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Datan luovuttajat & mahdollistajat 



Lakiaineistojen julkaiseminen: nykytila 



Lainsäädäntö avoimena tietona 

• Sehän on jo vapaasti saatavilla: 

www.finlex.fi 

• …mutta ei ihan 

– vain web-sivuina ihmisille, ei datana 

http://www.finlex.fi/


+ 



Semanttinen Finlex 



Visio: 5-tähden linkitetyn datan palvelu 



Pilottiaineistot 

• Ajantasainen lainsäädäntö (2012) 

• Oikeuden ratkaisut 

– korkein oikeus 

– korkein hallinto-oikeus 

• Lakisanastot: oikeusministeriö, Edita, Talentum 

• Uutiset www.edilex.fi -palvelusta 

http://www.edilex.fi/


http://ldf.fi/finlex/laki/p869288 

http://ldf.fi/finlex/laki/p746335 

http://ldf.fi/finlex/laki/p236096 

http://ldf.fi/finlex/laki/p386752 

http://ldf.fi/finlex/laki/p615783 

http://ldf.fi/finlex/laki/p236098 

http://ldf.fi/finlex/laki/p236097 

http://ldf.fi/finlex/laki/p386754 

http://ldf.fi/finlex/laki/p386755 

http://ldf.fi/finlex/laki/p607997 
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Alaluokkia: Laki, Asetus, Perustuslaki, 

  Valtioneuvoston päätös, Ministeriön päätös 

Säädösten osat 

Säädös 

Luku 

Osa 

Pykälä 

Momentti 

Johdanto Kohta 

Alakohta 

Väliotsikko 

Säädösten kohdat 

Pykäläotsikko 

Johtolause 



Lainsäädäntö ja oikeustapaukset 

Säädöksen kohta 

Oikeuden ratkaisu Tuomioistuin 

kumoaa/muuttaa 

viittaa 

kumoaa/muuttaa 

Ennakkopäätös 
perustuu 

ratkaisija 









Suomen Lain asiahakemisto (Talentum) Edilex-sanasto (Edita Publishing) 

Asseri-sanasto (oikeusministeriö) 



Lakisanastojen päällekkäisyydet 

YSO Suomen Laki Edilex Asseri 

Yleinen suomalainen 
ontologia YSO 

(25893) 6 % 6 % 12 % 

Suomen Lain 
asiahakemisto 

43 % (3778) 45 % 49 % 

Edilex-sanasto 41 % 43 % (3974) 45 % 

Asseri-sanasto 51 % 31 % 31 % (5862) 



Lakisanastojen harmonisointi  

• Sanastot yhdistetty 

• termit samaistettu (”tuomari” = ”tuomarit”) 

• 9425 käsitettä (vrt. Asseri 5862, Edilex, 3974, Suomen Laki 3778) 

• ripustettu Yleiseen suomalaiseen ontologiaan 

• Ontologisointia ei tehty 

– hierarkisointi 

– monimerkityksellisten termien jakaminen käsitteiksi 



Semanttisen Finlexin 

sovelluksia 



Top 10: asiasanat korkeimman oikeuden ratkaisuissa 



Top 10: säädökset joihin muut säädökset viittaavat 





(The Finnish Safety and Chemicals Agency) 





Muita potentiaalisia sovelluksia 

• Kansalaiset: lainsäädännön hahmottaminen, tehokas 

haku ja selailu 

• Yritykset: oman toimialan lainsäädännön muutoksien 

seuraaminen 

• Lakimiehet: relevanttien säädösten ja oikeuden 

ratkaisujen löytäminen 

• Virkamiehet ja lainsäätäjät: säädösten välisten 

riippuvuuksien hallinta 



Kiitos! 

Kokeile Semanttista Finlexiä: http://www.ldf.fi/dataset/?finlex 

http://www.ldf.fi/dataset/?finlex

