
Metatietosanasto

Talonmiehen tuokio 7.2.2019 

Kiti Vilkki-Eriksson

Kansalliskirjasto



Metatietosanasto

 Ensimmäinen versio 2013

 Fintoon vuoden 2016 alusta http://finto.fi/mts/fi/

 Työvälineenä TopBraid – skos-standardi

 Jäsennelty RDA:n ja FRBR:n mallien rakenteelle

 urn-tunnisteet

http://finto.fi/mts/fi/


Metatietosanasto (2)

 Sanaston toimittajana ja kehittämisryhmänä 

Metatietosanasto-työryhmä, jonka jäsenet ovat 

Kansalliskirjastosta, Åbo Akademista ja 

Kirjastopalvelusta

 Kansalliskirjasto vastaa suomenkielisten termien ja 

fraasien tuottamisesta sekä sanaston kehittämisestä

 Åbo Akademin kirjasto vastaa Metadataordlistan 

ruotsinkielisistä termeistä ja fraaseista



Metatietosanasto (3)

 Sisällöntuottajina myös kansalliset kuvailuryhmät: Kumea, 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä, Muusa

 Myös yksittäiset metadatan tuottajat ehdottavat 

tarvitsemiaan termejä ja fraaseja

 Palaute

tai 

met-sanasto@helsinki.fi

mailto:met-sanasto@helsinki.fi
http://finto.fi/mts/fi/


Metatietosanaston sisältö

 Yhteismitallisuus eri asiasanastoihin, mm. YSO, Koko

 Myös Onixin termien yhteensopivuus

 Suomenkielisiä termejä ja fraaseja 2720

 Ruotsinkielisiä termejä ja fraaseja 2665

 Englanninkielisiä termejä ja fraaseja 1433 (YSOsta ja 

RDA-rekisteristä)

 Myös kansallisia termejä ja fraaseja 43 (esim. dramaturgi, 

itsenäinen jatko-osa teokselle, kuntoiluväline, lastenversion perustana 

(teos))



Metatietosanaston sisältö (2)

 Termien määritelmiä 
esim. Avoselkäinen sidos Sidottu kirja, jonka selkä on päällystämättä ja 

(lanka)sidos on näkyvissä.

 Esimerkkejä käytöstä
esim. Yhteisön tyyppi > galleria Käyttöesimerkki Halvat huvit (galleria)

 HUOM! Sisältää sekä ISBD- että RDA-termejä 
esim. sisältö-, media- ja tallennetyypit, MARC 21 –kentät 336-338

 HUOM! Monista muista sanastoista poiketen 

”tuplatermejä” eri käyttötarkoitusta varten 
esim. arkki, dia, kortti … sekä laajuuden yksikköjä että tallennetyyppejä, eri 

urn



Miksi Metatietosanasto?

 Metatiedon tuottajan ja hyödyntäjän työkalu 

 Termien ja fraasien yhtenäistäminen tuottaa 

tiedonhaussa luotettavamman tuloksen, kun asioista 

käytetään samoja ilmaisuja

 Soveltuu myös asiakas- ja käyttöliittymissä näkyvien 

otsikoiden valintaan

 Metatiedon automaattisen käsittelyn mahdollistaja: 

koneluettavuus, kieliriippumattomuus, linkitykset 

 (



Miksi Metatietosanasto? (2)

 RDA Toolkit – MTS: 

 Metatietosanastossa paljon muitakin termejä ja fraaseja kuin 

RDA Toolkitissä

 uusimmat käännökset ja kansalliset termit, joita ei ole vielä RDA 

Toolkitin suomennoksissa

 Fintossa sujuvampi käyttö, jos RDA Toolkit ei ole helposti 

käytettävissä

 Termien ja fraasien ruotsinkieliset (ja englanninkieliset) 

vastineet 

 (



Miksi Metatietosanasto? (3)

 Alephin ja muiden järjestelmien mahdollisuudet valmiisiin 

sisältöihin vaihtoehtovalikoilla, esim. MARC 21 -kentissä

 Monikielisyys 
metatietojen 

kansainvälinen yhteismitallisuus 


 Automaattisen kuvailun aputyökalu?

 Yhteismitallisuus koko KAM-sektorille ja muulle 

julkissektorille

http://finto.fi/mts/en/search/?q=audio+file






http://www.rdaregistry.info/termlist/bookformat/?language=fi


Kiitos!

kiti.vilkki-eriksson@helsinki.fi

met-sanasto@helsinki.fi

mailto:kiti.vilkki-eriksson@helsinki.fi
mailto:met-sanasto@helsinki.fi

