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● Kaikille avoin monitieteinen termitietokanta ja 

verkkopalvelu

● Täydentyy rajoitetun talkoistamisen (niche-

sourcing) periaatteella: tieteenaloja edustavat 

asiantuntijaryhmät

● Rakentamisen rahoitus (2011–2015) Suomen 

Akatemialta, ylläpito ja koordinointi Helsingin 

yliopiston humanistisessa tiedekunnassa

● Yhteistyökumppanina TSV jäsenseuroineen

● Merkittävien tutkimusinfrastruktuureiden 

tiekartalla yhteistyössä FIN-CLARINin kanssa, 

valtakunnallinen.



● Helpottaa tieteen monikielisyyttä tarjoamalla 

termien käännösvastineita eri kielillä 

● Tekee tieteellistä tiedonmuodostusta 

läpinäkyväksi mm. koulutuksen tarpeisiin

● Kokoaa eri tieteenalat yhteen ja luo siten yhteistä 

maaperää monitieteiseen tutkimukseen

● Kehittää suomen ja ruotsin kieltä sekä 

vähemmistökieliä tieteen kielenä.

 Tieteen termipankki palvelee sekä 

tiedeyhteisöä että yhteiskuntaa.

Tieteen termipankin tavoitteita



● Edustaa uudenlaista yhteiskirjoittamista

● Semanttiseen MediaWikiin pohjautuva alusta: 

jatkuva muokkautuvuus ja keskeneräisyys

● Kollektiivinen tekijyys

● Palvelee sekä tieteentekijöitä ja opetusta että 

suurta yleisöä

 Määritelmät tieteellisiä, selitteiden pitäisi 

avautua muillekin kuin tutkijoille

● Miten termityö osaksi tutkija-opettajien 

arkirutiineja?

 Opetuksen valmistelu ja interaktiivisuus 

opetuksessa

 Väitöskirjatutkimus ja ohjaus

 Tieteellinen julkaiseminen

Tieteen termipankin haasteita



● Termipankkityö on itsessään julkaisemista, 

yksittäisen asiantuntijan panos jäljitettävissä

● Termipankki lähteenä (huom. lähdeviitteet)

● Monitieteisen tutkimusryhmän yhteisen maaperän 

luominen

● Tutkimusjulkaisun sanaston päivittäminen 

termipankkiin (ajantasaiset termit ja määritelmät)

● Termien selitykset Tieteen termipankissa teokseen 

liitettävän sanaston sijasta tai lisäksi (esim. 

Timonen, S. & Valkonen, J. 2013: Sienten biologia; 

suunnitteilla Janna Pietikäinen ym. Kestävyystiede)

● Termien automaattinen haku tiedelehtien 

korpuksesta (Kielipankki)

Voidaanko tiedekustantajien kanssa kehittää 

muuta yhteistyötä?

Tieteen termipankki julkaisemisessa



Tieteen termipankki esittää ja analysoi 

käsitteisiin kiteytynyttä tietoa.
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Tieteen termipankki 7.10.2019: Taidehistoria:yksisarvinen: 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Taidehistoria:yksisarvinen

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Taidehistoria:yksisarvinen


Monitieteinen humanististen alojen 

termityöhanke Tieteen termipankissa



Tieteen termipankki on avoin ja ilmainen 

julkaisukanava

• Termipankilla on kausijulkaisun status ja ISSN-tunnus: 

ISSN 2489-7035

• Sekä tieteellinen että yleistajuinen julkaiseminen.



Käsitesivun muutoshistoria ja muokkaajat 

dokumentoituvat Tieteen termipankkiin:



Tieteen termipankissa on tällä hetkellä 45 

aihealuetta, 40 000 käsitesivua, 300 000 

termiä/hakusanaa, 20 000 vierailua viikossa

Käyttäjät

v. 2018 (ja 2017)
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eologian aihealue Tieteen termipankissa 

eology field in the HTB

Elina Lehtonen

elina.lehtonen@helsinki.fi

Geologian aihealueen koordinaattori



Geologian aihealue - naapurialat

Esimerkki geologian aihealueen koordinoimisen aloittamisesta: 

Arkeotsooinen ja kryptotsooinen kausi



Rankama 1970. Proterozoic, Archeam and other weeds in the Precambrian rock garden. Bull. Geol. Soc. Finland 

42, 211 –222. 



Nykyinen tilanne:

+ erillinen käsitesivu arkeeiselle eonille





Kuvat: Pixabay, USGS & Elina Lehtonen



Esimerkkejä asiantuntijoiden 

aktivoimisesta

#MaanantaiMineraali

#KiviKeskiviikko

#TermiTorstai



Geologian tutkimuskeskus

Suomen Kansallinen Geologinen Komitea

Suomen Stratigrafinen Komitea


