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Esipuhe
Monilta sosiaalisen median käsitteiltä puuttuu suomenkieliset termit tai käytetyissä termeissä on 
hajontaa, ja toisaalta useiden käsitteiden sisällöstä on erilaisia tulkintoja. Näistä syistä Sanastokeskus 
TSK:ssa käynnistyi keväällä 2009 Viestintäviraston Terminologia-työryhmän aloitteesta sanastohanke, 
jonka tarkoituksena oli koota sanastojulkaisuksi keskeisiä sosiaaliseen mediaan liittyviä käsitteitä.

Oheinen, hankkeen tuloksena syntynyt sanasto on tarkoitettu kaikille internetin ja sosiaalisen median 
käyttäjille, niin yksityishenkilöille kuin organisaatioillekin, sekä sosiaalisen median sisällön ja 
palveluiden tuottajille. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös tiedottajien, toimittajien ja kääntäjien 
työtä.

Sanasto sisältää 62 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien 
huomautusten avulla. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niille ruotsin- ja 
englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden 
toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvaa kustakin aihealueesta. Sanaston lukuun 5 on sisällytetty 
lyhyet kuvaukset 13:sta sosiaalisen median verkkopalvelusta. Luvun ei ole tarkoitus olla kattava 
palveluluettelo vaan antaa kuva siitä, minkä tyyppisiä palveluita sanaston laatimishetkellä on ollut 
käytössä.

Sanastolla pyritään helpottamaan ja yhtenäistämään sosiaalista mediaa koskevaa viestintää 
selventämällä käsitteitä ja vierasperäisiä termejä. Sanaston tavoitteena on myös edistää 
suomenkielisen termistön vakiinnuttamista antamalla ehdotus suositettavista termeistä, ja lisäksi 
tarjota harkitusti valittuja ruotsin- ja englanninkielisiä termejä määritellyille käsitteille.

Sanastotyöhön varattujen resurssien rajallisuuden vuoksi sanastossa on pyritty keskittymään 
käsitteisiin, jotka liittyvät sanaston laadinta-ajankohtana suuren yleisön käytössä oleviin sosiaalisen 
median muotoihin. Sosiaalisen median ilmiö- ja käsitekenttä laajenee ja muuttuu jatkuvasti, ja se on 
muuttunut myös sanaston laatimisen aikana niin, ettei sanasto kata julkaisuhetkensä tuoreimpia 
ilmiöitä. Sosiaalisen median käsitteillä on hyvin laaja käyttäjäkunta – eri-ikäisiä ja -taustaisia 
sosiaalisen median palveluiden käyttäjiä, aktiivisia sisällöntuottajia, yrityksiä, julkista hallintoa, tutkijoita 
– eikä käsitteistä ole sanastohankkeen aikana ollut mahdollista saavuttaa kaikkien käyttäjien välistä 
yksimielisyyttä. Sanaston eri kohdissa onkin Sanastokeskuksen muista sanastoista poiketen annettu 
runsaasti tietoa käsitteiden mahdollisista eri määrittelytavoista, toistaiseksi rinnakkain elävistä 
synonyymisista termistä (joista joku tai jotkut saattavat tulevaisuudessa vakiintua kielenkäyttöön) sekä 
esimerkiksi siitä, millä perusteella tiettyä termiä on suositettu.

Osaa internetiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvistä peruskäsitteistä ei ole sisällytetty sanastoon, sillä ne 
on määritelty Sanastokeskus TSK:n koordinoiman Tietotekniikan termitalkoot -hankkeen1 
termitietokannassa.

Sosiaalisen median sanaston laatineeseen työryhmään kuuluivat:

Heli Alanko, Viestintävirasto
Ulla Artte, Finnet-liitto ry
Harri Huhtala, TeliaSonera Finland Oyj
Petri Karonen, Elisa Oyj
Tarja Koskiniemi, TeliaSonera Finland Oyj
Riina Kosunen, Sanastokeskus TSK (terminologi)
Tarja Lindén, Elisa Oyj
Riitta Luhtala, SW Television Oy / Welho
Vesa Nissinen, Nokia Oyj
Antero Nordlund, TeliaSonera Finland Oyj
Timo Simell, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Helena Sukuvaara, DNA Oy
Pirjo Väyrynen, Eniro Finland Oy

1 Tietotekniikan termitalkoot: www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/
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Sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn rahoittivat:

DNA Oy
Elisa Oyj
Eniro Finland Oy
Nokia Oyj
Telealan edistämissäätiö
TeliaSonera Finland Oyj
Viestintävirasto

Sanaston ruotsinkielisten termien hakemisessa ja tarkistamisessa sanastotyöryhmä sai apua erityisesti 
Satu Närvältä Viestintävirastosta ja englanninkielisten termien tarkistamisessa terminologi Aira 
Vuotilta Nokia Oyj:stä. Julkaisun tallennus- ja muokkaustekniikasta vastasi Sanastokeskus TSK:n IT-
suunnittelija Saku Seppälä.
Sanastosta pyydettiin joulu–tammikuussa 2009–2010 lausuntoja sosiaalisen median käyttäjiltä, 
sanastoon liittyvien erityisalojen asiantuntijoilta ja organisaatioilta sekä kielenhuoltajilta ja muilta 
kieliasiantuntijoilta. Lisäksi sanastotyöryhmä on esittänyt asiasisältöä ja kielellisiä ratkaisuja koskevia 
erillisiä kysymyksiä useille asiantuntijoille. Saatua palautetta ja vastauksia on käytetty hyväksi sanastoa 
työstettäessä. Kiitämme sanastotyöryhmän jäseniä, lausunnonantajia ja muita sanaston laatimiseen 
osallistuneita heidän arvokkaasta työpanoksestaan.
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Sanaston käytöstä
Käsitteet, määritelmät ja termit
Sanaston lähtökohtana on ollut luotettavien määritelmien, käsitejärjestelmien ja termivastineiden 
tuottaminen. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, noudattaen terminologisia periaatteita ja 
menetelmiä, jotka on määritelty ISO/TC 37:n (International Organization for Standardization/Technical 
Committee 37 Terminology and other language and content resources) laatimissa kansainvälisissä 
standardeissa. 

Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat 
sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden väliset 
suhteet.

Käsitteet ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä todellisuuden 
kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia (esim. yhteisö) tai abstrakteja 
(esim. syndikointi), ja niillä on erilaisia ominaisuuksia (esim. muodostaa ryhmän yhdistävän tekijän 
perusteella). Näistä ominaisuuksista muodostettuja ajatusmalleja kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen 
sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä, joista olennaiset ja erottavat kuvataan määritelmän 
avulla. Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla voidaan lyhyesti viitata käsitteen 
koko sisältöön.

Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset 
suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on 
hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Käsitejärjestelmät on kuvattu usein myös 
graafisina kaavioina.

Sanaston rakenne
Sanasto on ryhmitelty aiheenmukaisesti jäsenneltyihin lukuihin, joissa toisiinsa liittyvät käsitteet on 
pyritty sijoittamaan lähekkäin.

Aakkoselliset hakemistot löytyvät sanaston lopusta kullakin sanaston kielellä. Hakemistoihin on 
poimittu suositettavien ja hylättävien termien lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti tiettyyn 
käsitteeseen. Muut hakusanat viittaavat siihen käsitteeseen ja sen numeroon, jonka yhteydessä sanaa 
käsitellään.

8



Termitietueen rakenne
Käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. 
Käsitekaaviot ja termitietueet on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaikki sanaston 
käsitteet eivät ole mukana kaavioissa.

Termitietueessa käsitteille annetaan ensin suomenkieliset termit ja sen jälkeen vastineet ruotsiksi ja 
englanniksi. Näiden jälkeen seuraavat suomenkielinen määritelmä ja mahdolliset määritelmää 
täydentävät lisätiedot eli huomautukset. Käsitteet on numeroitu juoksevasti. Alla on esimerkkinä 
verkkoyhteisöpalvelua käsittelevä termitietue ja merkintöjen selitykset:

26 käsitteen numero

verkkoyhteisöpalvelu; yhteisöpalvelu; 
internetyhteisöpalvelu; ~ verkostoitumispalvelu

suomenkieliset termit; suositettavin 
ensimmäisenä, jos termejä on useita
(~ = termi tai vastine viittaa hieman 
määritellystä käsitteestä poikkeavaan 
käsitteeseen)

sv social nätverkstjänst ruotsinkieliset vastineet, suositettavin 
ensimmäisenä

en  social network service englanninkieliset vastineet, suositettavin 
ensimmäisenä

palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden ihmisten 
välisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen 
tietoverkon kautta

määritelmä (alkaa pienellä kirjaimella, 
ei pistettä lopussa, kursivointi viittaa 
sanastossa määriteltyyn käsitteeseen)

Verkkoyhteisöpalvelun kautta ihmiset
voivat viestiä keskenään ja jakaa
esimerkiksi kiinnostuksen kohteitaan
koskevia tietoja ja mielipiteitä.
Verkkoyhteisöpalveluita ovat esimerkiksi 
Facebook, MySpace ja IRC-Galleria.
Termiä verkostoitumispalvelu käytetään 
toisinaan termin verkkoyhteisöpalvelu
synonyymina, toisinaan sillä viitataan
palveluihin, joiden avulla luodaan ja
ylläpidetään tyypillisesti muita kuin yksi-
tyiselämään liittyviä ihmissuhteita.

huomautus (normaali virke, erotettu 
määritelmästä sisennyksellä, antavat lisätietoa 
käsitteestä, esimerkkejä, tietoa termien 
käytöstä yms.)
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Kooste kaikista käsitteiden yhteydessä sanasto-osuudessa käytetyistä merkintätavoista:

lihavointi suomenkielinen suositettava tai hyväksyttävä termi 
(ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät 
synonyymit)

kursivointi kursivointi määritelmässä tai huomautuksessa viittaa tässä 
sanastossa määriteltyyn käsitteeseen

sv termin ruotsinkieliset vastineet
en termin englanninkieliset vastineet
n ruotsin ett-suku

pl termiä käytetään monikkomuotoisena

verbi termi on verbimuotoinen

adj. termi on adjektiivimuotoinen

> termi tai vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan 
käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä 

< termi tai vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan 
käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä

~ termi tai vastine viittaa hieman määritellystä käsitteestä 
poikkeavaan käsitteeseen, josta ei kuitenkaan voi sanoa, että se 
olisi laajempi tai suppeampi kuin määritelty käsite

* termiehdotus
mieluummin kuin:
rather than:

termin käyttöä ei suositella (tyypillisesti kielellisistä syistä, 
esimerkiksi vierasperäisyyden vuoksi)

ei: termi tarkoittaa eri asiaa kuin suositettava termi, eikä sitä pitäisi 
käyttää tässä merkityksessä

(vapaan tekstin muodossa 
annettavasta arviosta)

teksti kaarisuluissa termin perässä: termin käyttöalaa kuvaava 
täsmennys

<sosiaalinen media> teksti kulmasuluissa käsitteen numeron alla: ala, jolle 
määritelmä on rajattu

Käsitekaavioiden tulkinta
Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. 
Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita 
merkintätapoja (ks. esimerkkikaaviot Sanaston käytöstä -luvun viimeisellä sivulla):

Käsitteen merkitseminen kaavioon
• sanasto-osuudesta käsitteen tiedoista on poimittu kaavioon käsitteen numero, suositettavin 

termi ja määritelmä
• lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty 

sanastossa

Hierarkkinen suhde (puudiagrammi)
• vallitsee laajemman yläkäsitteen (verkkosyöte) ja sitä suppeamman alakäsitteen (RSS-syöte, 

Atom-syöte) välillä
• alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet sekä vähintään yhden lisäpiirteen, mutta sitä 

vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä
• alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi
• piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle

Koostumussuhde (kampadiagrammi)
• alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta
• yläkäsitteen piirteet eivät sisälly alakäsitteeseen kuten hierarkkisessa käsitejärjestelmässä
• kaksoisviiva: kokonaisuuteen tarvitaan tyypillisesti monta kyseisenlaista osaa
• avoin kammanpää: kokonaisuuteen sisältyy myös muita, kaaviossa mainitsemattomia osia

10



• esim. blogiavaruus koostuu lukuisista blogeista (ja lisäksi ristiinviittauksista ja linkityksistä, joita 
ei ole mainittu kaaviossa)

• piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle

Funktiosuhde (nuoli)
• käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset, 

paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet)
• funktiosuhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta
• funktiosuhdetta osoittavan nuolen suunta kuvaa sitä, miten käsitesuhde ilmenee 

määritelmissä: nuolen alkupäässä olevan käsitteen määritelmässä mainitaan se käsite, johon 
nuoli osoittaa

• esimerkiksi avoimen avainsanoituksen ja tunnisteen välinen suhde: avointa avainsanoitusta 
tehdään tunnisteiden avulla

Moniulotteinen käsitejärjestelmä (puudiagrammin paksunnettu viiva)
• yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita
• yhden jaotteluperusteen mukaiset eli yhteen ulottuvuuteen kuuluvat (kaaviossa tietyn 

paksunnetun viivan alla olevat) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi (esimerkiksi 
yksittäisen henkilön ylläpitämä blogi ei voi olla ryhmäblogi)

• useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi 
(esimerkiksi ryhmäblogi voi olla mikroblogi)

• jaotteluperuste on merkitty paksunnetun viivan yhteyteen (esimerkiksi ylläpitäjän mukaan ja 
merkinnän pituuden mukaan)

Katkoviivat
• kuvaavat käsitesuhteita, jotka ovat käsitteen ymmärtämisen kannalta tärkeitä mutta 

määrittelyn kannalta epäolennaisia
• käsitesuhteet eivät käy ilmi määritelmistä
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HIERARKKINEN SUHDE

KOOSTUMUSSUHDE

FUNKTIOSUHDE

MONIULOTTEINEN
KÄSITEJÄRJESTELMÄ

50  RSS-syöte
verkkosyöte, jonka tiedot on
tallennettu World Wide Web
Consortiumin piirissä kehitettävän
standardin mukaiseen muotoon

49 verkkosyöte
tietoverkkoon tallennettua sisältöä koskevien tietojen
kokonaisuus, joka sisältää määrätyt osat kyseisestä
sisällöstä ja sisällön lataamiseen tarvittavat tiedot

51  Atom-syöte
verkkosyöte, jonka tiedot on tallennettu
Internet Engineering Task Force (IETF)
-järjestön alaisuudessa toimivan
Atompub Working Groupin kehittämän
standardin mukaiseen muotoon

37  blogiavaruus
kaikkien blogien ja niiden välisten
ristiinviittausten ja linkkien muodostama
kokonaisuus

33  blogi
verkkosivusto, johon tehdyille merkinnöille on ominaista päiväkirjamaisuus
tai kirjoittajan henkilökohtainen näkökulma käsiteltyyn aiheeseen ja johon
tehdyt merkinnät ovat aikajärjestyksessä

42 tunniste;
~avainsana
merkintä, jonka on
tarkoitus kuvata tiettyä
sisältöä

44 avoin
avainsanoitus
haun tehostamiseksi tehtävä
aineiston kuvailu vapaasti
valittavien tunnisteiden avulla

33 blogi
verkkosivusto, johon tehdyille merkinnöille on
ominaista päiväkirjamaisuus tai kirjoittajan
henkilökohtainen näkökulma käsiteltyyn
aiheeseen ja johon tehdyt merkinnät ovat
aikajärjestyksessä

ylläpitäjän

mukaan

merkinnän pituudenmukaan

muu34 ryhmäblogi
usean henkilön
yhteisesti ylläpitämä
blogi

yksittäisen
henkilön
ylläpitämä blogi

35 mikroblogi
blogi, johon voi
tehdä vain
tekstiviestimäisen
lyhyitä merkintöjä



1 YLEISIÄ KÄSITTEITÄ 
KOOSTUMUSHIERARKIA FUNKTIO MONIULOTTEISUUS

1 sosiaalinen media
tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän
muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja
käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja
ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita

3  web 2.0
internetin hyödyntämisessä
käytettävien, sosiaalisen median
mahdollistavien tietoteknisten
ratkaisujen kokonaisuus

2 internet
maailmanlaajuinen
avoin tietoverkko,
joka ytimeltään
perustuu
TCP/IP-yhteys-
käytäntöjen käyttöön

vuorovaikutteisuus

käyttäjälähtöisyys

5 kollektiivinen
sisällöntuotanto
usean henkilön tai tahon
yhteistyönä tapahtuva
sisällön tuottaminen

sisällön käsittely

ihmisten väliset
suhteet

6
joukkouttaminen;
> talkoistaminen
toiminta, jossa ongelma
annetaan ratkaistavaksi
tai tehtävä
suoritettavaksi ennalta
määrittelemättömälle
joukolle avoimen kutsun
avulla

4
kollektiivinen
älykkyys
ryhmän jäsenten
keskinäiseen
vuorovaikutukseen
perustuva kyky
oppia, ymmärtää,
muodostaa tietoa ja
suorittaa muita älyyn
pohjautuvia
toimintoja

7 avoin
kehittäminen
kehittäminen, johon
kenellä hyvänsä on
mahdollisuus osallistua

16 verkosto
solmupisteiden ja niiden
välisten yhteyksien
muodostama
kokonaisuus, jonka
jokaisesta
solmupisteestä on
yhteys jokaiseen
muuhun
solmupisteeseen ainakin
yhtä tietä

18 yhteisö
yhdistävän tekijän
perusteella
kokonaisuuden
muodostava
ihmisryhmä

19 verkkoyhteisö
yhteisö, jonka jäsenten
välinen vuorovaikutus
tapahtuu pääasiallisesti
tietoverkon välityksellä

10 jakaminen
antaminen yhden
tai useamman
muun käyttöön

11 uudelleen-
yhdistely
olemassaolevan
sisällön tai sen osien
yhdistäminen
uudeksi sisällöksi

12 syndikointi
toiminta, jonka
tarkoitus on, että
tietoverkossa
julkaistua sisältöä
voidaan tarkastella tai
uudelleen julkaista
muussa kuin
alkuperäisessä
julkaisupaikassa

13 kerääminen
verkkosyötteen
hakeminen ja sen
sisältämien tietojen
siirtäminen nähtäviksi
tai muuten
tarkasteltaviksi
määrättyyn paikkaan

32
käyttäjien
luoma
sisältö

vu
or

ov
ai

ku
tu

sk
an

av
an

m
uk

aa
n

15 linkittäminen
linkkien luominen

17
verkostoituminen
verkostoon liittyminen tai
verkoston
muodostaminen tiettyä
tarkoitusta varten

Käsitekaavio 1. Yleisiä käsitteitä. 
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1
sosiaalinen media; yhteisöllinen media 
sv ~ sociala medier pl 
en social media 

tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja 
käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita 

Sosiaaliselle medialle tyypillisiä verkkopalveluita ovat esimerkiksi sisällönjakopalvelut, verkkoyh-
teisöpalvelut ja keskustelupalstat. 
Sosiaalisen median piiriin kuuluvaa toimintaa ovat esimerkiksi kollektiivinen sisällöntuotanto, 
avoin avainsanoitus, blogien kirjoittaminen ja lukeminen, avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 
kehittäminen (ks. osallistumisen arkkitehtuuri), tiedostojen jakaminen vertaisverkoissa, kulutta-
jien välinen sähköinen kaupankäynti (esimerkiksi huutokauppapalvelut eBay ja Huuto.net), 
hyödykkeiden ja niiden hintojen käyttäjälähtöinen ja vuorovaikutteinen arviointi ja vertailu tieto-
verkossa (esimerkiksi verkkopalvelut Vertaa.fi ja Epinions.com) ja verkkopelien pelaaminen 
monen kesken. 
Sosiaalinen media voidaan määritellä myös vuorovaikutteisuuteen ja käyttäjälähtöisyyteen 
perustuviksi viestintävälineiksi, viestintäkanavaksi tai -ympäristöksi. Toisinaan termiä käytetään 
monikossa, "sosiaaliset mediat" (ruotsiksi sociala medier), jolloin sillä usein viitataan vuorovai-
kutteisiin verkkopalveluihin ja verkkosivuihin, kuten verkkoyhteisöpalveluihin, sisällönjakopalve-
luihin, blogeihin ja wikisivustoihin, joiden kautta ja avulla viestintä tapahtuu. 
Toisinaan sosiaalisen median käsitteen määritelmässä painotetaan tietoteknisiä ratkaisuja (vrt. 
web 2.0). 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mukaan sana sosiaalinen on monitulkintaisempi kuin 
sana yhteisöllinen ja termimuoto yhteisöllinen media avaa käsitteen sisällön asiaa tuntematto-
malle helpommin kuin sosiaalinen media. Tässä sanastossa on kuitenkin käytetty ensisijaisesti 
muotoa sosiaalinen media, koska se on yleisempi. 
Joidenkin näkemysten mukaan termi yhteisöllinen media ei kuvaa kaikkea sosiaaliseen mediaan 
kuuluvaa toimintaa, sillä sosiaaliseen mediaan kuuluva toiminta ei välttämättä ole yhteisöllistä 
(ks. yhteisö). 
Ks. verkosto, arvio. 

2
internet; Internet 
sv internet; Internet 
en internet; Internet 

maailmanlaajuinen avoin tietoverkko, joka ytimeltään perustuu TCP/IP-yhteyskäytäntöjen käyttöön 
TCP/IP on lyhenne sanoista Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Lyhenteellä viita-
taan IP-osoitteita hyödyntävään pakettivälitteiseen tiedonsiirtoon. 
Termi internet voidaan hahmottaa yleissanaksi tai erisnimeksi ja kirjoittaa suomeksi pienellä tai 
isolla alkukirjaimella. Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaan (2007) mukaan "[e]risnimeksi Internet 
hahmotetaan tarkoitettaessa maailmanlaajuista verkkojen verkkoa, mutta jos tarkoitetaan 
pikemminkin yhtä tietoliikenteen välinettä radion, television, puhelinlinjojen ja -verkkojen rinnalla, 
kyseessä on yleissana, joka on luontevaa kirjoittaa pienellä alkukirjaimella – –. Käytännössä 
käsitteellistä eroa ei tarvitse miettiä, vaan voi vapaasti valita, käyttääkö isoa vai pientä alkukir-
jainta."
Englannin kielessä termi internet on aiemmin kirjoitettu isolla alkukirjaimella, ja tämä kirjoitus-
tapa on edelleen oikea. Monien englannin kielen käyttöä koskevien oppaiden mukaan ja muun 
muassa tiedotusvälineiden (esimerkiksi British Broadcasting Corporation) käytäntöjen perus-
teella suuntaus vaikuttaa kuitenkin olevan kohti pienialkukirjaimista muotoa.
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3
web 2.0 
sv webb 2.0; Web 2.0 
en Web 2.0 

internetin hyödyntämisessä käytettävien, sosiaalisen median mahdollistavien tietoteknisten ratkaisujen 
kokonaisuus 

Web 2.0:aan kuuluvat muun muassa vuorovaikutteisuuden ja käyttäjälähtöisyyden mahdollis-
tavat sovellukset; ajatus, että internet toimii paitsi sisältöjen tallennuspaikkana, myös sovellusten 
alustana; tietyt tietotekniset menetelmät, kuten Ajax; koostesovellukset ja päätelaiteriippumat-
tomat verkkopalvelut. Ks. luku 4. 
Englanninkielisen termin Web 2.0 otti käyttöön Timothy O'Reilly vuonna 2004 järjestämässään 
konferenssissa. 

4
kollektiivinen älykkyys; kollektiiviäly; joukkoäly; ~ parviäly 
sv kollektiv intelligens 
en collective intelligence; ~ wisdom of the crowd; ~ wisdom of crowds; ~ crowd wisdom 

ryhmän jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuva kyky oppia, ymmärtää, muodostaa tietoa 
ja suorittaa muita älyyn pohjautuvia toimintoja 

Kollektiivisen älykkyyden ansiosta muun muassa kollektiivisen sisällöntuotannon tulokset ovat 
usein monipuolisempia ja enemmän uusia ajatuksia ja keksintöjä sisältäviä kuin yksittäisten 
tahojen tuottamat sisällöt. 
Termillä parviäly (ruotsiksi svärmintelligens, englanniksi swarm intelligence ja lähivastine hive 
mind) viitataan toisinaan kollektiiviseen älykkyyteen, toisinaan siitä hiukan poikkeavaan käsittee-
seen. Termiä ja sen erikielisiä vastineita on käytetty alun perin puhuttaessa esimerkiksi hyönteis-
yhdyskuntien käyttäytymisestä, ja tästä yhteydestä niiden käyttö on levinnyt erityisesti tekoälytut-
kimuksen piiriin. 

5
kollektiivinen sisällöntuotanto; yhteisöllinen sisällöntuotanto 
ei: joukkotuotanto 
sv * kollektivt innehållsskapande n; * kollektiv innehållsproduktion 
en collective content creation; collaborative content creation; collaborative content production; mass 

collaboration 

usean henkilön tai tahon yhteistyönä tapahtuva sisällön tuottaminen 
Kollektiivinen sisällöntuotanto tapahtuu tyypillisesti tietoverkon välityksellä, vapaaehtoisvoimin ja 
korvauksetta. Usein siinä hyödynnetään sosiaalisen median tietoteknisiä ratkaisuja, kuten wikisi-
vustoja, blogeja, keskustelupalstoja ja sisällönjakopalveluita. Kollektiiviseen sisällöntuotantoon 
osallistuvat usein ammattimaisten toimijoiden sijaan tai lisäksi harrastajat ja maallikot. Osallis-
tujat eivät välttämättä tunne toisiaan henkilökohtaisesti, vaan heitä yhdistää ainoastaan yhteinen 
päämäärä, kyseessä olevan sisällön tuottaminen. 
Esimerkki kollektiivisen sisällöntuotannon tuloksista on verkkotietosanakirja Wikipedia. 
Kollektiivisella sisällöntuotannolla on lähikäsite produsage ('käyttäjätuotanto'; ilmaisulla ei ole 
vakiintunutta suomenkielistä vastinetta). Englannin termi on yhdistetty sanoista production (tuot-
taminen) ja usage (käyttäminen). Termillä viitataan siihen, että sosiaalinen media tarjoaa henki-
löille, jotka aiemmin ainoastaan käyttivät internetin sisältöjä, mahdollisuuden osallistua myös 
sisältöjen tuottamiseen. 
Sanan joukkotuotanto käyttöä tähän käsitteeseen viitattaessa ei suositella, sillä sanalla tarkoite-
taan usein samaa kuin sanalla massatuotanto eli esimerkiksi jonkin tavaran tehdastuotantoa 
suurina sarjoina. 
Vrt. käyttäjien luoma sisältö, joukkouttaminen. 
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6
joukkouttaminen; joukkoistaminen;
yleisön osallistaminen; joukolle ulkoistaminen; 
> talkoistaminen 
mieluummin kuin: ~ yleisöosallisuus; joukkoulkoistaminen 
sv massbaserad problemlösning 
en crowdsourcing 

toiminta, jossa ongelma annetaan ratkaistavaksi tai tehtävä suoritettavaksi ennalta määrittelemättö-
mälle joukolle avoimen kutsun avulla 

Joukkouttamisessa työn teettäjä saattaa maksaa korvauksen esimerkiksi parhaan ratkaisun 
esittäneelle osallistujalle. Työn suorittaminen voi tapahtua myös ilman rahallista korvausta. Jouk-
kouttamista, jossa työn tekemisestä ei makseta rahallista korvausta, voidaan kutsua talkoista-
miseksi. 
Avoin kutsu julkaistaan tyypillisesti internetissä. 
Joukkouttamista ja talkoistamista voivat harjoittaa esimerkiksi yritykset ja julkisen sektorin orga-
nisaatiot. Ongelman ratkaisemiseen tai tehtävän suorittamiseen voivat osallistua kulloisenkin 
alan ammattilaisten lisäksi harrastajat ja muuten alasta kiinnostuneet. 
Esimerkki joukkouttamisesta on, että yritys pyytää kiinnostuneita osallistumaan tarvitsemansa 
ohjelmiston kehittämiseen tai tuotesuunnitteluun. Talkoistamista harjoittaa esimerkiksi toimija, 
joka pyytää internetin käyttäjiä osallistumaan datan järjestämiseen, tutkimushankkeeseen liit-
tyvän laajan laskentatehtävän suorittamiseen tai sisällön tuottamiseen, kuten elokuvan tai tieto-
konesovelluksen tekstien kääntämiseen. Jos talkoistamisessa pyydetään tuottamaan sisältöä, 
tuotanto voi tapahtua kollektiivisena sisällöntuotantona. 
Joukkouttamisen piiriin voidaan katsoa kuuluvan myös tilanteen, jossa yritys hankkii mainos-
kampanjaansa tarvitsemansa valokuvan harrastajakuvaajien sisällönjakopalveluun tallentamien 
kuvien joukosta ja maksaa kuvan ottajalle korvauksen. Korvaus on tyypillisesti ammattikuvaa-
jalle maksettavaa korvausta pienempi. 
Termin crowdsourcing suomenkielinen vastine ei ole vakiintunut. Termiä joukkouttaminen on 
ehdotettu muun muassa internetin keskustelupalstoilla. Wikipediassa käsitteeseen on viitattu 
termillä yleisöosallisuus (tilanne 8.3.2010). Sosiaalisen median sanastoon yleisöosallisuus on 
merkitty lähikäsitteeksi, sillä termin muoto viittaa eri näkökulmaan (yleisön olemiseen osallisena) 
kuin tämän sanaston määritelmässä käytetty näkökulma (tehtävän antaminen yleisön suoritetta-
vaksi). Termi joukkoulkoistaminen saattaa olla harhaanjohtava. Ilmaisut ”yleisön osallistaminen” 
ja ”joukolle ulkoistaminen” eivät ole termimäisiä, mutta niitä voi käyttää käsitettä selitettäessä. 
Ks. kollektiivinen älykkyys. 

7
avoin kehittäminen; > avoin tuotekehitys; ~ osallistava suunnittelu; ~ osallistuva suunnittelu 
sv öppen utveckling; > öppen produktutveckling; ~ deltagande design; ~ deltagardesign 
en open development; open design;

> open product development; > open hardware development; > open software development;
~ participatory design 

kehittäminen, johon kenellä hyvänsä on mahdollisuus osallistua 
Termillä avoin kehittäminen viitataan tyypillisesti internetin välityksellä tapahtuvaan kehittämi-
seen. Avoin kehittäminen voi olla niin aineellisten hyödykkeiden, kuten lelujen, kuin aineetto-
mienkin hyödykkeiden, kuten palveluiden tai tietokoneohjelmistojen, kehittämistä. Esimerkki 
jälkimmäisestä on tietokoneohjelman beetaversion testaus. 
Avoimen kehittämisen tavoitteena voi olla kehittää kaupallisesti hyödynnettävä tuote. Toiminta 
voi myös olla epäkaupallista; esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittäminen. 
Avoimessa kehittämisessä tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun voivat osallistua myös tulevat 
käyttäjät, ja näin saadaan aikaan hyödykkeitä, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita, ovat helppo-
käyttöisiä ja käyttäjien omikseen kokemia. 
Avoimella kehittämisellä on lähikäsite osallistuva suunnittelu eli osallistava suunnittelu (ruotsiksi 
deltagande design, englanniksi participatory design). Termiä osallistuva suunnittelu käytetään 
tuotteiden ja palveluiden suunnittelun yhteydessä, mutta myös esimerkiksi kaavoituksen, 
kaupunki- ja rakennussuunnittelun sekä erilaisten toimintojen, prosessien ja organisaatioiden 
suunnittelun yhteydessä. Osallistuva suunnittelu tapahtuu usein, mutta ei välttämättä, tieto-
verkon välityksellä. 
Ks. osallistumisen arkkitehtuuri. 
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8
kollektiivinen ennustaminen; yhteisöllinen ennustaminen 
sv * kollektiv prognostisering; * ~ kollektiv prognos 
en collective forecasting 

toiminta, jossa osallistujat esittävät arvauksensa tietyn tapahtuman todennäköisyydestä ja arvausten 
perusteella muodostetaan tapahtuman todennäköisyyttä koskeva arvio 

Kollektiivisella ennustamisella voidaan pyrkiä saamaan ajantasaista tietoa esimerkiksi siitä, 
mitkä tuotteet, tekniikat, yritykset tai toimialat lähiaikoina menestyvät. 
Kollektiivinen ennustaminen voi tapahtua esimerkiksi tietoverkossa pelattavien ennustepelien 
(englanniksi prediction game, prediction market game) avulla. Ennustepelin pelaajilla voi olla 
käytössään virtuaalirahaa ja pörssisalkkua muistuttava ennakointisalkku, ja pelin tavoitteena voi 
olla salkun arvon kasvattaminen. Tällaisesta pelitoiminnasta voidaan käyttää termiä ennakointi-
pörssi (ruotsiksi prognosmarknad, englanniksi prediction market). Esimerkkejä internetissä 
pelattavista ennustepeleistä ovat Yoopick, Newsfutures ja Winfutures. Ennustepelejä voidaan 
pelata myös esimerkiksi tietyn yrityksen sisällä. 

9
osallistumistalous 
sv deltagarekonomi 
en < participatory economy; < participatory economics; < parecon; ~ wikinomics 

hyödykkeiden tuotantoon, vaihtamiseen, jakeluun, käyttämiseen ja keskinäiseen kilpailuun liittyvä 
toiminta, johon toimijat osallistuvat tietoverkon ja sosiaalisen median välityksellä 

Suomalaisissa lähteissä käsite osallistumistalous yhdistetään sosiaaliseen mediaan (vrt. 
englannin termit participatory economy ja participatory economics). Termin osallistumistalous 
käytöllä halutaan usein ilmaista sitä, että internet ja sosiaalinen media ovat lisänneet yksittäisten 
henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa taloudelliseen toimintaan. Osallistumista-
louden käsitteestä on Suomessa kirjoittanut muun muassa Kari A. Hintikka teoksessa Johdatus 
osallistumistalouteen - internetin uusia taloudellisia toimintaympäristöjä (2008). 
Esimerkkejä sosiaaliseen mediaan kuuluvasta osallistumistalouteen liittyvästä toiminnasta ovat 
seuraavat: käyttäjät kehittävät pienoisohjelmia ja jakavat niitä verkkoyhteisöpalvelussa; yritys 
hankkii markkinoinnissaan käyttämänsä videon sisällönjakopalvelusta (ks. joukkouttaminen); 
kuluttajat ostavat ja myyvät tuotteita internetin huutokauppapalvelussa; blogin ylläpitäjä 
mainostaa blogissaan tiettyjä yrityksiä tai tuotteita; arviot, jotka tuote saa keskustelupalstalla tai 
verkkokaupan verkkosivuilla, vaikuttavat tuotteen kysyntään. 
Osallistumistaloudelle on tyypillistä kollektiivinen sisällöntuotanto. 
Englanninkieliset termit participatory economy ja participatory economics viittaavat laajempaan 
käsitteeseen kuin suomen osallistumistalous (siten kuin se on määritelty Suomessa). Termien 
käyttöönottajat Michael Albert ja Robin Hahnel viittaavat termeillä hahmottelemaansa yhteis-
kunta- ja talousjärjestelmään, joka on vaihtoehto kapitalismille ja sosialismille. 
Englannin kielen uudissanalla wikinomics viitataan web 2.0:n mahdollistamaan eli vuorovaikut-
teisuuteen, käyttäjälähtöisesti tuotetun sisällön jakamiseen ja sosiaaliseen verkostoitumiseen 
perustuvaan liiketoimintaan. Sanan tekivät tunnetuksi Don Tapscott ja Anthony D. Williams 
kirjassaan Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything (2006). 

10
jakaminen; > sisällön jakaminen 
sv delning; > innehållsdelning; > delning av innehåll 
en sharing; > content sharing 

antaminen yhden tai useamman muun käyttöön 
Sosiaalisessa mediassa jaetaan tyypillisesti erilaisia sisältöjä, esimerkiksi yhteisöllisiä kirjan-
merkkejä. 
Ks. sisällönjakopalvelu. 
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11
uudelleenyhdistely; yhdistely 
mieluummin kuin: uudelleenmiksaus; remiksaus 
sv remix 
en remixing 

olemassaolevan sisällön tai sen osien yhdistäminen uudeksi sisällöksi 
Tyypillisesti sisältöä yhdistelee uudelleen muu kuin sisällön tekijänoikeuksien alkuperäinen 
haltija. 
Termiä uudelleenmiksaus ei suositeta käytettäväksi, sillä se mielletään ennen kaikkea musiikkiin 
liittyväksi. 
Vrt. koostesovellus. 

KOOSTUMUSHIERARKIA FUNKTIO MONIULOTTEISUUS

49 verkkosyöte
tietoverkkoon tallennettua sisältöä
koskevien tietojen kokonaisuus,
joka sisältää määrätyt osat
kyseisestä sisällöstä ja sisällön
lataamiseen tarvittavat tiedot

13 kerääminen
verkkosyötteen
hakeminen ja sen
sisältämien tietojen
siirtäminen nähtäviksi
tai muuten
tarkasteltaviksi
määrättyyn paikkaan

verkko-
syötteen
tilaaminen

verkko-
syötteen
muodos-
taminen

12 syndikointi
toiminta, jonka tarkoitus on, että tietoverkossa
julkaistua sisältöä voidaan tarkastella
tai uudelleen julkaista
muussa kuin alkuperäisessä julkaisupaikassa

31 sisältö
tieto tai ryhmä tietoja,
joka on koottu,
muokattu tai luotu
tiettyyn
käyttötarkoitukseen

14 syötteenlukija
tietokoneohjelma, joka kerää
verkkosyötteitä

kerättyjen
verkko-
syötteiden
uudelleen-
julkaiseminen

päätös
antaa
sisältö
tarkas-
teltavaksi
tai
uudelleen-
julkaistavaksi
muussa
kuin
alkuperäisessä
julkaisupaikassa

itse
kerättyjen
tai
uudelleen-
julkaisijan
julkaisemien
verkko-
syötteiden
tarkastelu

kerättyjen
verkko-
syötteiden
näyttäminen
määrätyssä
paikassa

sisällön julkaisija
sisällön välittäjä tai
uudelleenjulkaisija

sisällön
loppukäyttäjä

Käsitekaavio 2. Syndikointi. 
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12
<verkkosivut>
syndikointi 
sv syndikering 
en syndication 

toiminta, jonka tarkoitus on, että tietoverkossa julkaistua sisältöä voidaan tarkastella tai uudelleen 
julkaista muussa kuin alkuperäisessä julkaisupaikassa 

Syndikoinnin avulla tietyllä verkkosivulla julkaistu sisältö voidaan saattaa käytettäväksi useiden 
muiden verkkosivujen tai tietoverkon kanavien kautta. 
Syndikointiin osallistuu sisällön alkuperäinen tuottaja tai julkaisija, joka päättää antaa sisältönsä 
tarkasteltavaksi tai uudelleen julkaistavaksi muualla kuin esimerkiksi omalla verkkosivullaan. 
Lisäksi syndikointiin voi osallistua sisällön välittäjä tai uudelleenjulkaisija. Tällainen voi olla 
esimerkiksi uutispalvelu, joka kerää ja julkaisee verkkosivullaan muiden uutispalveluiden julkai-
semia uutisia. 
Syndikoitava sisältö on tyypillisesti sisältöä, jota päivitetään usein; esimerkiksi verkkosivulla 
julkaistut uutiset ja blogien merkinnät. 
Teknisesti syndikoinnissa sisällön tuottaja tai alkuperäinen julkaisija tuottaa julkaisemistaan 
tiedoista verkkosyötteen. Sisällön uudelleenjulkaisijat ja sisällön tarkastelusta kiinnostuneet käyt-
täjät keräävät valitsemansa verkkosyötteet syötteenlukijan avulla. 
Syndikoinnista hyötyvät sisällön alkuperäinen julkaisija, mahdollinen välittäjä tai uudelleenjulkai-
sija ja sisällöstä kiinnostuneet loppukäyttäjät. Julkaisija saa toimitettua tiedon sisältönsä päivityk-
sistä kiinnostuneille vastaanottajille, välittäjä saa verkkosivuilleen kiinnostavaa sisältöä, ja loppu-
käyttäjät voivat tarkastella eri lähteissä julkaistuja tietoja kootusti toivomassaan paikassa tai 
kanavassa. 
Muussa kuin tietoverkkojen yhteydessä englannin termillä syndication viitataan esimerkiksi 
siihen, että televisioyhtiö myy ohjelmiensa lähetysoikeuksia muille televisioyhtiöille tai eri maihin. 
Ks. kerääminen. 

13
kerääminen; aggregointi 
sv aggregering 
en aggregation 

verkkosyötteen hakeminen ja sen sisältämien tietojen siirtäminen nähtäviksi tai muuten tarkasteltaviksi 
määrättyyn paikkaan 

Keräämistä suorittavat inhimillisessä mielessä internetiä käyttävät henkilöt ja organisaatiot ja 
teknisessä mielessä syötteenlukijat. 
Internetiä käyttävä henkilö voi kerätä esimerkiksi eri blogien merkinnöistä muodostettuja verkko-
syötteitä ja uutispalvelu eri uutistoimistojen uutisista muodostettuja verkkosyötteitä. Käytännössä 
kerääminen tapahtuu tilaamalla verkkosyöte (ruotsiksi "prenumerera på ett webbflöde", englan-
niksi "subscribe to a web feed") eli antamalla syötteenlukijalle tieto nähtäväksi haluttujen syöt-
teiden WWW-osoitteista. Keräämisen tarkoitus on usein helpottaa verkkolähteiden seuraamista 
kokoamalla tieto eri lähteisiin tehtävistä päivityksistä yhteen paikkaan. 
Verkkosyötteitä voi kerätä nähtäväksi vain itselle esimerkiksi sähköpostiin tai henkilökohtaisesti 
muokattavalle verkkosivulle, kuten iGoogle. Kerätyt verkkosyötteet voidaan myös julkaista 
uudelleen; esimerkiksi uutispalvelu Ampparit.com julkaisee keräämänsä uutiset omalla verkkosi-
vullaan. 
Myös podcast-sisältöä voidaan kerätä. 
Termillä kerääminen, samoin kuin englannin termillä aggregation, voidaan esimerkiksi syötteen-
lukijoiden yhteydessä viitata myös suppeampaan käsitteeseen eli toimintaan, johon sisältyy vain 
verkkosyötteiden hakeminen määrätyistä lähteistä, ei kerättyjen syötteiden näyttäminen lukijalle. 
Ks. syndikointi. 
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14
syötteenlukija; syötteiden lukuohjelma; syötteenlukuohjelma 
sv flödesläsare; flödesaggregator 
en aggregator; feed aggregator; feed reader 

tietokoneohjelma, joka kerää verkkosyötteitä 
Syötteenlukija hakee verkkosyötteitä tilaajan määräämistä lähteistä ja tuo niiden sisältämät 
tiedot tarkasteltaviksi kootusti tilaajan määräämään paikkaan tilaajan haluamin väliajoin. 
Syötteenlukijat voivat olla tietokoneelle asennettavia ohjelmia tai toimia internetissä olevalta 
palvelimelta käsin selaimen yhteydessä (esimerkiksi Google Reader, Bloglines ja Netvibes). 
Myös uusimmissa selainversioissa on syötteiden haku- ja näyttämistoimintoja. 
Syötteenlukijaa voidaan käyttää myös podcast-sisällön keräämiseen. 
On olemassa myös ohjelmia, jotka hakevat verkkosyötteitä mutta joissa ei ole syötteiden näyttä-
mistoimintoja. On ehdotettu, että nämä ohjelmat erotettaisiin haku- ja näyttämistoimintoja omaa-
vista syötteenlukijoista käyttämällä niistä termiä syötteenkeräin. Tällaisessa jaottelussa termeillä 
keräin ja kerääminen viitattaisiin toimintaan, johon sisältyy vain verkkosyötteiden hakeminen 
määrätyistä lähteistä, ei haettujen syötteiden näyttäminen lukijalle. 

15
linkittäminen 
sv länkning; sammanlänkning; länkskapande n 
en link creation; hyperlink creation; linking 

linkkien luominen 
Linkillä tarkoitetaan tekstissä tai muussa aineistossa olevaa määritystä, jonka avulla voidaan 
siirtyä määrättyyn kohteeseen samassa tai toisessa aineistossa. 
Perinteisessä internetin käytössä on linkittämällä yhdistetty toisiinsa eri aineistoja ja saman 
aineiston sisäisiä tekstikohtia. Sosiaalisessa mediassa yhteyksiä luodaan paitsi sisältöjen, kuten 
blogien, myös ihmisten välille (vrt. verkostoituminen). 

16
verkosto; verkko; > sosiaalinen verkosto 
sv nätverk n; > socialt nätverk n 
en network; > social network 

solmupisteiden ja niiden välisten yhteyksien muodostama kokonaisuus, jonka jokaisesta solmupis-
teestä on yhteys jokaiseen muuhun solmupisteeseen ainakin yhtä tietä 

Termillä sosiaalinen verkosto viitataan ihmisten muodostamaan verkostoon. Sosiaalisessa 
mediassa sosiaalisia verkostoja muodostetaan ja ylläpidetään muun muassa verkkoyhteisöpal-
veluiden avulla. 
Sosiaalisessa mediassa osallistujat muodostavat verkostojen lisäksi yhteisöjä. 
Ks. verkostoituminen. 

17
verkostoituminen; > sosiaalinen verkostoituminen 
sv nätverkande n; nätverksskapande n; nätverksbygge n;

> socialt nätverkande n (ihmisten välisestä verkostoitumisesta) 
en networking; network creation; network formation; network building;

> social networking (ihmisten välisestä verkostoitumisesta)

verkostoon liittyminen tai verkoston muodostaminen tiettyä tarkoitusta varten 
Sosiaalisen median yhteydessä termillä verkostoituminen viitataan tyypillisesti ihmisten väliseen 
eli sosiaaliseen verkostoitumiseen. 
Sosiaalisessa mediassa tapahtuu myös liiketoimintaan liittyvää, esimerkiksi yritysten tai tietyn 
alan toimijoiden välistä verkostoitumista. 
Sosiaalisessa mediassa yhteyksiä luodaan paitsi ihmisten ja organisaatioiden, myös tietoko-
neiden ja sisältöjen välille. Tietokoneiden yhteydessä käytetään usein termiä verkottaminen ja 
sisältöjen yhteydessä termiä linkittäminen. 
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18
yhteisö 
sv gemenskap 
en community 

yhdistävän tekijän perusteella kokonaisuuden muodostava ihmisryhmä 
Yhteisön jäseniä yhdistävä tekijä voi olla esimerkiksi sukulaisuus, asuinpaikka, elämäntilanne, 
-tapa, työ, opiskelu, harrastus tai toiminnan päämäärä. Esimerkkejä yhteisöistä ovat suku, 
koululuokka, työryhmä ja harrastusjoukkue. 
Yhteisön jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet ovat tyypillisesti kaksisuuntaisia. Usein yhteisöt 
pysyvät koossa suhteellisen pitkään ja niiden jäsenyys on kiinteää. 
Sosiaalisen median yhteydessä käytetään usein sanaa yhteisöllisyys, jolla viitataan asioihin, 
jotka ovat ominaisia yhteisöille. Yhteisöllisyyttä on esimerkiksi tunne ryhmään kuulumisesta sekä 
tietojen, mielipiteiden ja tunteiden jakaminen. 
Sosiaaliseen mediaan kuuluva toiminta ei kuitenkaan välttämättä ole yhteisöllistä. Toimijoiden 
väliset suhteet voivat esimerkiksi olla yksisuuntaisia: esimerkiksi Twitter-palvelussa käyttäjä voi 
seurata valitsemaansa julkisuuden henkilöä, mutta seurattavalla henkilöllä ei välttämättä ole 
suhdetta seuraajiinsa eikä seuraajilla toisiinsa. Sosiaalisen median piirissä syntyvät ryhmät 
pysyvät myös usein koossa vain lyhyen aikaa ja niiden jäsenyys on löyhää: ryhmä voi esimer-
kiksi vain käydä keskustelun tietystä aiheesta ja sen jälkeen lakata olemasta olemassa. Sosiaa-
lisen median piirissä syntyvien ryhmien jäsenet eivät myöskään ole välttämättä keskenään 
vuorovaikutuksessa; esimerkiksi verkkoyhteisöpalveluissa syntyvät tietyn asian kannatus- tai 
vastustusryhmät ("Facebook-yhteisöt"). 
Sosiaalisessa mediassa osallistujat muodostavat yhteisöjen lisäksi verkostoja. 
Ks. verkkoyhteisö. 

19
verkkoyhteisö; ~ virtuaaliyhteisö 
sv nätgemenskap; webbgemenskap; virtuell gemenskap 
en online community; virtual community; web community 

yhteisö, jonka jäsenten välinen vuorovaikutus tapahtuu pääasiallisesti tietoverkon välityksellä 
Verkkoyhteisön jäseniä yhdistävä tekijä on usein kiinnostuksen kohde. 
Verkkoyhteisön vuorovaikutus voi tapahtua esimerkiksi keskustelupalstojen, verkkoyhteisöpalve-
luiden, blogien, pikaviestiohjelmien tai sähköpostin välityksellä. 
Termiä virtuaaliyhteisö käytetään toisinaan termin verkkoyhteisö synonyymina. 
Toisinaan termiä virtuaaliyhteisö käytetään verkkoyhteisön lähisynonyymina. Tällöin sillä halu-
taan usein korostaa verkkoyhteisön virtuaalisuutta: verkkoyhteisö koostuu jäsentensä itse kuvai-
lemista tai luomista henkilöllisyyksistä tai hahmoista, joiden ominaisuudet saattavat poiketa 
todellisista henkilöllisyyksistä ja ominaisuuksista. 
Toisinaan termillä virtuaaliyhteisö tarkoitetaan tietoverkkoon luodussa kuvitteellisessa ympäris-
tössä eli virtuaalimaailmassa vuorovaikuttavien, käyttäjien luomien hahmojen muodostamaa 
yhteisöä; esimerkiksi verkkopelin hahmojen muodostama perhe. 

20
tekijänoikeus 
sv upphovsrätt 
en copyright 

lakisääteinen oikeus määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta ja saattamisesta yleisön saataviin 
sekä tulla tunnustetuksi teoksen tekijänä 

Tekijänoikeuden määritelmä perustuu Suomen tekijänoikeuslakiin (404/1961). 
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21
Creative Commons -tekijänoikeuslisenssi; Creative Commons -lisenssi; CC-lisenssi 
sv Creative Commons-upphovsrättslicens; Creative Commons-licens 
en Creative Commons copyright licence; Creative Commons licence 

Creative Commons -yhteisön kehittämä tekijänoikeuslisenssi 
Tekijänoikeuslisenssillä tarkoitetaan lupaa, jolla tekijänoikeus tai osa siitä luovutetaan.
Creative Commons -tekijänoikeuslisenssillä teoksen tekijä luovuttaa oikeuden kopioida ja 
levittää teosta ja määrää, millä ehdoilla tämä tapahtuu. Tekijä voi sallia teoksen kopioimisen ja 
levittämisen esimerkiksi ehdolla, että tekijän nimi mainitaan, kun teosta esitetään, tai ettei teok-
sesta tehdä muokattuja versioita tai ettei teosta hyödynnetä kaupalliseen käyttöön. 
Creative Commons -yhteisö on Yhdysvalloissa vuonna 2001 perustettu voittoa tavoittelematon 
yhteisö, joka pyrkii edistämään luovan työn tuotteiden levittämistä laillisesti. 

22
verkostovaikutus 
sv nätverkseffekt 
en network effect 

vaikutus, joka yksittäisen käyttäjän päätöksellä hankkia tietty hyödyke tai käyttää sitä on siihen hyötyyn 
tai arvoon, jonka muut käyttäjät saavat saman hyödykkeen hankkimisesta tai käyttämisestä 

Esimerkiksi verkkoyhteisöpalvelun, kuten Facebookin, tuottama hyöty kasvaa, kun palvelun 
käyttäjien määrä lisääntyy, koska tällöin palvelun kautta tavoittaa suuremman määrän ihmisiä. 
Myös internetliittymän tuottama hyöty kasvaa, kun liittymän hankkineiden määrä kasvaa, muun 
muassa siksi, että tällöin tuki-, oheis- ja muita palveluita tarjotaan enemmän. 
Sosiaalisen median piirissä verkostovaikutuksena pidetään myös vaikutusta, joka yksittäisen 
käyttäjän osallistumisella tietyn sisällön tai verkkopalvelun tuotantoon on siihen hyötyyn tai 
arvoon, jonka muut käyttäjät saavat saman sisällön tai palvelun käyttämisestä. Esimerkiksi 
sisällönjakopalvelun, kuten YouTuben, tuottama hyöty kasvaa, kun sen sisällöntuottajien ja sisäl-
töjen määrä kasvaa. Myös avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tuottama hyöty kasvaa, kun ohjel-
mistojen kehittäjien määrä kasvaa, muun muassa siksi, että vertaistukea ja -palautetta on tällöin 
saatavilla enemmän ja virheiden korjaamiseen löytyy todennäköisemmin ratkaisuja. 
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23
pitkä häntä 
sv lång svans 
en long tail 

jakauman osa, joka koostuu tapauksista, joihin liittyvä lukuarvo on valittua rajaa pienempi mutta nollaa 
suurempi, ja jossa tällaisia tapauksia on runsaasti

Internetin ja sosiaalisen median yhteydessä termillä pitkä häntä voidaan viitata esimerkiksi verk-
kokaupan tuotevalikoiman monipuoliseen mutta vähän myyvään osuuteen. 
Käsitteen pitkä häntä havainnollistamiseksi voidaan ottaa jakauma, joka kuvaa äänitenimik-
keiden suosiota (esimerkiksi vuosittaisia latauskertoja internetin musiikkipalvelussa). Jakauman 
vasemmanpuoleinen osa kuvaa suosituimpia nimikkeitä ja oikeanpuoleinen osa (häntä) puoles-
taan vähemmän suosittuja nimikkeitä. Vähemmän suosittuja nimikkeitä voi olla hyvin paljon, 
jolloin jakaumalla on pitkä häntä. (Ks. kuva 1.) Tavaratalo pystyy pitämään valikoimassaan vain 
suosituimpia nimikkeitä, sillä fyysisten tuotteiden varastointi vaatii paljon resursseja. Verkko-
kauppa sen sijaan voi tarjota lähes kaikkia nimikkeitä, myös vähemmän suosittuja eli suosio-
jakauman pitkään häntään kuuluvia, sillä digitaalisten tuotteiden varastointi on edullista. 
Pitkä häntä voi olla myös jakaumalla, joka kuvaa tietyn verkkosivun löytämiseen käytetyillä haku-
sanoilla tehtyjen hakujen määriä. Voi olla, että on olemassa muutamia hakusanoja, joilla hakuja 
tehdään runsaasti, ja toisaalta laaja kirjo hakusanoja, joita kutakin käytetään vähän. Usein 
käytetyt hakusanat voivat olla merkitykseltään laajoja ja yleisiä (esimerkiksi "matkailu"), harvoin 
käytetyt puolestaan erikoistuneempia (esimerkiksi "bussiaikataulu Rymättylä", "vaihtoyhteys 
Turku"). Harvoin käytettyjen hakusanojen voidaan sanoa kuuluvan jakauman pitkään häntään; 
englanniksi niistä käytetään ilmaisua "long tail keywords". 
Tilastotieteestä lainatun termin pitkä häntä teki sosiaalisen median yhteydessä tunnetuksi toimit-
taja, kirjailija Chris Anderson, joka on käsitellyt käsitettä muun muassa vuonna 2006 julkaistussa 
kirjassaan The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More (suom. Pitkä 
häntä: Miksi tulevaisuudessa myydään vähemmän enempää, 2007). 
Ruotsin ja englannin termejä käytetään usein määräisessä muodossa: den långa svansen ja the 
Long Tail. 
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jakauman häntä

1 b. lyhythäntäinen jakauma

äänitenimikkeet
(suosion
mukaisessa
järjestyksessä)

jakauman häntä
eli vähemmän suositut
äänitteet
(eivät kuulu tavaratalon
mutta kylläkin
verkkokaupan valikoimaan)

suosio
(esim.
latauskertojen
määrä / vuosi)

1 a. pitkähäntäinen jakauma
(kuvaa esimerkiksi äänitenimikkeiden suosiota)

suosituimmat
äänitteet
(kuuluvat
tavaratalonkin
valikoimaan)

Kuva 1. Pitkä vs. lyhyt häntä. 
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2 PALVELUT 
KOOSTUMUSHIERARKIA FUNKTIO MONIULOTTEISUUS

26 verkkoyhteisö-
palvelu
palvelu, joka tarjoaa
mahdollisuuden ihmisten
välisten suhteiden
luomiseen ja
ylläpitämiseen tietoverkon
kautta

sosiaaliselle medialle
tyypillinen palvelu

29 sisällönjakopalvelu
palvelu, joka tarjoaa
mahdollisuuden sisällön
jakamiseen tietoverkossa

kuvan-
jakopalvelu

videon-
jakopalvelu

äänitallenteen-
jakopalvelu

24 palvelu
organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä
aineeton hyödyke, jonka tarkoitus on tyydyttää
tietty tarve

25 verkkopalvelu
verkkosivun kautta
tarjottava palvelu

muulle viestintämuodolle
tyypillinen palvelu

30 keskustelupalsta
palvelu, joka tarjoaa
mahdollisuuden keskustella
yhdestä tai useammasta
aiheesta tietoverkossa

jaettujen
kuvitteellisten
todellisuuksien
luomisen ja niissä
toimimisen
mahdollistava
palvelu

Suomi24
Keskustelut

SecondLife

Tohtori.fi-
verkko-
sivuston
keskustelu-
osio

muu
muu

muu

tarjoamiskanavanmukaan

muu

muu

1 sosiaalinen media
tietoverkkoja ja tietotekniikkaa
hyödyntävä viestinnän muoto, jossa
käsitellään vuorovaikutteisesti ja
käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja
luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä
suhteita

65 Habbo63 Facebook

muu

64 Flickr
muu 75 YouTube

muu

viestintämuodolle tyypillisyyden

mukaan

Käsitekaavio 3. Palvelut. 
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24
palvelu 
sv tjänst 
en service 

organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke, jonka tarkoitus on tyydyttää tietty tarve 
Sosiaaliselle medialle tyypillisiä palveluita ovat muun muassa verkkoyhteisöpalvelut, sisällönja-
kopalvelut ja keskustelupalstat. Yhdellä palvelulla voi olla esimerkiksi sekä verkkoyhteisöpal-
velun että sisällönjakopalvelun ominaisuuksia. 

25
verkkopalvelu 
sv webbtjänst 
en web service; online service 

verkkosivun kautta tarjottava palvelu 
Termillä verkkopalvelu viitataan usein myös verkkosivustoon, jonka kautta palvelua tarjotaan. 
Esimerkiksi "X-verkkopalvelussa voit hoitaa pankki- ja vakuutusasiasi." 
Verkkopalveluita ovat esimerkiksi selaimen kautta käytettävät sähköpostipalvelut, sähköinen 
kaupankäynti sekä internetin kautta suoritettava pankkiasiointi ja verokortin tilaaminen. 
Sosiaaliselle medialle tyypillisiä verkkopalveluita voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti: 
verkkoyhteisöpalvelut, sisällönjakopalvelut, keskustelupalstat, käyttäjien välisen reaaliaikaisen 
viestinvaihdon eli verkkojuttelun mahdollistavat palvelut, yhteisten kuvitteellisten todellisuuksien 
luomisen ja niissä toimimisen mahdollistavat palvelut (esimerkiksi Second Life, Habbo). 
Termillä verkkopalvelu voidaan viitata myös laajempaan käsitteeseen eli tietoverkon kautta 
tarjottavaan, tieto- ja teletekniikan avulla toteutettuun palveluun. Tähän käsitteeseen sisältyvät 
esimerkiksi internetpuhelut ja muut tietoverkon (mutta ei välttämättä verkkosivun) kautta tarjot-
tavat palvelut. Tietoverkon kautta palveluita voidaan tarjota ihmiskäyttäjille (esimerkiksi verkko-
palvelun määritelmässä tarkoitetut pankkiasiointipalvelut) tai tietokoneille (katso esimerkiksi 
englannin termiä web service koskeva huomautus alla). 
Englannin termillä web service viitataan paitsi yllä olevassa verkkopalvelun määritelmässä 
tarkoitettuihin palveluihin, myös tietokoneiden tietokoneille tarjoamiin palveluihin. Tietotekniikan 
termitalkoissa web service jälkimmäisessä merkityksessä (suomeksi WWW-sovelluspalvelu) on 
määritelty "verkkopalvelimessa toimiva ohjelma, joka tarjoaa standardisoitujen internetyhteys-
käytäntöjen avulla palveluja sovellusten käytettäväksi". 

26
verkkoyhteisöpalvelu; yhteisöpalvelu; internetyhteisöpalvelu; ~ verkostoitumispalvelu 
mieluummin kuin: sosiaalinen verkostopalvelu 
sv social nätverkstjänst 
en social network service 

palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden ihmisten välisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tieto-
verkon kautta 

Verkkoyhteisöpalvelun kautta ihmiset voivat viestiä keskenään ja jakaa esimerkiksi kiinnos-
tuksen kohteitaan koskevia tietoja ja mielipiteitä. Joissain verkkoyhteisöpalveluissa käyttäjä luo 
itselleen profiilin, johon hän liittää tietoja itsestään ja esimerkiksi kuvansa. Hän voi pyytää ystä-
viään liittymään verkkoyhteisöpalveluun (ks. ystäväpyyntö) tai hyväksyä toisia palvelun käyttäjiä 
ystävikseen. Verkkoyhteisöpalvelun avulla voi esimerkiksi etsiä vanhoja koulukavereitaan. Verk-
koyhteisöpalveluita voidaan hyödyntää myös työelämään ja harrastuksiin liittyvässä viestin-
nässä. 
Verkkoyhteisöpalveluita ovat esimerkiksi Facebook, MySpace ja IRC-Galleria. 
Termiä verkostoitumispalvelu käytetään toisinaan termin verkkoyhteisöpalvelu synonyymina, 
toisinaan sillä viitataan palveluihin, joiden avulla luodaan ja ylläpidetään tyypillisesti muita kuin 
yksityiselämään liittyviä ihmissuhteita. Esimerkki erityisesti työelämään liittyvästä verkostoitumis-
palvelusta on LinkedIn, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi oman työhistorian kuvaamisessa ja 
esittämisessä, työnhaussa ja asiantuntijatiedon vaihdossa. 
Ks. verkostoituminen, jakaminen. 
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27
ystäväpyyntö; kaveripyyntö 
sv vänförfrågan; vänbegäran 
en friend request 

verkkoyhteisöpalvelun kautta lähetettävä viesti, jolla palvelun käyttäjä pyytää toista henkilöä vahvista-
maan, että pitää lähettäjää ystävänään 

Ystävällä tai kaverilla tarkoitetaan verkkoyhteisöpalveluiden yhteydessä henkilöä, jonka kanssa 
käyttäjä on valmis jakamaan itseään koskevaa tietoa. Verkkoyhteisöpalvelussa voidaan antaa 
käyttäjille mahdollisuus määrätä, että tiettyä itsestä annettua tietoa näytetään esimerkiksi vain 
ystäville. 
Ystäväpyyntö voidaan lähettää saman verkkoyhteisöpalvelun toiselle käyttäjälle tai henkilölle, 
joka ei käytä verkkoyhteisöpalvelua. Jälkimmäisessä tapauksessa ystäväpyyntö voi toimia myös 
kutsuna palvelun käyttäjäksi, ja siihen vastaaminen edellyttää tyypillisesti rekisteröitymistä palve-
luun. Termiä ystäväpyyntö käytetään erityisesti yksityiselämän ihmissuhteiden ylläpitoon tarkoite-
tuissa palveluissa; muuntyyppisissä palveluissa voidaan käyttää termiä kutsu. 
Ystäväpyynnön vastaanottaja voi hyväksyä pyynnön tai hylätä sen eli jättää sen huomiotta 
(englanniksi 'ignore'). 
Verkkoyhteisöpalvelun käyttäjä voi myös poistaa henkilön ystäväryhmästään. Tästä käytetään 
englanniksi verbiä unfriend. 

28
kutsu 
sv inbjudan 
en invitation 

viesti, jolla verkkopalvelun käyttäjä pyytää toista henkilöä palvelun käyttäjäksi tai liittymään palvelun 
avulla muodostuvaan tai ylläpidettävään verkostoon 

Esimerkkejä verkkopalveluista, joissa käytetään kutsuja, ovat verkkoyhteisöpalvelu Facebook, 
verkostoitumispalvelu LinkedIn ja musiikkipalvelu Spotify. 
Joissakin palveluissa kutsuna, jolla toista henkilöä pyydetään palvelun käyttäjäksi, voi toimia 
ystäväpyyntö. 

29
sisällönjakopalvelu 
sv tjänst för innehållsdelning; < delningstjänst 
en content sharing service 

palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden sisällön jakamiseen tietoverkossa 
Sisällönjakopalveluita ovat esimerkiksi kuvanjakopalvelut kuten Flickr, äänitallenteenjakopalvelut 
kuten MySpace-verkkoyhteisöpalvelun musiikinjakopalvelu ja Jamendo, videonjakopalvelut 
kuten YouTube, diaesitysten jakopalvelu SlideShare ja yhteisöllisten kirjanmerkkien jakopalvelut 
kuten Delicious. 
Ks. kollektiivinen sisällöntuotanto. 
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30
keskustelupalsta; keskusteluryhmä 
mieluummin kuin: keskustelufoorumi 
sv diskussionsforum n; diskussionsgrupp 
en discussion forum; internet forum; web forum; discussion board; message board 

rather than: discussion group 

palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella yhdestä tai useammasta aiheesta tietoverkossa 
Keskustelupalstapalvelua tarjotaan tyypillisesti verkkosivun kautta. Termeillä keskustelupalsta ja 
-foorumi (ruotsiksi diskussionsforum, englanniksi forum- ja board-loppuiset termit) viitataan 
usein paitsi palveluun, myös verkkosivustoon tai verkkosivuston osaan, jonka kautta palvelua 
tarjotaan. 
Keskustelupalstalle jätetyt viestit tallentuvat pysyvästi nähtäville, jolloin vanhoja keskusteluja voi 
selata myöhemmin, ellei viestejä erikseen poisteta. Keskustelupalstalla käytävä verkkokeskus-
telu ei siis tyypillisesti ole reaaliaikaista. Reaaliaikaisesta verkkokeskustelusta käytetään termiä 
verkkojuttelu (englanniksi chat). 
Keskustelupalsta voi jakautua keskustelualueisiin. Keskustelualueella on jokin aihe, johon 
keskustelualueella käytävän keskustelun tulisi liittyä. 
Keskustelupalstan tai -alueen viestit voivat muodostaa viestiketjuja. 
Esimerkkejä keskustelupalstoista ovat Suomi24 Keskustelut, Tohtori.fi-verkkosivuston keskuste-
luosio ja Google ryhmät -palvelu. 
Termiä keskusteluryhmä käytetään nykyisin usein termin keskustelupalsta synonyymina. Sillä 
voidaan viitata myös vanhempaan tietotekniseen ratkaisuun eli NNTP-yhteyskäytännön 
(Network News Transfer Protocol) avulla toteutettuihin palveluihin, joiden avulla käyttäjät voivat 
lukea ja kirjoittaa aiheittain jaoteltuja artikkeleita, ilmoituksia ja mielipiteitä. Erityisesti englannin 
termeillä news group ja news ja niiden suomenkielisellä vastineella uutisryhmä viitattiin tähän 
käsitteeseen. Myös englannin termillä discussion group viitataan usein tähän käsitteeseen. 
Uutisryhmien käyttö oli vilkkaimmillaan 1990-luvulla. Vuodesta 2005 alkaen monet palveluntar-
joajat ovat lopettaneet uutisryhmien tarjoamisen, sillä keskustelu on siirtynyt verkkosivujen 
kautta tarjottaville keskustelupalstoille. 
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3 SISÄLTÖ 
KOOSTUMUSHIERARKIA FUNKTIO MONIULOTTEISUUS

33 blogi
verkkosivusto, johon
tehdyille merkinnöille on
ominaista
päiväkirjamaisuus tai
kirjoittajan
henkilökohtainen
näkökulma käsiteltyyn
aiheeseen ja johon
tehdyt merkinnät ovat
aikajärjestyksessä

35 mikroblogi
blogi, johon voi tehdä vain
tekstiviestimäisen lyhyitä
merkintöjä

34 ryhmäblogi
usean henkilön
yhteisesti ylläpitämä
blogi

44 avoin avainsanoitus
haun tehostamiseksi tehtävä
aineiston kuvailu vapaasti
valittavien tunnisteiden avulla

42 tunniste;
~avainsana
merkintä, jonka on
tarkoitus kuvata tiettyä
sisältöä

38 wikisivusto
verkkoyhteistyönä
tuotettu
verkkosivusto, jota
käyttäjät voivat
täydentää ja
muokata
suoraan
selaimella

31 sisältö
tieto tai ryhmä tietoja, joka on koottu,
muokattu tai luotu tiettyyn
käyttötarkoitukseen

43 avainsanapilvi
graafinen esitys yhteen
tai useampaan sisältöön
liitetyistä tunnisteista

49 verkkosyöte
tietoverkkoon tallennettua sisältöä
koskevien tietojen kokonaisuus, joka
sisältää määrätyt osat kyseisestä
sisällöstä ja sisällön lataamiseen
tarvittavat tiedot

50
RSS-
syöte

51
Atom-
syöte

48 virtuaalihyödyke
tietoverkossa sijaitseva,
tyypillisesti reaalimaailman
aineellista asiaa muistuttava
hyödyke

39
yhteisöllinen
kirjanmerkki
kirjanmerkki, joka on
tallennettu julkiselle
verkkosivustolle ja jonka
tallentaja voi halutessaan
jakaa muiden sivuston
käyttäjien kanssa

45 suositus
esitys siitä, että
jokin täyttää
vastaanottajan
tarpeen tai on
häntä
kiinnostava tai
hänelle sopiva

40 arvio
kohteen hyödyllisyyden tai muun arvon
määritys kohteen ominaisuuksien ja
määrittäjän kokemuksen tai
näkemyksen perusteella

32 käyttäjien
luoma sisältö
internetin käyttäjän tai
käyttäjien luoma tai
muuten tuottama
sisältö

37 blogi-
avaruus

yksittäisen
henkilön
ylläpitämä
blogi

ammatti-
maisen
sisällön-
tuottajan
tai
sisällön-
tuotantoon
erikois-
tuneen
tahon
tuottama
sisältö

tuottajatahon

mukaan

53
podcast-lähetys
ääni- ja
videotiedostojen
tilausperustainen
lähetys
vastaanottimeen
verkkosyötteen
muodossa

muu

merkinnän pituuden
mukaan

52 podcast-sisältö
sisältö, joka on
tarkoitettu lähetettäväksi
podcast-lähetyksenä

yl
lä

pi
tä

jä
n

m
uk

aa
n

verkko-
sivusto-
muotoinen
sisältö

kohdennettu
mainos

lähetystavanmukaan

muu

muu

muu

36 blogi-
kokoelma

Käsitekaavio 4. Sisältö. 
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31
sisältö 
sv innehåll n 
en content 

tieto tai ryhmä tietoja, joka on koottu, muokattu tai luotu tiettyyn käyttötarkoitukseen 
Määritelmän sanalla tieto viitataan käyttöyhteyden mukaan dataan koneen käsiteltävässä 
muodossa tai informaatioon ihmisen ymmärtämässä muodossa. Ihmisen ymmärtämässä 
muodossa olevana tietona pidetään ihmislähettäjälle ja -vastaanottajalle merkitystä kantavaa 
informaatiota, eli tietoa ovat faktatiedon lisäksi myös esimerkiksi mielipiteet. 
Sisältö voidaan tarjota tai jakaa esimerkiksi verkkopalvelun kautta. Sosiaalisen median yhtey-
dessä sisällöllä tarkoitetaan usein nimenomaan tietoverkkoon tallennettua sisältöä. 
Sisältöä ovat esimerkiksi teksti-, kuva- tai äänitietoa sisältävät tallenteet. Sisältö voi olla luonteel-
taan esimerkiksi asiapitoista tai viihteellistä. 
Toisinaan termiä sisältö käytetään erottamaan tietotuotteen käyttötarkoituksen kannalta olen-
nainen tieto tietotuotteen teknisessä toteutuksessa tai levityksessä käytetystä muodosta, kuten 
rakenne-, muotoilu- ja kuvailutiedoista. 
Ks. jakaminen. 

32
käyttäjien luoma sisältö; käyttäjien tuottama sisältö; käyttäjäsisältö 
sv användarskapat innehåll n; användargenererat innehåll n; användarproducerat innehåll n 
en user-created content; UCC; user-generated content; UGC 

internetin käyttäjän tai käyttäjien luoma tai muuten tuottama sisältö 
Käyttäjien luoma sisältö voi olla käyttäjien alusta saakka itse luomaa (englanniksi toisinaan user-
created content; UCC), kuten blogit ja wikisivustot, tai internetissä olevan sisällön pohjalta 
tuotettua (englanniksi toisinaan user-generated content; UGC). Esimerkkejä jälkimmäisestä ovat 
yhteisöllisten kirjanmerkkien kokoelmat sekä verkkokaupan tuotteista annetut arviot, joissa 
käytetään arviointijärjestelmän tarjoamia pisteytysvaihtoehtoja. 
Käyttäjien luoma sisältö erotetaan usein ammattimaisten ja sisällöntuotantoon erikoistuneiden 
tahojen tuottamasta sisällöstä. 
Sosiaalisessa mediassa internetin käyttäjät eivät ole pelkkiä sisällön vastaanottajia ja kuluttajia, 
vaan myös tuottajia. Englanniksi käytetään tässä yhteydessä sanoista producer (tuottaja) ja 
consumer (kuluttaja) muodostettua uudissanaa prosumer ('tuottajakuluttaja'). Ilmaisulla ei ole 
vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. 
Käyttäjäsisältöä tuottavat sisällöntuotannon ammattilaisten sijaan usein harrastajat. Englanniksi 
harrastajista, jotka tuottavat (usein vapaaehtoisperiaatteella tai harrastuksenaan) ammattilaista-
soista sisältöä, käytetään sanoista professional (ammattilainen) ja amateur (harrastaja) muodos-
tettua uudissanaa proam ('ammattimainen harrastaja'). Ilmaisulla ei ole vakiintunutta suomen-
kielistä vastinetta. 
Mikäli on tarve tehdä ero englannin käsitteiden user-created content ja user-generated content 
välille, voidaan ensinmainitun suomenkielisenä vastineena käyttää termiä "käyttäjien luoma 
sisältö" ja jälkimmäisen vastineena termiä "käyttäjien tuottama sisältö". Muuten termimuotoja voi 
käyttää synonyymeina. Tässä sanastossa on annettu muoto "käyttäjien luoma sisältö" ensisijai-
sena, sillä se on käytössä yleisin. Termiä käyttäjäsisältö on pidetty epäkuvaavana tai harhaan-
johtavana, mutta sitä voi tarvittaessa käyttää lyhyempänä muotona pidempien muotojen toista-
misen välttämiseksi. 
Ks. kollektiivinen sisällöntuotanto, joukkouttaminen. 
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33
blogi; verkkopäiväkirja 
sv webblogg; blogg 
en blog; weblog 

verkkosivusto, johon tehdyille merkinnöille on ominaista päiväkirjamaisuus tai kirjoittajan henkilökoh-
tainen näkökulma käsiteltyyn aiheeseen ja johon tehdyt merkinnät ovat aikajärjestyksessä 

Blogi voi käsitellä esimerkiksi sivuston ylläpitäjän yksityiselämää tai mielenkiinnon kohdetta. 
Usein sivustoon liittyy mahdollisuus kommentoida blogin merkintöjä. 
Termeillä blogimerkintä, blogikirjoitus ja blogiartikkeli (englanniksi blog post, blog posting) tarkoi-
tetaan kirjoittajan yhdellä kertaa laatimaa ja blogiin tallentamaa sisältöä. Merkintää voi jälkikä-
teen muokata, mutta blogille, samoin kuin päiväkirjalle, on ominaista, että tehdyt merkinnät 
säilyvät asiasisällöltään muuttumattomina. 
Blogiin voi liittyä lista, jossa on linkkejä ylläpitäjän seuraamiin tai suosittelemiin blogeihin. Linkki-
lista voi sijaita esimerkiksi blogin sivupalkissa. Englanniksi tällaisesta linkkilistasta käytetään 
sanaa blogroll. 
Englannin termi blog on supistunut muoto sanasta weblog. 
Ks. linkittäminen, blogiavaruus, blogikokoelma. 

34
ryhmäblogi; yhteisöblogi 
sv gruppblogg 
en collaborative blog; group blog 

usean henkilön yhteisesti ylläpitämä blogi 
Ryhmäblogin sisältöä voivat tuottaa esimerkiksi työ- tai harrastusyhteisön jäsenet. Ryhmäblogin 
tarkoituksena voi olla esimerkiksi kuvata yhteisön toimintaa yleisölle eri näkökulmista ja saada 
palautetta. 
Käsite ryhmäblogi kannattaa erottaa käsitteistä organisaatioblogi (ruotsiksi organisationsblogg; 
määritelmä: tietyn organisaation ylläpitämä blogi) ja yritysblogi (ruotsiksi företagsblogg, englan-
niksi corporate blog; määritelmä: yrityksen ylläpitämä blogi). Organisaatio- ja yritysblogit voivat 
olla ryhmäblogeja tai yksittäisen kirjoittajan ylläpitämiä. 
Vrt. blogikokoelma. 

35
mikroblogi 
sv mikroblogg 
en micro blog 

blogi, johon voi tehdä vain tekstiviestimäisen lyhyitä merkintöjä 
Mikroblogeille on tyypillistä viestinnän nopeatempoisuus eli se, että käyttäjät tekevät merkintöjä 
lyhyin väliajoin. 
Mikroblogeja voidaan käyttää muiden blogien tapaan ei-reaaliaikaiseen viestimiseen, mutta niitä 
käytetään myös pikaviestiohjelmien tavoin reaaliaikaiseen yhteydenpitoon. 
Esimerkkejä mikroblogin ylläpitomahdollisuutta tarjoavista verkkopalveluista ovat Twitter, Jaiku 
ja Qaiku. 
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36
blogikokoelma; blogiverkko 
sv bloggnätverk n; bloggsamling 
en blog network 

ryhmä eri tekijöiden blogeja, jotka on koottu yhteen tiettyä käyttöyhteyttä tai -tarkoitusta varten 
Blogikokoelman blogien tekijät voivat kirjoittaa blogejaan verkon koostajan pyynnöstä. 
Kokoelman blogit voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään, jolloin niissä on usein muun 
muassa linkkejä ja viittauksia toisiinsa. 
Blogikokoelmaa julkaistaan tyypillisesti koostajan verkkosivustolla. 
Esimerkkejä blogikokoelmien koostajista (toimittajista ja julkaisijoista) ovat viestintäalan 
yritykset, kuten BBC (British Broadcasting Corporation) ja Helsingin Sanomat. 
Muita esimerkkejä blogikokoelmista ovat Corante, 9rules, Gawker ja Weblogs, Inc. 
Blogikokoelmat muodostuvat jonkun tahon yhteen kokoamista blogeista. Erillisten blogien välille 
voidaan puolestaan luoda yhteyksiä linkittämällä (vertaa esimerkiksi englannin termin blogroll 
selitys käsitteen blogi kohdalla). Vertaa myös käsite ryhmäblogi. 

37
blogiavaruus 
mieluummin kuin: blogosfääri 
sv bloggosfär 
en blogosphere 

kaikkien blogien ja niiden välisten ristiinviittausten ja linkkien muodostama kokonaisuus 
Ks. linkittäminen. 

38
wikisivusto; wiki 
sv wikiwebbplats; wiki 
en wiki; wiki site; wiki website 

verkkoyhteistyönä tuotettu verkkosivusto, jota käyttäjät voivat täydentää ja muokata suoraan selaimella 
Wikisivustolle toimitettavaa uutta aineistoa ei tarvitse välttämättä toimittaa tai hyväksyttää ennen 
julkaisemista. Useimmat internetissä sijaitsevat wikisivustot ovat avoimia kaikille, mutta wikisi-
vusto voi olla myös vain tietyn käyttäjäryhmän käytössä. Wikisivustoille luodaan aineistoa selai-
mella yksinkertaista merkintäkieltä käyttämällä. 
Tunnetuin wikisivusto on vuonna 2001 perustettu Wikipedia-tietosanakirja, jota ylläpitää Wiki-
media Foundation. Englanninkielisessä Wikipediassa on reilut 3,18 miljoonaa artikkelia ja 
suomenkielisessä runsaat 229 000 (tilanne 2/2010). 
Toisinaan wiki-termillä viitataan myös wikisivuston luomiseen käytettävään ohjelmistoon, jolloin 
voidaan puhua wikiohjelmistosta. 

39
yhteisöllinen kirjanmerkki; yhteisökirjanmerkki; verkostokirjanmerkki; sosiaalinen kirjanmerkki; 
> jaettu kirjanmerkki 
sv socialt bokmärke n 
en social bookmark 

kirjanmerkki, joka on tallennettu julkiselle verkkosivustolle ja jonka tallentaja voi halutessaan jakaa 
muiden sivuston käyttäjien kanssa 

Kirjanmerkkejä voidaan tallentaa ja jakaa kirjanmerkkipalveluissa, kuten Delicious, Furl ja Diigo. 
Englannin termin social bookmark suomenkielinen vastine ei ole vakiintunut. Termiä jaettu 
kirjanmerkki voi käyttää tapauksissa, joissa käyttäjä on tallentamisen lisäksi jakanut kirjanmer-
kin. 
Ks. jakaminen. 
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40
arvio; käyttäjäarvio; ~ käyttäjäarviointi (toiminnasta) 
mieluummin kuin: reittaus 
sv värdering; betyg n; ~ betygsättning (toiminnasta) 
en > rating (esimerkiksi numeerisesta arvosanasta); > review (vapaan tekstin muodossa annettavasta arviosta) 

kohteen hyödyllisyyden tai muun arvon määritys kohteen ominaisuuksien ja määrittäjän kokemuksen 
tai näkemyksen perusteella 

Sosiaalisessa mediassa on yleistä, että käyttäjille annetaan mahdollisuus antaa arvioita. Arvioita 
voidaan antaa esimerkiksi tuotteiden hyödyllisyydestä, uutisten kiinnostavuudesta tai henkilöiden 
luotettavuudesta. 
Käyttäjä voi antaa arvion esimerkiksi valitsemalla numeerisen arvon annetulta asteikolta (vaik-
kapa 1–5 tähteä) tai tuottamalla vapaamuotoista tekstiä. 

41
mainejärjestelmä 
sv ryktessystem n 
en reputation system; reputation management system 

järjestelmä, joka tarjoaa tietoa kohteen käyttäytymisestä kohteesta annettujen arvioiden pohjalta 
Kohde, jonka käyttäytymistä mainejärjestelmän avulla arvioidaan, voi olla esimerkiksi verkkopal-
velun käyttäjä. Mainejärjestelmä on käytössä esimerkiksi huutokauppapalvelu Huuto.netissä, 
jossa käyttäjäosapuolet (ostaja ja myyjä) voivat kauppatapahtuman jälkeen antaa positiivisia tai 
negatiivisia arvioita toisesta osapuolesta. 
Mainejärjestelmällä on lähikäsite luottamuksenhallintajärjestelmä (englanniksi trust management 
system). Luottamuksenhallintajärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka avustaa luottamus-
päätösten tekemisessä kohteen luonteesta, päätöksentekotilanteesta ja päätöksen seurauksiin 
liittyvistä riskeistä saatavilla olevien tietojen pohjalta. Luottamuksenhallintajärjestelmä voi 
hyödyntää esimerkiksi mainejärjestelmää, mutta se voi myös pohjautua muuhun tietoon. 
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42
<tietoverkkosisällöt>
tunniste; ~ avainsana 
mieluummin kuin: tagi; tägi 
sv tagg 
en tag 

merkintä, jonka on tarkoitus kuvata tiettyä sisältöä 
Esimerkkejä sisällöistä, joita kuvaillaan tunnisteiden avulla, ovat kuva-, ääni- ja tekstitiedostot 
sekä kirjanmerkit. Tunnisteiden tarkoitus on muun muassa antaa mielikuva kohteena olevasta 
sisällöstä ja auttaa sisällön löytymistä hakutoimintoa käytettäessä. Tunnisteita voivat antaa 
sisällön luoja ja käyttäjät. 
Tunnisteet ovat usein sanoja. Esimerkiksi valokuvaan voidaan liittää tunnisteiksi sanat Riitta, 
kesä ja mökki. Tunnisteena käytettävää sanaa kutsutaan avainsanaksi. Tunniste voi olla myös 
esimerkiksi luku, yksittäinen kirjain, erikoismerkki tai lause. Englannin termi tag voidaan kääntää 
suomeksi käyttöyhteyden mukaan termillä tunniste tai avainsana. 
Termiä tunniste on käytetty englannin termin tag vastineena esimerkiksi tietyissä käyttöjärjestel-
mäversioissa ja termiä avainsana puolestaan esimerkiksi joissakin selaimissa. Termiä avain-
sana käytettäessä kannattaa huomata, että termillä viitataan myös muihin käsitteisiin ja että sitä 
käytetään joissakin tapauksissa myös englannin termin keyword vastineena. 
Tässä sanastossa avainsana-sanaa on käytetty merkityksessä "tunnisteena käytetty sana", mikä 
poikkeaa määritelmästä, joka käsitteelle on annettu tietohuollon alalla. Tietohuollossa termillä 
avainsana (ruotsiksi nyckelord, englanniksi keyword) viitataan kuvattavasta dokumentista poimit-
tuun, dokumentin sisältöä kuvaavaan luonnollisen kielen sanaan. Tietohuollossa käsite avain-
sana erotetaan käsitteestä asiasana (ruotsiksi ämnesord; indexterm ja englanniksi descriptor; 
index term; indexing term), joka on tiettyä käsitettä kuvaava sana tai sanaliitto, joka kuuluu 
indeksointikieleen. 
Tietokoneohjelmoinnissa termillä avainsana (ruotsiksi nyckelord, englanniksi keyword) viitataan 
sovittuun symboliin, joka yksilöi parametrin tai sen arvon. Tiedonhaussa englannin termillä 
keyword viitataan sanaan, jonka käyttäjä syöttää esimerkiksi Googlen tarjoamaan hakuohjel-
maan. Tässä tapauksessa termin keyword suomenkielinen vastine on hakusana. 
Tiedonhaussa englannin termillä keyword viitataan sanaan, jonka käyttäjä syöttää esimerkiksi 
Googlen tarjoamaan hakuohjelmaan. Tässä tapauksessa termin keyword suomenkielinen 
vastine on hakusana. 
Suomen termillä tunniste (ruotsiksi tagg, englanniksi tag) viitataan tietojenkäsittelyssä myös 
esimerkiksi HTML-merkintäkielessä käytettäviin merkintöihin, joilla ilmennetään rakenteisen 
aineiston rakennetta tai ulkoasua. Tällaisia tunnisteita ovat esimerkiksi "<title>" ja "</title>", joilla 
ilmaistaan, että niiden välissä oleva tekstiosuus on otsikko. 
Ks. avainsanapilvi, avoin avainsanoitus, yhteisöllinen kirjanmerkki. 

43
avainsanapilvi; tunnistepilvi 
mieluummin kuin: tagipilvi; tägipilvi
sv taggmoln n; etikettmoln n 
en tag cloud 

graafinen esitys yhteen tai useampaan sisältöön liitetyistä tunnisteista 
Esimerkkejä sisällöistä, joita voidaan kuvata avainsanapilven avulla, ovat blogien merkinnät ja 
verkkosivustoilla julkaistut uutiset. Avainsanapilven tarkoitus on antaa havainnollinen ja tiivis 
kuva kohteena olevasta sisällöstä ja helpottaa tiedon hakemista ja löytymistä. Esimerkiksi 
blogista muodostetun avainsanapilven sanoja napsauttamalla käyttäjä voi löytää häntä kiinnos-
tavat merkinnät. 
Muodoltaan avainsanapilvi voi muistuttaa esimerkiksi pilveä tai suorakulmiota. 
Avainsanapilvessä sanojen kirjainkoko kuvaa usein niiden yleisyyttä: sanat, joilla sisältöä on 
useimmin kuvattu, esitetään suurimmalla kirjainkoolla ja harvimmin käytetyt sanat pienimmällä. 
Avainsanapilvi voidaan esittää esimerkiksi verkkosivun sivupalkissa. 
Tässä sanastossa on annettu ensisijaisena terminä avainsanapilvi, koska termi avainsanapilvi 
on levinnyt laajempaan käyttöön kuin tunnistepilvi ja koska tunnisteet ovat usein sanoja. Avain-
sanapilveä täsmällisempi vastine englannin termille tag cloud olisi kuitenkin tunnistepilvi. 
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44
avoin avainsanoitus; ~ folksonomia
sv social taggning; ~ folksonomi; ~ taggonomi 
en collaborative tagging; social tagging; social indexing; ~ folksonomy 

haun tehostamiseksi tehtävä aineiston kuvailu vapaasti valittavien tunnisteiden avulla 
Avoimessa avainsanoituksessa internetin käyttäjät voivat kuvailla esimerkiksi verkkosivuja, link-
kejä ja valokuvia. Kuvailun tavoitteena on auttaa tiedon järjestämisessä ja parantaa hakuohjel-
mien tehokkuutta. Avoimessa avainsanoituksessa käyttäjät voivat luoda avainsanoja täysin 
vapaasti (vertaa asiasanoitus, jossa kuvailuun käytettävät sanat poimitaan esimerkiksi Yleisestä 
suomalaisesta asiasanastosta). 
Avoimella avainsanoituksella on lähikäsite folksonomia (ruotsiksi folksonomi, englanniksi folkso-
nomy). Englannin termi tulee sanoista "folk" (ihmiset, väki) ja "taxonomy" (taksonomia, luokitus), 
ja sillä viitataan avoimen avainsanoituksen tuloksena syntyvään eli yhteisöllisesti tuotettuun ja 
ilman keskitettyä ohjausta rakentuvaan sisältöjen luokitukseen. 
Ks. avainsanapilvi. 

45
suositus 
sv rekommendation 
en recommendation 

esitys siitä, että jokin täyttää vastaanottajan tarpeen tai on häntä kiinnostava tai hänelle sopiva 
Suosituksia voidaan antaa esimerkiksi tuotteista ja sisällöistä, kuten elokuvista, musiikkikappa-
leista, videoista, uutisista ja verkkosivuista. 
Suosituksia voivat antaa esimerkiksi verkkopalvelut, kuten verkkokaupat tai uutispalvelut, käyttä-
jilleen. Suositus voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: "asiakkaat, jotka ovat ostaneet tämän tuot-
teen, ovat ostaneet myös – –". Suositukset perustuvat oletukseen tai päätelmään vastaanottajan 
tarpeista ja ominaisuuksista, joita hän arvostaa (esimerkiksi pitää kiinnostavina). 
Ks. suosittelujärjestelmä. 

46
suosittelujärjestelmä 
sv rekommendationssystem n 
en recommender system; recommendation system 

järjestelmä, joka tekee suosituksia 
Suosittelujärjestelmät ovat tiedonsuodatusjärjestelmiä. Suosittelujärjestelmä voi esimerkiksi 
verrata käyttäjän antamaa tai hänestä kerättyä tietoa järjestelmässä olevaan muuhun tietoon, 
ennustaa vertailun perusteella, miten sopivana käyttäjä mitäkin kohdetta pitäisi, ja esittää näin 
suodatetut kohteet suosituksina. 
Tieto, jonka suosittelujärjestelmä saa käyttäjästä, voi perustua käyttäjän antamiin tietoihin: 
esimerkiksi verkkomusiikkikaupan suosittelujärjestelmä voi pyytää asiakasta asettamaan 
musiikkikappaleita paremmuusjärjestykseen. Suosittelujärjestelmä voi saada käyttäjästä tietoa 
myös tämän toiminnan perusteella: järjestelmä voi esimerkiksi kerätä tietoa käyttäjän ostamista 
tai kuuntelemista musiikkikappaleista. 
Suosittelujärjestelmä voi verrata käyttäjän antamia tai hänestä kerättyjä tietoja vastaaviin muiden 
käyttäjien antamiin tai heistä kerättyihin tietoihin. Oletuksena on, että käyttäjillä, joilla on ollut 
yhteneväiset mieltymykset tiettyjen tuotteiden suhteen, on yhteneväiset mieltymykset myös 
muiden tuotteiden suhteen. Esimerkiksi verkkokauppa Amazon suosittaa tietyn kirjan ostaneelle 
asiakkaalle kirjoja, joita muut saman kirjan ostaneet asiakkaat ovat ostaneet. 
Suosittelujärjestelmä voi myös verrata käyttäjän antamia tietoja järjestelmään tallennettuun 
tietoon tuotteiden ominaisuuksista. Järjestelmä voi esimerkiksi pyytää käyttäjää syöttämään 
tiedon haluamastaan musiikkikappaleen esittäjästä ja suositella hänelle muita saman esittäjän 
kappaleita. 
Vrt. kohdennettu mainonta, nosto. 
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<tietoverkot>
kohdennettu mainonta;
> kontekstuaalinen mainonta; > hakusanamainonta; > hakukonemainonta 
sv riktad annonsering; > kontextuell annonsering 
en targeted advertising;

> contextual advertising; > search engine advertising; > keyword advertising 

tietoverkossa käytettävä mainonta, jossa esitettävä sisältö ratkaistaan tietokoneohjelman avulla esiinty-
misympäristön mukaan tai vastaanottajan tietoverkkoon syöttämien tietojen tai tietoverkossa toimi-
misen perusteella 

Kohdennetussa mainonnassa esitettävä sisältö voidaan ratkaista esiintymisympäristön mukaan: 
esimerkiksi sähköpostipalvelussa voidaan kunkin sähköpostiviestin katselun yhteydessä esittää 
eri mainos viestin sisältämien sanojen perusteella. Esiintymisympäristön mukaan muuttuvasta 
mainonnasta voidaan voidaan käyttää termiä kontekstuaalinen mainonta. Myös ilmaisuja ”sisäl-
töön kohdistuva mainonta” ja ”sisältöön kohdennettu mainonta” on käytetty.
Mainos voidaan kohdentaa myös esimerkiksi verkkopalveluun rekisteröityneen henkilön profii-
liinsa kirjaamien tietojen perusteella tai internetin käyttäjän hakupalveluun syöttämien hakusa-
nojen, tietoverkossa tekemien ostojen tai usein käyttämien verkkosivustojen perusteella. 
Mainonnasta, jossa käyttäjälle esitetään mainos hänen hakupalveluun kirjoittamansa hakusanan 
perusteella, käytetään termejä hakukonemainonta ja hakusanamainonta (englanniksi search 
engine advertising; keyword advertising). 
Termillä kohdennettu mainonta voidaan tietoverkkojen yhteydessä viitata paitsi tietokoneoh-
jelman avulla kohdennettavaan mainontaan, myös ihmistyönä tietylle vastaanottajaryhmälle 
suunnattuun mainontaan. Esimerkki ihmistyönä suunnattavasta mainonnasta on nuorille tarkoi-
tetun mainoksen sijoittaminen nuorten suosimaan verkkopalveluun, kuten IRC-Galleriaan. 
Termiä kohdennettu mainonta (ruotsiksi riktad annonsering, englanniksi targeted advertising) 
käytetään myös muusta kuin tietoverkossa tapahtuvasta mainonnasta, ja tällöin sillä viitataan 
laajempaan käsitteeseen eli mainontaan, joka on suunnattu tietylle kohderyhmälle. 
On ehdotettu, että tietoverkossa tapahtuvasta tietokoneohjelmoidusti kohdennetusta mainon-
nasta käytettäisiin suomeksi termiä kohdistuva mainonta, joka viittaisi selkeämmin mainossi-
sällön muuttumiseen automaattisesti, reaaliaikaisesti, esiintymisyhteyden ja tilanteen mukaan 
kuin termi kohdennettu mainonta. Jälkimmäinen termi on kuitenkin yleisemmässä käytössä. 
Ks. nosto, suosittelujärjestelmä. 

48
virtuaalihyödyke 
sv virtuell nyttighet; > virtuell produkt 
en virtual good; virtual commodity; > virtual product 

tietoverkossa sijaitseva, tyypillisesti reaalimaailman aineellista asiaa muistuttava hyödyke 
Virtuaalihyödykkeitä ovat esimerkiksi verkkopeleissä käytettävät välineet ja tarvikkeet, kuten 
aseet ja huonekalut. Virtuaalihyödykkeitä eivät ole esimerkiksi tietoverkkoon tallennetut musiikki-
kappaleet ja videot. 
Joissakin verkkopeleissä, esimerkiksi Habbo, virtuaalihyödykkeitä voi saada pelihahmon käyt-
töön lunastamalla niitä reaalimaailman rahalla. Toisissa verkkopalveluissa, esimerkiksi Second-
Life, käyttäjä voi itse luoda virtuaalihyödykkeitä, ja luoduilla hyödykkeillä voi käydä kauppaa 
reaalimaalimassa. 
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49
verkkosyöte; otsikkosyöte; sisältösyöte 
sv webbflöde n 
en web feed 

tietoverkkoon tallennettua sisältöä koskevien tietojen kokonaisuus, joka sisältää määrätyt osat kysei-
sestä sisällöstä ja sisällön lataamiseen tarvittavat tiedot 

Sisältöä, jota tarjotaan verkkosyötteen muodossa, ovat esimerkiksi verkkosivuilla julkaistavat 
uutiset, blogien merkinnät ja ohjelmistopäivityksiä koskevat tiedot. Verkkosyötteenä tarjotaan 
myös ääni- ja videotiedostoja (ks. podcast-sisältö). Verkkosyötteenä tarjotaan tyypillisesti 
sisältöä, jota päivitetään usein tai säännöllisesti. 
Internetin käyttäjä voi tilata tietystä sisällöstä muodostetun verkkosyötteen, ja voi näin tuoreel-
taan saada tiedon esimerkiksi kyseiseen verkkosivustoon tehdyistä päivityksistä. Syötteiden 
tilaajan ei tarvitse itse seurata useita eri sivustoja, vaan hän saa ilmoituksen aina, kun sivustoja 
on päivitetty.
Verkkosyöte voidaan muodostaa rakenteisessa muodossa tallennetusta sisällöstä. Syöte voi 
sisältää alkuperäisen sisällön kokonaan tai esimerkiksi vain uutisotsikon ja osan itse uutisesta. 
Sisällön lataamiseen tarvittavia tietoja ovat muun muassa tieto sisällön tallennuspaikasta, 
tiedostomuodosta ja tiedoston koosta. 
Tunnetuimmat verkkosyötetekniikat ovat nykyisin (2009) RSS ja Atom. Näillä tekniikoilla 
muodostetut verkkosyötteet ovat XML-kielen mukaisia. 
Ks. syndikointi, kerääminen, RSS-syöte, Atom-syöte. 

50
RSS-syöte 
sv RSS-flöde n 
en RSS feed 

verkkosyöte, jonka tiedot on tallennettu World Wide Web Consortiumin piirissä kehitettävän standardin 
mukaiseen muotoon 

Verkkosyötestandardeissa määritellään muun muassa, mitä kenttiä verkkosyötteessä on ja 
millaista tietoa kenttien tulee sisältää. RSS- ja Atom-standardeille yhteisiä kenttiä ovat esimer-
kiksi syötteen otsikko ja linkki verkkosivulle, jolla sisältö, josta syöte on muodostettu, sijaitsee. 
RSS voi olla lyhenne ilmauksista RDF Site Summary, Really Simple Syndication tai Rich Site 
Summary. Lyhenteen erilaiset aukikirjoitetut muodot viittaavat RSS-tekniikan eri versioihin, joista 
ensimmäiseksi mainittu on uusin ja viimeiseksi mainittu vanhin. RDF Site Summary -ilmauk-
sessa lyhenne RDF tulee sanoista Resource Description Framework. 
Vrt. Atom-syöte. 

51
Atom-syöte 
sv Atom-flöde n; Atomflöde n 
en Atom feed 

verkkosyöte, jonka tiedot on tallennettu Internet Engineering Task Force (IETF) -järjestön alaisuudessa 
toimivan Atompub Working Groupin kehittämän standardin mukaiseen muotoon 

Verkkosyötestandardeissa määritellään muun muassa, mitä kenttiä verkkosyötteessä on ja 
millaista tietoa kenttien tulee sisältää. Atom- ja RSS-standardeille yhteisiä kenttiä ovat esimer-
kiksi syötteen otsikko ja linkki verkkosivulle, jolla sisältö, josta syöte on muodostettu, sijaitsee. 
Vrt. RSS-syöte. 

37



52
podcast-sisältö; podcast; ~ podcast-tiedosto 
sv poddcast; podcast; poddinnehåll n; ~ poddfil 
en podcast; podcast content; ~ podcast file 

sisältö, joka on tarkoitettu lähetettäväksi podcast-lähetyksenä 
Podcast-sisältö on tyypillisesti äänitiedostoja, kuten radio-ohjelmia ja musiikkikappaleita, tai 
videotiedostoja. 
Termiä podcast käytetään ajoittain päivitettävästä tai jaksoista koostuvasta sisältökokonaisuu-
desta, kuten radio-ohjelma- tai luentosarjasta. Toisaalta sillä viitataan myös yksittäiseen tiedos-
toon, esimerkiksi musiikkikappaleeseen tai yhden radio-ohjelmajakson sisältävään tiedostoon 
etenkin, jos tiedosto on osa ajoittain päivitettävää tai jaksoista koostuvaa sisältökokonaisuutta. 
Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan käyttää myös termiä podcast-tiedosto. 
Käyttäjä voi tilata podcast-sisällön verkkosyötteen muodossa, jolloin hän voi yhden tilauksen 
perusteella saada esimerkiksi yhden ohjelmasarjan ohjelmat sitä mukaa kuin uusia osia julkais-
taan. Podcast-sisällön julkaisija voi tarjota käyttäjälle myös mahdollisuutta ladata itselleen yksit-
täinen podcast-tiedosto. 
Podcast-sisältöä tai podcast-tiedostoja eivät ole esimerkiksi verkkosivulle yksittäin tallennetut 
äänitiedostot tai yksittäisten tilaisuuksien videotallenteet, mikäli tiedostoja ei ole varustettu 
lataustiedoilla eli mikäli niitä ei voi tilata verkkosyötteenä. 

53
podcast-lähetys 
sv poddsändning 
en podcasting; podcast transmission 

ääni- ja videotiedostojen tilausperustainen lähetys vastaanottimeen verkkosyötteen muodossa 
Podcast-lähetystekniikkaa voidaan käyttää esimerkiksi radio-ohjelmasarjan lähettämiseen sarjan 
tilanneelle käyttäjälle. Tällöin käyttäjä tilaa ohjelmasarjan verkkosyötteen muodossa ja voi tilauk-
sensa perusteella saada sarjan ohjelmat sitä mukaa kuin uusia osia julkaistaan. Podcast-si-
sällön julkaisija voi tarjota käyttäjälle myös mahdollisuutta ladata itselleen yksittäinen podcast-
tiedosto. 
Podcast-lähetettyä sisältöä voi käyttää, siis esimerkiksi radio-ohjelmia kuunnella, haluttuna ajan-
kohtana ilman käytönaikaista verkkoyhteyttä. 
Podcast-lähetyksessä vastaanottimena voidaan käyttää tietokonetta, ja äänitiedostoja voidaan 
kuunnella tietokoneella tai esimerkiksi MP3-soittimella. Tämän lisäksi tarvitaan tiedostojen 
vastaanottamiseen ja käyttöön soveltuvat ohjelmat, kuten syötteenlukija. 
Podcast-lähetystä varten sisältö on varustettava lataustiedoilla eli tiedolla sisällön tallennuspai-
kasta, tiedostomuodosta ja tiedoston koosta. Lataustiedot voivat tulla esimerkiksi XML-kieleen 
pohjautuvan RSS-kuvauksen (ks. RSS-syöte) kautta. 
Englanninkielinen termi podcasting on alunperin yhdistelmä sanoista iPod (Applen MP3-soitin) ja 
broadcasting. Koska iPod ei kuitenkaan ole välttämätön podcast-sisällön kuunteluväline, termin 
alkuosan ajatellaan nykyisin olevan lyhenne sanoista "portable on demand". Käsitteet broadcas-
ting ja podcasting ovat rinnakkaiskäsitteitä: edellinen termi viittaa yleiseen, muuten kuin tilauk-
sesta tehtävään lähetykseen ja jälkimmäinen tilausperustaiseen lähetykseen. 
Suomen kielessä käytetään toistaiseksi myös englannista lainattua termiä podcast, ja sillä viita-
taan englannin mukaisesti sekä tilausperustaiseen lähetykseen (podcast-lähetys) että tilauspe-
rustaisesti lähetettäväksi tarkoitettuun sisältöön (podcast-sisältö). 
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<verkkosivut>
nosto; > tuotenosto; > mainosnosto; > uutisnosto 
sv ~ lyfta fram verbi; ~ lyfta upp verbi;

~ puff; ~ reklampuff; ~ produktpuff; ~ nyhetspuff 
en highlight; content highlight; > news highlight (uutisnostosta);

> bring up verbi (keskustelupalstan kommentista); > bump up verbi (keskustelupalstan kommentista);
~ contextual ad; ~ pop-up ad; ~ banner ad 

tietyn sisällön tuominen vastaanottajan näkyviin tai hänen huomiotaan kiinnittävälle paikalle verkkosi-
vulla 

Esimerkiksi verkkokaupan sivulla voidaan tuoda näkyviin myynnissä olevia tuotteita (tuotenosto), 
verkkoyhteisö- tai sähköpostipalvelussa mainoksia (mainosnosto; ks. kohdennettu mainonta) ja 
uutisia julkaisevalla verkkosivustolla uutisia (uutisnosto). 
Nosto voidaan tehdä tietokoneohjelman avulla tai ihmisen tekemän valinnan perusteella. 
Tietokoneohjelma voi tuoda sisältöjä esiin satunnaisesti tai esimerkiksi sisältöihin kohdistettujen 
hakukertojen määrän tai sisältöihin liitettyjen avainsanojen perusteella. Ohjelma voi myös ottaa 
huomioon vastaanottajasta tiedetyt asiat (ks. suosittelujärjestelmä). 
Ihmisen valinnan perusteella tehtäviä nostoja voidaan käyttää esimerkiksi tiedotteita sisältävillä 
verkkosivustoilla ja keskustelupalstoilla. Tiedotteita sisältävällä verkkosivustolla tiedotteen julkai-
sija tai sivuston toimittaja voi nostaa eli tuoda uudelleen tiedotelistan kärkeen aiemmin julkaistun 
tiedotteen (toimituksellinen nosto). Keskustelupalstalla keskustelun valvoja voi nostaa eli ottaa 
uudelleen esille aiemmin käydyn keskustelun. Keskusteluun osallistuja voi nostaa esimerkiksi 
oman aiemman kirjoituksensa kirjoittamalla siihen sisällöltään merkityksettömän kommentin, 
kuten "uppia" tai "nousee" (englanniksi "up", "bump"). 
Termillä nosto voidaan viitata myös verkkosivulla näkyvälle paikalle tuotuun elementtiin. 
Ruotsiksi sisältöjen esiintuominen voidaan ilmaista verbillä lyfta fram/upp (esimerkiksi "lyfta fram 
en annons/nyhet"). Myös sanoja puff, reklampuff, produktpuff ja nyhetspuff voidaan käyttää. 
Perusmerkityksessään sanoilla puff ja reklampuff tarkoitetaan uutisen tai tiedotteen muotoon 
kirjoitettua tekstiä, jonka sivutarkoituksena on toimia mainoksena. Sanan produktpuff perusmer-
kitys viittaa asiatekstimuotoiseen tuotemainokseen. Sanalla nyhetspuff voidaan viitata verkkosi-
vulla näkyvälle paikalle tuotuun uutiseen. 
Englanniksi sisältöjen esiintuominen voidaan ilmaista verbillä tai substantiivilla highlight. Keskus-
telupalstoilla keskustelun tai kommentin nostamisesta käytetään ilmaisuja "bring (a post) up" ja 
"bump (a post) (up)". Mainoksista puhuttaessa voidaan tilanteen mukaan käyttää ilmaisuja 
contextual ad, jolla viitataan kohdennettuun mainokseen; pop-up ad, jolla viitataan varsinaista 
käyttöliittymänäkymää pienemmässä ponnahdusikkunassa esitettävään mainokseen; ja banner 
ad, jolla tarkoitetaan verkkosivulla käytettävää mainoskuvaa, josta on linkki erillisellä sivulla 
sijaitsevaan aineistoon. 
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4 TIETOJENKÄSITTELY 
55
pienoisohjelma; pienohjelma 
mieluummin kuin: vimpain; vempain 
sv gränssnittskomponent; grafisk användargränssnittskomponent 
en widget 

graafiseen käyttöliittymään erillisen lisätoiminnon tuova yksinkertainen ohjelma 
Usein pienoisohjelma suorittaa jonkin yksittäisen tietojenkäsittelytehtävän, ja se voidaan sijoittaa 
esimerkiksi käyttäjän tietokoneelle tai matkapuhelimeen, selaimen yhteyteen tai osaksi verkkosi-
vua. Tietokoneelle sijoitettu pienoisohjelma on työpöytäpienoisohjelma (englanniksi desktop 
widget), matkapuhelimeen sijoitettu pienoisohjelma on mobiilipienoisohjelma (englanniksi mobile 
widget) ja selaimelle tai verkkosivulle sijoitettu pienoisohjelma on selainpienoisohjelma (englan-
niksi web widget). 
Pienoisohjelmia ovat esimerkiksi työpöydällä sijaitseva säätilan, päivämäärän, kellonajan tai 
tietokoneen tilan kertova ohjelma ja matkatoimiston verkkosivun osana oleva valuuttamuunnos-
ohjelma. Ohjelma, jonka yhteydessä pienoisohjelma suoritetaan (esimerkiksi Yahoo Widgets tai 
selainohjelma) asettaa rajoituksia sille, mitä pienoisohjelma saa tehdä. 
Ohjelmoinnissa termiä widget (tarkemmin GUI widget eli graphical user interface widget) käyte-
tään myös muun muassa ikkunoista ja valikoista. 
Pienoisohjelmat ovat yksi sosiaaliselle medialle ominaisen käyttäjälähtöisyyden toteuttamistapa, 
sillä niiden avulla käyttäjä voi muokata esimerkiksi henkilökohtaista verkkosivuaan tai verkkoyh-
teisöpalvelun profiiliaan kokoamalla niille usein tarvitsemansa tiedot ja palvelut, kuten verkko-
syötteet, säätilan ja kellon. Esimerkiksi Google Inc. -yhtiö tarjoaa tällaiseen tarkoitukseen käyt-
täjän muokattavissa olevaa iGoogle-verkkosivua. 
Englanninkielistä termiä gadget käytetään toisinaan termin widget synonyymina, mutta toisinaan 
sillä viitataan rajatussa käyttöympäristössä toimivaan pienoisohjelmaan (esimerkiksi "Google 
gadgets"). 
Käsitteellä pienoisohjelma on lähikäsite sovelma (englanniksi applet). Sovelma on epäitsenäinen 
asiakaskoneessa selaimen yhteydessä suoritettava ohjelma. 

56
Ajax 
sv Ajax 
en Ajax;

Asynchronous JavaScript and Extensible Markup Language; Asynchronous JavaScript and XML 

tietoteknisten menetelmien joukko, jonka ansiosta selain pystyy verkkosivua esittäessään rajaamaan 
palvelimelta haettavat tiedot kulloinkin tarpeellisiin tietoihin ja hakemaan tiedot taustalla 

Ajax-menetelmien ansiosta selaimen ei tarvitse toistuvasti hakea palvelimelta kaikkia käyttäjän 
katseleman verkkosivun osia, vaan se voi hakea ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä on esimer-
kiksi tiedonhaun tekemällä pyytänyt tai jotka sivun ylläpitäjä on päivittänyt. 
Tietojen hakeminen taustalla tarkoittaa, että tiedot haetaan palvelimelta samaan aikaan kuin 
käyttäjä esimerkiksi katselee verkkosivua. 
Ajax-menetelmät mahdollistavat tietojen hakemisen palvelimelta asynkronisesti eli eri aikaan 
kuin käyttäjä lataa verkkosivun. 
Esimerkki toiminnosta, jossa voidaan hyödyntää Ajax-menetelmiä, on verkkosivuun upotettu 
haku. Ajax-menetelmien avulla sivun selainnäkymään päivitetään vain hakutulokset, ja muu osa 
näkymästä säilyy samana. 
Ajax-menetelmien avulla verkkopalveluista voidaan tehdä aiempaa nopeampia, vuorovaikuttei-
sempia ja käyttäjäystävällisempiä. 

57
adj.
päätelaiteriippumaton; laiteriippumaton 
sv apparatoberoende 
en device independent 

eri päätelaitteilla hyödynnettävissä oleva 
Esimerkiksi verkkopalvelut voivat olla päätelaiteriippumattomia. Usein päätelaiteriippumattomalla 
verkkopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jota voi hyödyntää tietokoneen lisäksi matkaviestimellä. 
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58
osallistumisen arkkitehtuuri; osallistumisarkkitehtuuri 
sv deltagandearkitektur; * arkitektur för deltagande; * deltagararkitektur 
en architecture of participation 

sellaisen tietojärjestelmän tai sovelluksen rakenne ja toimintaperiaatteet, jonka toiminnassa käyttäjien 
osallistumisella on merkittävä osuus 

Käyttäjät voivat osallistua järjestelmien ja sovellusten toimintaan eri tavoin ja eri vaiheissa. 
Joissakin tapauksissa käyttäjät osallistuvat järjestelmien ja sovellusten tekniseen kehittämiseen. 
Esimerkkejä tästä ovat avoimen lähdekoodin järjestelmät ja ohjelmistot, kuten käyttöjärjestelmä 
Linux ja toimisto-ohjelmisto OpenOffice.org. 
Toisissa tapauksissa järjestelmän tai sovelluksen teknisestä kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa 
sen tarjoaja, ja käyttäjät osallistuvat ainoastaan sen sisällön tuottamiseen. Esimerkkejä tästä 
ovat sisällönjakopalvelut, wikisivustot ja keskustelupalstat. 
Käyttäjät voivat osallistua järjestelmien tai sovellusten toimintaan myös epäsuorasti, lähes 
huomaamattaan tai jopa tietämättään. Esimerkkinä tästä ovat sovellukset, jotka keräävät tietoa 
käyttäjän toimista, kuten hakusanojen syöttämisestä hakupalveluun, ja muokkaavat toimin-
taansa keräämänsä tiedon perusteella. Ks. suosittelujärjestelmä, kohdennettu mainonta. 

59
ketterä ohjelmistokehitys 
sv lättrörlig systemutveckling; agil systemutveckling 
en agile software development 

ohjelmistokehitys, joka tapahtuu jatkuvassa ohjelmiston kehittäjän ja sen tilaajan välisessä yhteis-
työssä ja vuorovaikutuksessa 

60
verkkosyötteen automaattinen tunnistaminen 
sv automatisk upptäckt av flöde 
en feed autodiscovery 

toiminto, joka mahdollistaa verkkosivulla tilattavissa olevan verkkosyötteen tunnistamisen automaatti-
sesti 

Verkkosyötteen automaattinen tunnistaminen on selaimen tai syötteenlukijan toiminto.
Kun selaimessa on käytössä verkkosyötteen automaattinen tunnistaminen ja käyttäjä lataa verk-
kosivun, jolla voi tilata verkkosyötteen, selain voi osoittaa syötteen tilausmahdollisuuden esimer-
kiksi osoitekenttään ilmestyvän kuvakkeen avulla. 
Verkkosyötteen automaattinen tunnistaminen edellyttää, että verkkosivun otsakkeeseen on 
sisällytetty elementti, joka viittaa sivulla tarjottavaan verkkosyötteeseen. Jos tällaista elementtiä 
ei ole, käyttäjän on tunnistettava sivun verkkosyötelinkki itse. 

61
koostesovellus 
sv mashup; hopkok n 
en mashup; hybrid web application 

verkkosovellus, joka yhdistää informaatiota useasta verkkolähteestä yhdeksi kokonaisuudeksi 
Koostesovellus voi yhdistää esimerkiksi karttoja, satelliittikuvia ja muita tietoja uudeksi kokonai-
suudeksi. Tällainen koostesovellus on esimerkiksi Kumiankka.netin verkkosivustolla, jossa 
näkyvät kartalla Suomessa 24 tunnin sisällä tapahtuneet hälytykset, kuten tieliikenneonnetto-
muudet ja rakennuspalot. 
Vrt. uudelleenyhdistely. 
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62
vertaisverkko 
sv peer-to-peer-nät n; > icke-hierarkiskt nät n (vertaisverkosta, jossa kaikki koneet tasavertaisia) 
en peer-to-peer network; P2P network; p2p network 

tietokoneiden muodostama verkko, jossa kaikki tietokoneet voivat toimia sekä palvelimina että 
asiakaskoneina 

Palvelimella tarkoitetaan tietokonetta, joka hoitaa tiettyjä tehtäviä muiden samaan verkkoon 
kytkettyjen tietokoneiden pyyntöjen ohjaamana tai niiden puolesta. Asiakaskoneella tarkoitetaan 
tietokonetta, joka voi hyödyntää toista samaan verkkoon kytkettyä tietokonetta tiettyjen tehtävien 
suorittamisessa. 
Pääosa vertaisverkosta muodostuu käyttäjien tietokoneista. 
Internetissä vertaisverkkoja käytetään useisiin tarkoituksiin, kuten tiedostojen ja ohjelmistojen 
jakamiseen, internetpuheluihin ja pikaviestintään. Usein termillä vertaisverkko viitataan nimen-
omaan tiedostojen jakamiseen tarkoitettuihin verkkoihin. 
Vertaisverkkoja hyödyntävät esimerkiksi tiedostojen ja ohjelmistopäivitysten jakamiseen tarkoi-
tettu järjestelmä BitTorrent, tiedostonjakoverkko Gnutella, musiikinjakopalvelu Spotify ja internet-
puhelupalvelua tarjoava Skype. 
Vertaisverkoissa olevan sisällön ja niiden kautta tarjottavien palveluiden hyödyntäminen edel-
lyttää vertaisverkko-ohjelmaa. Esimerkkejä ohjelmista ovat KaZaa sekä Gnutella-verkossa 
käytettävä LimeWire. 
Ruotsin termiä icke-hierarkiskt nät voidaan käyttää vertaisverkoista, joissa kaikki verkon jäsen-
koneet ovat tasavertaisia. On olemassa myös hierarkkisia vertaisverkkoja; niissä tietyillä koneilla 
on enemmän vastuuta kuin toisilla. 
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63
Facebook 

Facebook on verkkoyhteisöpalvelu, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden yhteydenpitoon ja 
henkilökohtaisten tietojen jakamiseen muiden käyttäjien kanssa. 

64
Flickr 

Flickr on sisällönjakopalvelu, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden julkaista valokuviaan ja 
katsella ja kommentoida muiden julkaisemia kuvia. Flickrissä kuvia on myös mahdollista kuvailla 
ja hakea avoimen avainsanoituksen periaatteella. 

65
Habbo; Habbo Hotel 

Habbo on verkkopalvelu, jossa yhdistyvät kuvitteelliseen maailmaan sijoittuva peli ja keskustelu-
palsta. 
Habbon peliympäristönä on hotelli. Habbossa käyttäjä voi luoda virtuaalihahmon, joka edustaa 
käyttäjää peliympäristössä, ja keskustella muiden käyttäjien kanssa. Habbossa on mahdollista 
myös sisustaa oma hotellihuone virtuaalihyödykkeiden avulla. Habbon on perustanut suoma-
lainen Sulake Corporation Oy. Vuonna 2009 Habbo tarjosi palveluaan 29 eri maassa. 

66
Huuto.net 

Huuto.net on suomalainen verkkopalvelu, jossa käyttäjät voivat ostaa ja myydä hyödykkeitä 
huutokaupan periaatteella eli siten, että hyödyke myydään sille, joka tarjoaa siitä korkeimman 
hinnan, tai periaatteella, että hyödyke myydään sille, joka ensimmäisenä tarjoaa siitä myyjän 
määrittämän hinnan. 

67
ii2 

ii2 on suomalainen verkkoyhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat luoda oman profiilin, selata ja 
kommentoida muiden profiileja, kommentoida palveluun tallennettuja kuvia ja keskustella keske-
nään. 

68
IRC-Galleria 

IRC-Galleria on suomalainen verkkopalvelu, jossa käyttäjät voivat jakaa tietoja itsestään sekä 
kuvia ja videoita ja keskustella muiden käyttäjien kanssa. Palvelussa on mahdollista myös luoda 
blogeja. 
Alun perin palvelu oli tarkoitettu vain IRC-yhteyskäytännön (Internet Relay Chat) käyttäjille. 
Ks. jakaminen, verkkoyhteisöpalvelu, sisällönjakopalvelu, keskustelupalsta. 

69
Jaiku 
 

Jaiku on verkkopalvelu, jossa yhdistyvät verkkoyhteisöpalvelu ja mikroblogi. Blogimerkintöjä, 
"jaikuja", voi kirjoittaa, lukea ja kommentoida selaimen, matkapuhelimen tai pikaviestinohjelman 
avulla. Palvelu tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä verkkosyötteitä. 
Jaiku-palvelu on alunperin suomalaisten kehittämä, ja vuonna 2007 se myytiin Googlelle. 
Myöhemmin Jaiku Engine on julkaistu vapaana ohjelmistona. 
Ks. kerääminen, syötteenlukija. 

70
Kuvake 

Kuvake on verkkopalvelu, jossa käyttäjät voivat jakaa tietoja itsestään sekä valokuvia ja videoita 
ja keskustella muiden käyttäjien kanssa reaaliaikaisesti tai keskustelupalstojen kautta. 
Ks. jakaminen, verkkoyhteisöpalvelu, sisällönjakopalvelu. 
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71
Qaiku 

Qaiku on suomalainen verkkopalvelu, jossa yhdistyvät verkkoyhteisöpalvelu, mikroblogi ja 
keskustelupalsta. Qaiku perustettiin vuonna 2009 sitä edeltäneen Jaiku-palvelun tilalle. 

72
Suomi24 

Suomi24 on verkkopalvelu, jossa yhdistyvät keskustelupalsta, verkkoyhteisöpalvelu ja sisällönja-
kopalvelu. Muita Suomi24:n tarjoamia palveluita ovat sähköposti, Treffit ja kauppapaikka Tori. 

73
Twitter 

Twitter on verkkopalvelu, jossa on mikroblogin ja verkkoyhteisöpalvelun ominaisuuksia. Käyttäjä 
voi lähettää lyhyitä blogimerkintöjä, "tviittejä" (englanniksi tweet), palvelun verkkosivustolle selai-
mella tai matkapuhelimella. Merkinnät tulevat näkyviin käyttäjän palvelussa luomaan profiiliin. 
Muiden käyttäjien tekemät blogimerkinnät voi nähdä palvelun verkkosivulla, tai niistä voi saada 
tiedon tekstiviestinä, verkkosyötteenä tai muiden sovellusten avulla. 

74
Vuodatus.net 

Vuodatus.net on suomalainen verkkopalvelu, joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden blogin 
luomiseen ja muiden luomien blogien lukemiseen ja kommentointiin. 

75
YouTube 

YouTube on sisällönjakopalvelu, joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden julkaista videoita ja 
katsella muiden julkaisemia videoita. 
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aggregation ...........................................................13
aggregator .............................................................14
agile software development ...................................59
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architecture of participation ...................................58
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Language .........................................................56
Asynchronous JavaScript and XML .......................56
Atom feed ..............................................................51
banner ad ..............................................................54
blog .......................................................................33
blog network ..........................................................36
blog post; see blog.................................................33
blog posting; see blog.............................................33
blogosphere ...........................................................37
blogroll; see blog....................................................33
bring up .................................................................54
broadcasting; see podcasting.................................53
bump up ................................................................54
collaborative blog ...................................................34
collaborative content creation ..................................5
collaborative content production ..............................5
collaborative tagging ..............................................44
collective content creation .......................................5
collective forecasting ...............................................8
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community .............................................................18
content ..................................................................31
content highlight ....................................................54
content sharing ......................................................10
content sharing service ..........................................29
contextual ad .........................................................54
contextual advertising ............................................47
copyright ................................................................20
corporate blog; see collaborative blog....................34
corporate weblog; see collaborative blog................34
Creative Commons copyright licence ....................21
Creative Commons licence ....................................21
crowd wisdom ..........................................................4
crowdsourcing .........................................................6
descriptor; see tag..................................................42
device independent ...............................................57
discussion board ...................................................30
discussion forum ...................................................30
discussion group ...................................................30
feed aggregator .....................................................14
feed autodiscovery ................................................60
feed reader ............................................................14
folksonomy ............................................................44
friend request ........................................................27
friendquest; see friend request...............................27
gadget; see widget.................................................55
group blog .............................................................34
GUI widget; see widget...........................................55
highlight .................................................................54
hive mind; see collective intelligence........................4
hybrid web application ...........................................61
hyperlink creation ..................................................15
ignore; see friend request.......................................27
index term; see tag.................................................42

indexing term; see tag............................................42
internet ....................................................................2
Internet ....................................................................2
internet forum ........................................................30
internet service; see web service............................25
invitation ................................................................28
keyword advertising ...............................................47
keyword; see tag....................................................42
link creation ...........................................................15
linking ....................................................................15
long tail ..................................................................23
mashup .................................................................61
mass collaboration ..................................................5
message board ......................................................30
micro blog ..............................................................35
network ..................................................................16
network building ....................................................17
network creation ....................................................17
network effect ........................................................22
network formation ..................................................17
networking .............................................................17
news aggregation website; see aggregation...........13
news group; see discussion forum.........................30
news highlight ........................................................54
news; see discussion forum...................................30
online community ..................................................19
online service ........................................................25
open design .............................................................7
open development ...................................................7
open hardware development ...................................7
open product development ......................................7
open software development ....................................7
open source software; see architecture of 

participation.......................................................58
p2p network ...........................................................62
P2P network ..........................................................62
parecon ...................................................................9
participatory design .................................................7
participatory economics ...........................................9
participatory economy .............................................9
peer-to-peer network .............................................62
podcast ..................................................................52
podcast content .....................................................52
podcast file ............................................................52
podcast transmission .............................................53
podcasting .............................................................53
pop-up ad ..............................................................54
portable on demand; see podcasting......................53
prediction game; see collective forecasting..............8
prediction market game; see collective forecasting. .8
prediction market; see collective forecasting............8
proam; see user-created content............................32
produsage; see collective content creation...............5
prosumer; see user-created content.......................32
rating .....................................................................40
RDF Site Summary; see RSS feed.........................50
Really Simple Syndication; see RSS feed..............50
recommendation ...................................................45
recommendation system .......................................46
recommender system ............................................46
remixing .................................................................11
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reputation management system ............................41
reputation system ..................................................41
Resource Description Framework; see RSS feed. .50
review ....................................................................40
Rich Site Summary; see RSS feed.........................50
RSS feed ...............................................................50
search engine advertising ......................................47
service ...................................................................24
sharing ..................................................................10
social bookmark ....................................................39
social indexing .......................................................44
social media ............................................................1
social network ........................................................16
social network service ...........................................26
social networking ...................................................17
social tagging ........................................................44
subscribe; see aggregation....................................13
swarm intelligence; see collective intelligence..........4
syndication ............................................................12
tag .........................................................................42
tag cloud ................................................................43
targeted advertising ...............................................47

UCC ......................................................................32
UGC ......................................................................32
unfriend; see friend request....................................27
up; see highlight.....................................................54
user-created content .............................................32
user-generated content .........................................32
virtual commodity ..................................................48
virtual community ..................................................19
virtual good ............................................................48
virtual product ........................................................48
Web 2.0 ...................................................................3
web community .....................................................19
web feed ................................................................49
web forum .............................................................30
web service ...........................................................25
weblog ...................................................................33
widget ....................................................................55
wiki ........................................................................38
wiki site ..................................................................38
wiki website ...........................................................38
wikinomics ...............................................................9
wisdom of crowds ....................................................4
wisdom of the crowd ................................................4
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aggregering ...........................................................13
agil systemutveckling .............................................59
Ajax .......................................................................56
användargenererat innehåll ...................................32
användarproducerat innehåll .................................32
användarskapat innehåll ........................................32
apparatoberoende .................................................57
arkitektur för deltagande ........................................58
Atom-flöde .............................................................51
Atomflöde ..............................................................51
automatisk upptäckt av flöde .................................60
betyg ......................................................................40
betygsättning .........................................................40
blogg .....................................................................33
bloggnätverk ..........................................................36
bloggosfär .............................................................37
bloggsamling .........................................................36
Creative Commons-licens .....................................21
Creative Commons-upphovsrättslicens .................21
delning ...................................................................10
delning av innehåll .................................................10
delningstjänst ........................................................29
deltagande design ...................................................7
deltagandearkitektur ..............................................58
deltagararkitektur ...................................................58
deltagardesign .........................................................7
deltagarekonomi ......................................................9
diskussionsforum ..................................................30
diskussionsgrupp ...................................................30
etikettmoln .............................................................43
flödesaggregator ...................................................14
flödesläsare ...........................................................14
folksonomi .............................................................44
företagsblogg; se gruppblogg.................................34
gemenskap ............................................................18
grafisk användargränssnittskomponent .................55
gruppblogg ............................................................34
gränssnittskomponent ...........................................55
hopkok ...................................................................61
icke-hierarkiskt nät ................................................62
inbjudan .................................................................28
indexterm; se tagg..................................................42
innehåll ..................................................................31
innehållsdelning .....................................................10
internet ....................................................................2
Internet ....................................................................2
kollektiv innehållsproduktion ....................................5
kollektiv intelligens ...................................................4
kollektiv prognos ......................................................8
kollektiv prognostisering ..........................................8
kollektivt innehållsskapande ....................................5
kontextuell annonsering .........................................47
lyfta fram ...............................................................54
lyfta upp .................................................................54
lång svans .............................................................23
länkning .................................................................15
länkskapande ........................................................15
lättrörlig systemutveckling .....................................59
mashup .................................................................61
massbaserad problemlösning ..................................6

mikroblogg .............................................................35
nyckelord; se tagg..................................................42
nyhetspuff ..............................................................54
nätgemenskap .......................................................19
nätverk ..................................................................16
nätverkande ...........................................................17
nätverksbygge .......................................................17
nätverkseffekt ........................................................22
nätverksskapande .................................................17
organisationsblogg; se gruppblogg.........................34
peer-to-peer-nät ....................................................62
podcast ..................................................................52
poddcast ................................................................52
poddfil ....................................................................52
poddinnehåll ..........................................................52
poddsändning ........................................................53
prenumerera; se aggregering.................................13
produktpuff ............................................................54
prognosmarknad; se kollektiv prognostisering..........8
puff ........................................................................54
reklampuff .............................................................54
rekommendation ...................................................45
rekommendationssystem ......................................46
remix ......................................................................11
riktad annonsering .................................................47
RSS-flöde ..............................................................50
ryktessystem .........................................................41
sammanlänkning ...................................................15
social nätverkstjänst ..............................................26
social taggning ......................................................44
sociala medier .........................................................1
socialt bokmärke ...................................................39
socialt nätverk .......................................................16
socialt nätverkande ...............................................17
svärmintelligens; se kollektiv intelligens...................4
syndikering ............................................................12
tagg .......................................................................42
taggmoln ...............................................................43
taggonomi .............................................................44
tjänst ......................................................................24
tjänst för innehållsdelning ......................................29
upphovsrätt ............................................................20
virtuell gemenskap ................................................19
virtuell nyttighet ......................................................48
virtuell produkt .......................................................48
vänbegäran ...........................................................27
vänförfrågan ..........................................................27
väninbjudan; se vänförfrågan.................................27
värdering ...............................................................40
Web 2.0 ...................................................................3
webb 2.0 ..................................................................3
webbflöde ..............................................................49
webbgemenskap ...................................................19
webblogg ...............................................................33
webbtjänst .............................................................25
wiki ........................................................................38
wikiwebbplats ........................................................38
ämnesord; se tagg..................................................42
öppen produktutveckling ..........................................7
öppen utveckling .....................................................7
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aggregointi .............................................................13
Ajax .......................................................................56
ammattimainen harrastaja; ks. käyttäjien luoma 

sisältö................................................................32
arvio ......................................................................40
asiasana; ks. tunniste.............................................42
asynkroninen; ks. Ajax............................................56
Atom-syöte ............................................................51
avainsana ..............................................................42
avainsanapilvi ........................................................43
avoimen lähdekoodin ohjelmisto; ks. osallistumisen 

arkkitehtuuri.......................................................58
avoin avainsanoitus ...............................................44
avoin kehittäminen ..................................................7
avoin lähdekoodi; ks. avoin kehittäminen.................7
avoin lähdekoodi; ks. osallistumisen arkkitehtuuri. .58
avoin tuotekehitys ....................................................7
blogi .......................................................................33
blogiartikkeli; ks. blogi.............................................33
blogiavaruus ..........................................................37
blogikirjoitus; ks. blogi.............................................33
blogikokoelma .......................................................36
blogimerkintä; ks. blogi...........................................33
blogiverkko ............................................................36
blogosfääri .............................................................37
CC-lisenssi ............................................................21
chat; ks. keskustelupalsta......................................30
Creative Commons -lisenssi ..................................21
Creative Commons -tekijänoikeuslisenssi .............21
ennakointipörssi; ks. kollektiivinen ennustaminen....8
Facebook ..............................................................63
Facebook; ks. kutsu...............................................28
Facebook; ks. verkkoyhteisöpalvelu.......................26
Flickr ......................................................................64
folksonomia ...........................................................44
Habbo ....................................................................65
Habbo Hotel ..........................................................65
hakukonemainonta ................................................47
hakusana; ks. tunniste............................................42
hakusanamainonta ................................................47
Huuto.net ...............................................................66
hylätä; ks. ystäväpyyntö..........................................27
hyperlinkki; ks. linkittäminen...................................15
hyväksyä; ks. ystäväpyyntö....................................27
ii2 ..........................................................................67
internet ....................................................................2
Internet ....................................................................2
internetpalvelu; ks. verkkopalvelu...........................25
internetyhteisöpalvelu ............................................26
IRC-Galleria ...........................................................68
IRC-Galleria; ks. verkkoyhteisöpalvelu...................26
jaettu kirjanmerkki .................................................39
Jaiku ......................................................................69
jakaminen ..............................................................10
joukkoistaminen ......................................................6
joukkotuotanto .........................................................5
joukkoulkoistaminen ................................................6
joukkouttaminen ......................................................6
joukkoäly .................................................................4
joukolle ulkoistaminen .............................................6
kaveri; ks. ystäväpyyntö..........................................27

kaverikutsu; ks. ystäväpyyntö.................................27
kaveripyyntö ..........................................................27
kerääminen ...........................................................13
keskustelualue; ks. keskustelupalsta......................30
keskustelufoorumi .................................................30
keskustelupalsta ....................................................30
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kirjanmerkkien jakopalvelu; ks. yhteisöllinen 
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kirjanmerkkipalvelu; ks. yhteisöllinen kirjanmerkki..39
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kohdennettu markkinointi; 
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kohdistuva mainonta; ks. kohdennettu mainonta....47
kollektiivinen ennustaminen .....................................8
kollektiivinen sisällöntuotanto ..................................5
kollektiivinen älykkyys ..............................................4
kollektiiviäly .............................................................4
kontekstuaalinen mainonta ....................................47
koostesovellus .......................................................61
kutsu ......................................................................28
Kuvake ..................................................................70
käyttäjien luoma sisältö .........................................32
käyttäjien tuottama sisältö .....................................32
käyttäjäarvio ..........................................................40
käyttäjäarviointi ......................................................40
käyttäjäsisältö ........................................................32
käyttäjätuotanto; ks. kollektiivinen sisällöntuotanto...5
laiteriippumaton .....................................................57
LinkedIn; ks. kutsu..................................................28
LinkedIn; ks. verkkoyhteisöpalvelu.........................26
linkittäminen ..........................................................15
linkki; ks. linkittäminen............................................15
linkkilista; ks. blogi..................................................33
luottamuksenhallintajärjestelmä; ks. 

mainejärjestelmä...............................................41
luottamusjärjestelmä; ks. mainejärjestelmä............41
mainejärjestelmä ...................................................41
mainosnosto ..........................................................54
mikroblogi ..............................................................35
mobiilipienoisohjelma; ks. pienoisohjelma..............55
MySpace; ks. verkkoyhteisöpalvelu........................26
Naamakirja; ks. Facebook......................................63
nettipalvelu; ks. verkkopalvelu................................25
nostaa; ks. nosto....................................................54
nosto .....................................................................54
organisaatioblogi; ks. ryhmäblogi...........................34
osallistava suunnittelu .............................................7
osallistumisarkkitehtuuri ........................................58
osallistumisen arkkitehtuuri ...................................58
osallistumistalous ....................................................9
osallistuva suunnittelu .............................................7
otsikkosyöte ...........................................................49
palvelu ...................................................................24
parviäly ....................................................................4
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