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Sisällys

1. Miksi
2. Miten
3. Milloin



YSAsta YSOon eli…

Asiasanastosta ontologiaan?
Tesauruksesta ontologiaan?

Asiasanastosta tesaurukseen?
Tesauruksesta tesaurukseen?
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YSAsta YSOon eli

• YSAn päivitys nykyaikaan
• Käsitteille termit kolmella kielellä

• URIt tunnistamaan käsitteitä

• Linkitys keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin sanastoihin

→ YSO ≈ YSA 2.0
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YSAsta YSOon

• Mitä saavutetaan?

• Ideaalitilanteessa sisällönkuvailu tarvitsee tehdä vain kertaalleen

Ø Tiedonhaku yli kielirajojen

Ø Sisällönkuvailun ”tasa-arvoistaminen”, nyt eri määrä termejä eri

kielillä, joissain ei ruotsia ollenkaan



Monikielisyys: nykytilanne



Monikielisyys: nykytilanne

Fi: 35 termiä
En: 3 termiä
Sv: 3 termiä
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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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YSAsta YSOon

• Mitä saavutetaan?

• YSO linkitetty keskeisiin kansallisiin sanastoihin

• YSO kehitetty yhteisten periaatteiden mukaan

• YSO ja KOKO laajasti käytössä kirjastojen ulkopuolella
• Ministeriöt, KAPA-toimijat

• YLE

• Museot

• Arkistot ym…

kirjastojen aineistot yhdistyvät muiden tiedontuottajien aineistoihin





YSOn yksikkömuotoiset termit



”YSO-paikat”



YSA-paikat…
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YSA
yleiskäsitteet maantieteellis

et käsitteet

YSO YSO-
paikat

YSAsta YSOon ja YSO-paikkoihin
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Kohti YSOa: käytännön toimenpiteitä

• Konversiosuunnitelma
• Bibliografisen datan konversio
• YSOn konversio MARC-auktoriteettitietueiksi

• Vanhentuneet (kirjasto)järjestelmät pakottavat MARCintamaan YSOn,
vaikka moni kirjastomaailman ulkopuolinen toimija käyttää suoraan Finton
rajapintoja
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YSAsta YSOon konversio
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YSAsta YSOon konversio

• Lisätäänkö kaikki kieliversiot YSAn käsitteen
pohjalta?
• ruotsinkieliset Allärsin pohjalta?
• halutaanko englanninkieliset termit mukaan

konversion yhteydessä?
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YSAsta YSOon konversio

• URI-tunnisteiden lisääminen tietueisiin
• Mitä tehdään ketjuille?
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YSAsta YSOon konversio
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YSAsta YSOon konversio

Ketjut?
Ketjujen URItus?
URIen ketjutus?
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YSAsta YSOon konversio

• URI-tunnisteiden lisääminen tietueisiin
• Miten URIt saadaan bib-tietueisiin sisällönkuvailun

yhteydessä?
• Poimiutuminen tietueen termin yhteydessä
• Indeksin automaattinen rikastaminen esim. joka yö



Siirtymän roadmap
v Perustelu lähetetään Kuvailustandardien kansalliseen kehittämisryhmään sekä Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmään

(12/2016)
Ryhmät antavat lausunnot (kevät 2017)

v Kysely (11/2016)
Kyselyn muotoilu web-lomakkeeksi (11/2016)
Kyselyn lähetys (11/2016) (DL vastauksille esim. 20.1.2017)
Kyselyn käsittely (1/2017)

v Tarkka suunnitelma (2/2017)
Siirtymä Kansalliskirjastossa

resursointi
Kansalliskirjaston tarjoama tuki muille siirtyjille

Työkalut

v Päätös siirtymiseen ja toimenpiteiden aloittamisesta Kansalliskirjastossa (3/2017)

v Sisällönkuvailukoulutus (alkaa keväällä 2017, jatkuu koko vuoden) - järjestetään yhteistyössä sisällönkuvailuverkoston
kanssa

v Päätös siirtymiseen kirjastosektorilla (9/2017)
Päätöksen tultua

YSO MARCiksi (5/2017)
YSO Alephiin (ehkä myös Voyageriin) (6/2017)

v Kansallinen konversio (11/2017)
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Kysely YSAn käyttäjille

Mitä sanastoja käytätte kuvailuun?
– monivalinta: YSA / Allärs / MUSA - Cilla / muu, mikä?

Mihin käytätte YSAa tai Allärsia?
– Sisällönkuvailuun? Tiedonhaun apuvälineenä, jos niin miten? Johonkin muuhun?

Mitä sellaisia ohjelmistoja/järjestelmiä käytätte, jotka käyttävät YSAa tai Allärsia?
Miten käytätte YSAa ja/tai Allärsia omassa järjestelmässänne?

– monivalinta: auktoriteettitietueina käyttämänne järjestelmän sisällä / copy/paste-menetelmällä tai suoraan
kirjoittaen / Finton rajapintoja hyödyntäen / jotenkin muuten, miten?

Ketjutatteko asiasanoja? (kysymys kirjastoille)
– Jos, niin miksi, minkä periaatteen mukaan ja millaista aineistoa?
– Aiotteko jatkossakin ketjuttaa?

Onko organisaatiossanne näköpiirissä muutoksia kuvailukäytäntöihinne?
– Oletteko ottaneet RDA-kuvailusäännön käyttöön?

Miten tietokantamuutokset (esim. tietueiden massamuutokset) teillä hoidetaan? Entä muut
järjestelmämuutokset (esim. versiopäivitykset)? Teettekö ne talon sisällä vai ostatteko palvelun joltain
ulkopuoliselta toimijalta? Jälkimmäisessä tapauksessa keneltä?

Oletteko kirjastojen metatietovaranto Melindassa tai suunnitteletteko siihen liittymistä lähitulevaisuudessa?
Miten suhtaudutte YSAsta ja Allärsista YSOon siirtymiseen? (Ei sitouta mihinkään)

– asteikko yhdestä seitsemään (varautuneesti — innostuneesti)
– Miksi?

Millaista tukea tarvitsisitte siirtymän toteuttamiseen organisaatiossanne?
Muita kommentteja?
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Seurauksia

• YSOn ylläpito ei kirjastojärjestelmän sisällä
• Ylläpidetään ontologiaeditorilla

• YSAn ja Allärsin ylläpito yhdistyy YSO-
ylläpidoksi

• YSA-kokouksista YSO kokouksia?
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Kiitos!
mikko.lappalainen@helsinki.fi

finto-posti@helsinki.fi

mailto:Mikko.lappalainen@helsinki.fi

