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Finto-projektin kuulumisia

• Henkilöstömuutoksia: jotkin asiat voivat
viivästyä

• Projekti vahvasti esillä valtionhallinnon
ryhmissä; kehitykseen panostetaan

• Kehitysvaihe jatkunee suunniteltua
pidempään ennen siirtymistä osaksi
perustoimintaa
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YSAsta YSOon: miksi muuttaa
toimivaa sanastoa?

• YSAsta YSOon ≈ YSAn päivitys nykyaikaan
• YSA tarvitsee tuuletusta vastatakseen verkkomaailman tarpeisiin

• Painetusta ihmisluettavasta sanastosta konekäyttöiseen

käsiteverkostoon

• Toimivaksi todettua ei muuteta, päivitetään tarvittavin osin

→ YSO ≈ YSA 2.0
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Miksi muuttaa toimivaa sanastoa?

• Muutosvoimat
• Avoin linkitetty semanttinen verkkomaailma

• Yhteistyö ja yhteistuotanto läpi sektorirajojen: KAM-sektori,

julkishallinto ym.

• Päällekkäisen työn välttäminen → dataa muodossa joka muidenkin kuin vain

kirjastojen hyödynnettävissä

• Kansainvälistyminen

• Monikielisyys ja linkitys kansainvälisiin sanastoihin
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Kohti YSOa: keskeiset uudistukset

• Tunnisteiden käyttöönotto

• Koneymmärrettävä, kaikki käsitteen tiedot sisältävä URI

• Kuvailussa termien rinnalle

• Käsite voi uudistua, tunniste pysyy samana

• Tunnisteet kieliriippumattomia
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Kohti YSOa: keskeiset uudistukset

• Monikielinen termistö

• Ideaalitilanteessa kuvailu tarvitsee tehdä vain kertaalleen

• Tiedonhaku yli kielirajojen

• Automaattilinkitysten tekeminen kansainvälisiin kohteisiin

helpottuu
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http://www.yso.fi/onto/yso/p19378
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http://www.yso.fi/onto/yso/p19378
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Kohti YSOa: keskeiset uudistukset

• Linkitetyt sanastot ≈ linkitetyt tietosisällöt

• YSO sisältää YSAn ja Allärsin

• Linkitetty laajasti kirjasto- ja kulttuurisektorin, sekä

julkishallinnon sanastoihin

• Julkinen ”tiedon verkosto” kansalaista palvelemassa

• YSO eri alojen tiedon semanttisena liimana

• järjestelmäriippumaton

• Linkitys kansainvälisiin sanastoihin ja tietokantoihin käynnissä
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Kohti YSOa: keskeiset uudistukset

• Termien yksikkömuotojen lisääminen sanastoon

• YSAssa vain standardien edellyttämät monikkomuodot

• YSOon myös yksikkömuotoiset termit käsitteiden löydettävyyden

sekä tiedonhaun parantamiseksi

• Kun tehdään suoraan sanastoon, ei tarvitse toteuttaa erikseen

jokaiseen järjestelmään
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Kohti YSOa: keskeiset uudistukset

• Paikannimien erottaminen omaksi sanastokseen

• Tiedon omanlainen laatu ja vaatimukset, paikannimistä

paikkatietoon, linkitys esim. MML:n Paikannimirekisteriin

• KAM-sektorin yhteiset tarpeet, mm. historialliset paikat

• Finton rajapintojen kautta voidaan hakea useasta sanastosta

samanaikaisesti eli ei monimutkaista käyttöä verrattuna YSAan



13

”Paikkaontologia”
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”Paikkaontologia”
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Kohti YSOa: YSAn kehitysprosessi

• Termit uudistuvat

• Uudet ilmiöt ja niitä kuvaavat käsitteet

• Uusia suhteita ja selityksiä lisätään vanhoille käsitteille

• Sanaston tekninen uudistaminen, esim. ketjujen purku

• Ehdotukset sähköpostilla sanaston ylläpitäjälle

• Asiantuntijaryhmä käsittelee ehdotukset YSA-

kokouksissa n. neljä kertaa vuodessa
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Kohti YSOa: sanastoprosessin
uudistaminen

• Käyttäjäkunta ja käyttötarpeet laajenevat

• ”Ehdotusjärjestelmä”

• Sanastokehitystyö sujuvammaksi

• Avoin kehitysympäristö

• Finto-palvelun ”lisäosa”; integroitu suoraan sanastoihin

• Ehdotukset selailtavissa Fintossa, ehdotusten kommentointi alkuun

GitHubissa
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Ehdotusjärjestelmä
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Ehdotusjärjestelmä
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Ehdotusjärjestelmä
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Ontologiat ja Finna

• Alustavia keskusteluja käyty
• Finna odottanut ontologioiden käyttöönottoa kuvailussa

• Finnan indeksin rikastaminen Finton avulla sen

kokoamisvaiheessa?

• Loppuvuoden aikana konkreettisempaa suunnitelmaa
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Kohti YSOa: käytännön toimenpiteet
ja eteneminen

• Kentän konsensus ja tuki uudistukselle

• Kansalliskirjaston päätös ottaa YSO käyttöön vaikuttaa

muihinkin

• Melinda ja kirjastojen yhteisluetteloympäristö

• KAM-sektori

• Muut Finto-sidosryhmät (julkishallinto, YLE ym.)



22

Kohti YSOa: käytännön toimenpiteet
ja eteneminen

• Konversiosuunnitelma

• Ollaan vielä kiinni vanhoissa järjestelmissä

• YSO täytyy MARCintaa vaikka moni muu toimija (YLE, Espoon

kaupunginmuseo, Yleiset kirjastot) käyttää suoraan Finton rajapintoja

• On tärkeää että ei vaikeuteta tämänhetkistä työprosessia

• Kaksi osaa: bibliografisen datan konversio, YSOn konversio
MARC-auktoriteettitietueiksi

• Artossa jo kokeiltu URIen tallentamista tietueissa, myös MARC-
maailmassa ollaan heräämässä tämän kaltaisiin tarpeisiin
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Kohti YSOa: käytännön toimenpiteet
ja eteneminen

• Sisällönkuvailuohjeistus yhteistyössä
asiantuntijaverkostojen kanssa
• Onko eroa kuvaillaanko YSAlla vai YSOlla?

• Kuvailuohjeistus myös kirjastokentän ulkopuolisille YSOn

käyttäjille?

• Tulevaisuudenvisiointia: kohti (puoli)automaattista

sisällönkuvailua
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Kiitos!
mikko.lappalainen@helsinki.fi

finto-posti@helsinki.fi

mailto:Mikko.lappalainen@helsinki.fi

