, perheet,
pientuloiset, pienryhnit, pienviljelijat, pienyrittajet, pronboitajat, sukupolvet,
iuolenruotsaiaiset,-taiteiiiiat, ioiuittaiat, ty6ikainen viest6, tyOntekijat, ulkouaalaiset,
vakuutetut, nrorotyoliiset, vaest6, viheuistdryhit, viliinputoajat, ylqinbuoltajat,
[T-TB[II: anattiiyhet, elikelaitosasianiehet, erityisrybuit, henkilOpiiri,
ikiryhuit, jisenkunia, kotona ty6skentelevit, pakolaiset, riskiryhAt, sairauryffit,
sosiiatiryliit, soveltauispiiri, tasoryhuit, tautirybuit, vihemistOosakkaat,
yhti6uiebet
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ETYIMOIilMilJTKO

*

fasl.

KAIS0:

elikeldistm hyvinvointi

It-tHf,II : . asuistaso, asunto-olot, elintaso, hyvinvointi,
hyvinvointivaltio, kansal$lan*g, ob jerctiiviiln hyvinvointi,

sosioekonouinen aseua,

sub

jektiivinen [yvinvointi

IKTUTT

*

[as9

KAISO: eldkeiki, sr:kupolvet
w-rERlllr: alaik6rajat, ikaryhat, soveltanisen ehdot, yliikarajat

rKii[Twir TyommJir
*

FasT

Klrs0: el6kel6iset, iikkiit,karsityont ki jat, uuoret, nuoret tydnteki jat,
palkansaajat, tykykyiset, tyntefijat, viifauieUet
W-IB!iII: iakkeat tydntekijat, vanbat tyOntekijat
ImKSIronffi{ts

r

[as5

KAitS0: indekit, indelsitarkistukset
W_-IFSI: indekikorko rKEt-indeksi , sopeutrsinrlelsi

TEt-indeki,

vanhentuuinen

,

IIKiiT

i

[as?

KAIS0:

aikuiset, elikeliiset, ikiintyvat tydntekijit,

Iapset, nuoret, vanbuket

W-tBf,IT:

vaahat

JTKOIII.IESIE.TI

*

fas5

KlsO: elikenenot, indeksitarkistukset, julldnen rahoitrs, mlrsutappio,

palJ<lola:o,rahastointiperiaate, ratrastoidut osat, tasauosa,
varuui:isteloiikka
r[-rEtsf,Ir: Elx:n Instannrsosa, hoitoltustannrsosa, kustannrsosa, tapsitcorotrs,
vasturrnjaropensteet

L6
KUr{roullts

*

fas8

KAIS0: aikuisopiskelu, annatillinen kuntoutns, kansanterveys,

lruntouttauinen, Iiikinndllinen lontoutus, sairaudet,

sosiaalipalvelu, ty6huolto

II-IBf,II: ailoiskoulutrs, lrurtoutrraislaitokset,
kuntoutusaika, kuntouhsraia, terveydenhuolto,

ty6h6n palaauinen, tyOh6nsijoitrs, tydhon valuennrs,

vakuutettujen kultoutrs, VKK, varbaiskuntoutrs

tH.-il,Ir

r

Fas2

VI-IBIIII:

uaanparannustyot, naanrakennwtyOt, matalousala,
tydt, netsdala, retsitydt, puutarha-alan ty6t,
puutarhatalouden tyOt, rakennsala, rakentadnen, sataua-ala,

uaatilatalouden

satauatydt,siirtokuoruatydt,soveltadsoh jeet,talonrakennrsty6t,

turveteollisutstydt,ty6t kotiuaanliikenteen alr:kse11a,ty6t sokerijuurikastebtaassa,
ty6t mataloutuotevarastossa,tydt perurajauhotehtaassa,
tyOt puutavuan kuornauksessa ja kuljetukessa,
tydt viberjaubotehtaassa,ty0t vit jalruivaauossa,
uittotyOtt, vesirakennnstyOt

IitBrxTlT rrourna,nr

*

FasT

KIIS0: henkil6rybrt, niehet, naiset, valruutetut
IT-TEXf,IT: ElA-sosiaaliturva, henkilOpiiri,
sosiaalitruva ulJ<ouailla, ty6skentelyuaa

osr-ilnxdffir
r tasll
KIIS0: elikkeet, kirkon elikkeet, kunnalliset elilrkeet,

tydelikkeet, valtion elikkeet, varhaiselikkeet
W-TXBf,II: ansioidm almednen, K!1[E[1 [EL7 llEL,
osa-aikalisi, osa-aikatyO, osaelildeet,
osatydkyvyttduyyselikkeet, 0SA, 0S8, TaEL, IEL,

taysi tydlryvyttdnyyselike, VE[,

IEL

OSA,

L7

xlxolTtrs

*

fas5

jako jir jestelni, julkinen rahoitrs,
rahastointiperiaate,
rahastointi, rabastot, rahoitrslaitoket, tyoeliker&astot,
tydnteki jan eldkemlsutrvalruutrsualrsut, yfsityinm rahoitrs,
yritta jaelakkeiden rahoitrs
W-tenit: budjettirahoitrs, elikepuni

IOIS0:

souu-EdnGm

* fasU
KIIS0: elikkeet, huoltoeldkkeet, Iiikennevahrutseldkkeet,
solita-korvauket, sotilastapaturuaeldkkeet, sotilasvanaelikkeet,

tapatuaava*uutuselikkeet

II-IEH(II: Iiikennevalruutukset, [VL, [Vl-korvars, sotilaselikkeet,
SotIL, SotTl-korvaw,tapatunaelikkeet, tamtunavakuutrrket

SpgrMr.rryg

*

Fas8

KAIS0: kansanterveys, kuntoutrs,sosiaalipalvelu
W-IHIIII: sosiaalihuolto, vapaaehtoistyd

suuiltruiJir

*

FasT

freelancerit, naatalorsyritta jat, uaurvil jeli j6t, palkansaa jat,
pientydynta jat, pienvil jeli jat,pienyritta jat,tyOnantajatl

KIIS0:

ty6nteki jat, yrittejet
YI-IEIIIII: pienyrityket, sunryritykset, yhteisyrittajet, y[teisyritykset

TIO

*

Fasl

KlS0: kusaneldketurva, toircentuloturva, tyoeliketurva

VI-IIIf,II: ansionkehitys, ansioty6, irtisanoninen, LE[-ty6sukle,
T&-tys0de, tydhistoria,tydnhaku, tyOsti poissaolot, ty6sr:bteet,
tyourat

18
TYoELTXXUUSIUf

*

Fasl0

KIIS0: eldketilastot, elikkeensaa jatilastot, kansaneliketilastot,
ykityisen sektorin tilastot

VI-IEBIII:elikeuenotilastot,EU-tilastot,El-tilastot,TE[/LE[-tilastot,
tilasto

fiomfiflsrmvr

*

Basl

KIISO: ansioturva, eliketurva, toiaeentulofirva, tydeliketruva,

Vf-IBf,Il:sosiaaliturva, starttiraha, tt-valruutrs,

tyOuarkkinatuet, tyossioloehto, tyottlyyslisi,
tydttouyysvakuutulset, ty6tdn ulkorailla

vrPumloIIIH u,trr,ilugslEu
*Fasl

KIIS0: vapaaehtoinen valoutrsturva, vapaaebtoiset lisiedut

YI-IBf,II:

vapaaehtoinen eldketurva, vapaaebtoinen elikevalruutrs,
vapaauuotoinen e16[evakuutrs

rmxaEovrms

*

Fas9

KIIS0: el6kepal*lca,elikesovitu,elikkeen laskeninen, kertasuoritulset,
Iaskwiint6,ty0uhteen telninen katkaisu
W-IB!iII: jatJrwa korvaus, LVl-korvau, rinnakkainen tyOskurtely,

solita-, tasoitrspatkka, tulosovitrs, tulosovitrsperute,

TV[,

tydnarkkinatuet, tyottfuyyspiiviraba, tiydennyskorko, tiydennysosa,
uudelleen yhteensovitrs,uusi elikesovitrs, ursi yhteensovitrs,
vanhat yhteensovitrssiinnOt, varhennusvdhennyket, ybteensovitrsraja,

yhteensovitrspenste,

ylite

ruuiJu
*

FasT

K[1S0 : f reelacerit,

matalowyritta jat, uaurvil jeli jat, pienyritta jat,

ty6nantajat, tydnteki jat,
W-IXIf,II: perheyrityken jisenet, ybteisyritLijat, ylsityisyrittajat

19
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16
ty6.Ika
tyoalalrall'rt! 13, 1a
ty6alAk.rak3ut: 13
tyocLak.I,AAt6s
ty6cltlk.tl.l.ttot:
t3
ty6.llkevakuutatut
ty6aLAkcvakuutE
ty6.l.Akavakuuturlrkrut: t 3
tyOaJ'aklc.cn8aalat
tyo.lalaltA tDlttullnan: t.3
ty6bl.torir:
1?
tyoh6r palau,'n.n: 16
ty6h6nBlrottu! 16
tyOh6n vaIlennu: 16
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ty6lr6nvalEnna
ty6barJolttctutu*j.
ty6kunat
ty6kyvyt6n al.GnturtncD
tyokyvyttoryy.
ty6kyvytt6ryy8.Ike
ty6kyvytt6ryysalakkGn ll.aalakc
ty6kyvyttolyysvakuutr
ty6I I 1!tA!latuat
tyolI layy3tI Ir.tot
ty6Erkklnrtuct:
lt
tyonanta J. Iapsl,Il.alak8ut
ty6n.ntaJar v.kuutrukaut
ty6nlr.ku:17
ty6nJAtt6.tk.
tyont.klJaIn .IAkGlrk.u
ty6nt.kl JAn rckl.t.rlot.
ty6Dtckl rAln ryhlatranklvakuuturakaut ! !,3
ty6oauuEalra
ty6raroltt.l.ct
tyo.k.ntalyu. ! ,'6
ty6!.Aolo
tytfaolo.lrto:
!.!
ty6ltA pol8taol,ot: 1?
ty6.ulrdakortlt
ty6.uhd.tl.dot
tyosuhtan autoDrttlnan kltk l.u
ty6.ulrt.cn paattyriD.n
ty6.u}ttccn paltttrll3lf'rcltu
ty6.ulrtcD vol.at..ol,oalka
tyar.ultt.at: l7
tyotapatwvakuutuk.ct
ty6t kotlu.nl.llkcnt.eD
.lukt.lla:
16
tyot laata1outuotavlra.toaaa!
16
ty6t tf,ruenJ.rrtrbt.hta....:
t6
ty6t puutavrran J. lnroEaukao.a J! krr]'JatutaG.a:
tyot -okerlrurlka.t
Da&.:
r.6
ty6tt6ryy3
tylttt6lyyr.Iatd(.en l.!..Ae]'ak.
ty6ttolyy.ku..Ial<t
tyottolyy.kowruk r.t
ty6tt6!yy.ll.a:
t3,1a
ty6tt6ryyrttrwahkl
tytt6lyy3trln.lrutakuta
ty6tt6lyy.pal.vAlalr.! 1a
tytt6!yy.vakuutukaat
ty{rtt6ryy.v.kuutur.k3ut:
13, 1a
tyotulopaat6k.t
ty6tul'o!.Lvityk .t
ty6t vl,lr.rJaulrotGlrtla3.!:
ty6t vll Jrkulvr.Dr3a: 16 16
ty6ton ulkolalJ.1a! ,.e
ty6u.t:
L2, L?
ty6volDtll..tot
taydGnny.llEltulsr.t
tAyd.nnya!<orko! lt
tAydanny.rAera
tAydannyaoaa: 1!
tAydantA!lnan
tay.l alAkc: 11
tayal k.n.ana.}lk
tay.t l.l.l.llko
tAy.l 1uopull..tAt3
tAy.lt.iolD.D .lak
tAysl trvol't.-.lak
tayaltclroln.D .laka
taytl ty6kyvl.tt6ryy..lAk.:
16
anyal vrnlruu.Iarr.
ulnuva .]'ka
ulttotyot:
16
ulkolaanty
ulkoElIIa ty6.kant.l.vAt
uloaotto
rhclllJrt!
1a
uudGl].nn ylttGnrovltu 3 t.a
uudat .du8aaJat
uual.t olak.rarrG.tel,yt:
11
uul cll,l(crovltu:
t!
uutl yltt6naovr.tu ! t!
Va-cIAka:!'t, ta
valrc
varaatf,Eh{t
vrkuut.ttuJ.D kuntoutu: 16
valmuttallnan
vakuuttatl.valvol l'lauu
v.kuutukaqt: ta
v.lntutukaudat
vakuutulaltokr.t
vakuuturrkauplolenttl
vakuutrp.lkkr
valorututoli.t
v!kuutrvhtl.6t
vaIlntaoIk.B

vaL!Iatevarot
val'tLo
valtlokortto!1.
valtiokonttorln
alakctuval,autlls$t.
vrltl,oDapu-Ial'tok
.t
qlAkaJrJotclla:
v.ltlon
11
valtlon
alAkorahr.t6
vt]'tlonauvolton
jAtaDGt
vrltloD
vanlrat .la*,(et
vrl'tlon
vr.!k.!t.hGt
Y.Iuuttllcu.lt:
12
vllvov.t
vlllnoul,aat
valDlrat
valullhuotto
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va!..Ittuk!1akl
: 15
vanhat Gduaaa.l.t
v.nhrt elakeJrjEtrllat:
:.t
vanbrt laann6ka.t:
vailrlt ty6ntakljat! ,-r15
vanllat yhtGn.oiltr.nn6t:
la
vanhanatinan
vanb.[tulncn: 13, 15
vanhur
vaDlruEalkaalk.
vanhuua.lkclke
vanltuu.Ikkar lltAalk.
vanhuu.turyr: 11, 12
v.p.r-aikrtllut;t
vapaa-: Jan trpatuElrvrkuutu
vapaaatrtolncn alkaturva! Ia
vapaachtolnan clk.vrlnrutu:
Lt
val[achtolnan tt-vakuutu
v.paaahtol,t.t llalalkavahrutuksat
vap..ahtol,rty6z L?
vlpaakl'rJ.
v.p..klrrrolk.u.
vrpaaNotoln.n alakavakuutua! 12, 1a,
!.a
--, -trpatruvakuutu.
-valraaeotolnaD
vrpaanotolncn tyoal.k.vrkuutu
vanlllruqvaEo
varhalaa!,lk.alk!
v.rbala.Ik,(aallG all,rtyrl'nan: ,.3
varh!l gclakkeanala1.t
vuhalrclkk-D
tAy6.;tArtn.n
varDatlkuntoutE: 16
v.rhcnn.ttu v.rhal..alakctrvas
12
vartrannu8vAlrannykaGt : 1e
varoJ.n tlJoltu
12, 15i
Mtuqr]9k9p9ru.t..t:
vav.-oltkclAL..t
van-trrt

VEL-

vEL-clk.:
la
VEL-LlrAGlkk .t
VE-1olaltkcet
vEL-t1lt3tot
varoatto
vcEotr
vca.Lrak.nDaty6t
vateEaanltrmu
vlan!raal,allet
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vrnlruralAtckmn
: 16

ixi:ff 3,.:iitok!'n tErra'tc

vllJe.L-t JAt

vll'rallan tyotulo
vlranlraltl -lat
vlrkaclAkxaet: 1.

v.l'Ekanal,!Gt
volDaasao!,oalk
vo.l, !aa8.oI oaaad6k..t
vol.yyll-Ind.k
l
\,PEL-

VPEL-tlI.a!tot
wo.lrnslot
woat-i!.Eltul(aat
ruoalty6an.lot
vlaat6ti,tartot
_vflo_uiatooa.kk.at: 11, la
vancnnyaoaa
vllrlEl'.an!lora.le
vAlrlmLtanalot vaDtElreLata.
vAhlmAilalakcl)Eoa.trttl
vAhI!!aLalaArtvlbl,!!ttl3paIkk.
vablull!tuv.
vahavrralr.t
vAllllls.t
v.rot
va].itt6lat varot
YELYEl.-alaka: ta
YEL-lak ut
YEL:i tf,EhG-clkkot
YEL : n 1laaelak.vrkuutuj<.at
YEL:n tulokatto
YEL:n ty6tulo
YEL-tl.I8tot
YEL-tulokatto
YIl.-tyotulot
yhd.nJakroltuu
yhtccnsovltuEal! ! ,-a
y_ht..n.ovltulE;qt.3
Lr
ynr.ltyrlttaJAt:
1?. re
yht.lsyrltykicts
1?
yhtl6liah.t:
ylrtAJ.kroltuu: tt. .13,.a
yka1161ll,n.n GlAl(evakuutu:
1{
yklll6-l,ltnGn v.kuutu
ykallolllnGn varbal.a].ketrva!
ykallon E6rialt
ylaltylnGn.]'a
y_kaltylnan .IAkatrlE!:
r.2
yxrltylnan rrholtlr
ykaltylDen tEva: ,'2
YIr+tyf n.n t.prtutilav.loutu
yBrcy,.atrvr
yk3ltyl.yElttAJAt3 ra
ylctn.n alel<alkA
yll.Itkkact

Iii:tfii::: :iiIi:Y-i.
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halila

vtrean

yI.lt.: ,'a
ylAlkraJar: 15
yIArar.
lrparl..ton.uo 1.lutl !'utot
yrltta
rlGn ty5.l.It!ta!lrtukt
yrlttaJlclAt.JArJ..teItat:
!rv.-al,kGIlrat
altly.arutu,...t
altly.huolto
altlyrr.lrr:
12
al't!y.trvr
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XAyrgryt

APL

- alllanna folkton.lors1agGn (luottl)

.f,lrK

- .utonaettlnan tl.torGDkaitt.ly

AIP

(tluot8l)

- a]'tlan tlllAgrtf,n8lon

EAL

- arurl.tu.lt!

EC

alllda.cn.aar!1la

- EurotEan colrultY

EEC

- Eropaan EcoDolLc CoEunlty

EPT

- EuopGan lrE lrtdG Alsoclttlor
lPlA-laat
Itval.t., Llchten3t.lh,
- rllanil,
tluot..l , Suorl Je lY-[.t
tLx
- cl.Ak.lautrkutr
E!oR
-

torr.,

aiolaha

ElDA

- Swoopan tlloarlu.

ETIX

- lfaltcll.llaln

(

l!'|!l-r.at

+ lY-t!at)

alakak!.8.

E!!I<

- E1katwvakc.lat

Etlf
EO

- Elk tl,adotutoltl'rto

- EurotEan Unlon
- Erooprn ulonl

wr

ErooPan yht.l.6

EL-!aat

f,Ero

- IranklLtunu

Kan.EdEL
- kansanaalu.ta jlan

ala}(a!'akj'

KEL

- kan.rDa!.akclakl
- kan.an.IAkkct

Kal.
- kanrarcllka1altil
KELA

- karanalakal.altokran
allk.taant6

KES

tollr,hatrkl1oldcn

- kunnal.1l.tan alk.llltoat

n a]'akaaAAnto

KEO

- kolk.tn balllnto-olkau
RIIL
- .vtnk.1l.-l'uta!llal8.n
- klikoD .IakkLt

KIPEL

- avlnka11.-IutEll'al.an
- klrkon PcElr.-clekk€t
kxo, Ko
- LorkelD olkcr

kLrkoD .Llk.l'rxl

kl,rkon tErh.-elaxa!.r*l

xxr

- K.nrarGl'al(a1altolsGn ku[touttulrkdlors

KI.EEL
-'I

.lal<.I.lcl
lnrnnalllrt.n luottrruh.nlrll6l.d.n
xlr!lL
,. tyont.kljlln
- lnDnr1ltst.n vlltntraltl,raln
- kunalllnen alllt.l.l<l
.lekl(.t
kunnll.llaat
-

(lmttu
.1ll3 llkl
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LEL
---

ty3uht.l.ta

tyftyt"lfalrl3.a
.IAkG].akl

ol.vlGn tyontct(lJ'ln

LUEL

- luopurl3.tAkclakl

LlIK

- Lltkcty6nanelraln

Kcku.l'l..ltto

L.t/L

lt

- I I LkannGvatRrutulakl

,|lA

- taatalouyrlttArlcn

xaTaD!r'L
----

iaatslouyEttterl.n

t.P.trEvakuutu
taPatwvrkuutrlakl

xlL
- rcEl!1d.1ak.hkl
- E!l!16.Ikkct
rE[.4

- lart.louyrlitAJr..n

clk lrlto.

XEIEX

- tlot3aaltn LlL Ty6.lkak[.a

IffEL

lak,'
- ra.taLousyrlttaJl'.n Gtak
- !.ata].ousyrlttAJlan c1akL{t

osE, osA

- aa-alkr.1Akka.t

ffiKL
- ota la.l,st!

klrkkold$nrat!

ortodoktl!.3t!

OYL

- o.ak ylttl6lakl

PEL

- ylqlnan

Frbc-.l.kel'akl

RATEX

LllL Tyoalk

- lakcnnurl.D

kat3t

P(,L

- tDtlla.vahl'nkot.*1
- tptl]'avakuutu

TEL

- rintaEa.otl1aalakl
- rlnt.B.otlla.cltkk6t

TTVEL
-

vEhal.alAkLs3tA
- iak.t rlnttEvGt.rllnl.n valtalaa.lakkeat
- rhtaEvatararnlrn

SATIX

- lataEa-al.rn LEL ?Y6alkalca..t

SOLIIA
--I-ittx.rt-

ja tlt[trlnavrtnrutu.akl 3otl'ratvarucltdrct
ml(.t..t
rotl1!.taPitu.lalD
(SowL)
+
trPltllr..llkltot
.t
huolto.Ia*k
- (LVL, Sottl,, !!.PvL)

gottlL

- Botl]'a8taPlttrnal.kl

ltolft
--l -tyonantaran

kansan.lA*ts, aal'rauvalntutuLaD8lIl3Aa.kaut
- .oilaa!.ltwalat<aut
- gcrlu-Elsut

gotvL

- .oti,I.8vrna1akl

ItovE

- .oa.lral!,atuul-a.laD varotu

sPa

- SuoEn Pukln aLlkalalnti,

!'PI'E

- sukutD].v.nvaltrdoaal'll<a

SP\,EL
--

--f axf la.talouyrlttaJt.n

clkkdtA

sltK

- guo!.n tyon.ntlJll'n

sltll

- to3iaall-

kdkurlllteo

ra t Foyaaln,'atcrl

sv

- lalraBvakuutu

srrl,

sukutDl'vcrvallrdG-

- srlrauavarnrutrlakl

jr

t'l

3l_
'aEL
- eEl.d.n ty6ruht..Br.

tol.E.ltt. Jlcn .llk.ltkl
f!pvL
- taPattln.valdrutul'akl
TEL

- tynt.kljaln

o]..vl.aD trltclllrolat.n

r.

.laka].akl

!!EL

- !ryoG1k.1.1to.t.n Llr.tto
.tE-lorrkc (vaDha)
- tyoryvyttotyy3clAkkcan hrlnrIolak.
r!k

- tykyvyt6n
!lk-aIka
- tykyvytt6ryy.alka
!!klr

!x

- lrykyvytt6lyy.a3laln

r.uvott.1ul(uta

- ty6Eln1.tGrl6
- (vrnlt.) t!ryolEall.nl.tcrl,

fVX

lTOL

- tolll.alaluokltr
IPTEL

- llkL tEavar.l'ar prasr.d.ntln .Iak.olt.Gud.at.

- ty6nt.ktrlAn fyhlatranklv.kuuta
tt-c.}ak.
- tyoitoryy..IAk
TIL

- tyott6ryyrpliralr.
- tyott6ryyrtrlnll.akl

TVL

- tlpatumv.kuutr

(K.. !ratl/L)

D].ko

- tyatGlAk. ulkolalnty6stA
t9a
Ylrdy3vallrt
^rcrl.kln

vlxo

- vakuutuolk u

vlL
- lakl arel3tA vll.tlon vllolata
atAlrr(cL3ta
( val'tl'ohrt,ul.al'totc.t
)
VALT

- Vakuutuyhtlol'd.r

suorltattrvr,3ta

l.r.lk nn.wakuuta].eutakuDta

VAVE

- varl!.nncttu vanlruEa1aka

VEL

- valtlon
- val,tlon
vEIX
- vlltlon

G!.tk.I!kl
GlAkkcat
.1lkenauvottc1ulorntr

vEI|-Jrkro
- vanltuuelartkGn tul.van aran ,alrlo
Irf-El'lkl<st
- Val.tLokonttorl.n El'a,ckmt -tulolylalkl(o
\,PEL

- valtl.on tf,rhe.lk.Iexi

YEL

tx

.1lk l,rkl
- lElttaJl.n
- yrl.ttlrJ-1..n .l.lJ(knt

- Yhdl3tyh.ct klhaakunnat
Ya-lakl
- lakl yht.I.tolllDnrsta
)Ettyk!6ra

vvE

- ykrl].6t1l,nen varhal.8.lAkc

lxl ELAIGTURVAI(ESI(US

PENSIO N SSIC/DDSCE NTRA LE N

PL 11, OO52l HELSINKI
Puh. 90-1511 Fax 90-1512496
PB 11, 00521 Helsingfors
P.O.Box, FIN-00521 Helsinki, Finland,
Tel. +358-0-1511, fax +358-0-1 51 2496
Eldketurvakeskus on Suomen tyoeldkejdrjestelmdn lakisddteinen keskuslaitos.
Sen tutkimustoiminta koostuu pddasiassa

sosiaalitu rvaan ja eldkejdrjestelm ii n iittyvistd
I

aiheista. Tutkimuksissa pyritddn monipuolisesti
ottamaan huomioon sosiaalipoliittiset,
sosiologiset ja taloudelliset ndkokulmat.

***
Pensionsskyddscentralen dr lagstadgat
centralorgan for arbetspensionssystemet i
Finland. Forskningsverksamheten koncentrerar
sig i huvudsak pA den sociala tryggheten och
pA de olika pensionssystemen. MAlet for
forskningsprojekten dr att mAngsidigt belysa
aspekter inom socialpolitik, sociologi och ekonomi

***
CENTRAL
lxt THE
PENSION SECURITY INSNruTE
The Central Pension Security lnstitute is the
statutory central body of the Finnish
employment pension scheme. lts research
activities mainly cover the fields of social
security and pension schemes. The studies
aim to paint a comprehensive picture of the
sociopolitical, sociological and financial
aspects involved.

rssN 1238 -4984

