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YSAsta ja Allärsista YSOon siirtymän 
projektisuunnitelma 

 

 
 
 
 
 

Johdanto: projektin tarkoitus 

YSAsta ja ALLÄRSistä YSOoon siirtymässä on tarkoituksena mahdollistaa siirtyminen erillisisistä 
yksikielisistä sanastoista monikielisen ontologian käyttöön kirjastojen sisällönkuvailussa. 
Tarkemmat perustelut ja taustatiedot löytyvät siirtymän kotisivustolta. 
 
Tehtävä sisältyy Kansalliskirjaston Metatietopalvelukokonaisuus-projektin työpakettiin 3, 
Kuvailusanastot ja -ontologiat. Työ tehdään yhteistyössä Formaattipalvelu -työpaketin (5) kanssa. 

 
Kesto 
2018-2020 

 
Resurssit 
2018: 2,3 htv 
2019:  
2020: 
 
Viestintä 
Viestintää tehdään tehdään erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Projektin lopussa 
siirtymästä raportoidaan ja tehdään tarvittavat julkaisut. 
 

https://www.kiwi.fi/x/GxNhB
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2018 

Vuoden kokonaistavoite 
Vuoden 2018 keskeisimmät tavoitteet ovat konversiosuunnitelma laadinta, YSOn käytön 
mahdollistaminen Melindassa ja kuvailijoiden YSO-käyttökoulutus. Finnan ontologiatestausta 
varten laaditaan ontologisoitua kuvailudataa. Lisäksi viestitään erillisen viestintäsuunnitelman 
mukaisesti. 
 
2018 työtehtävät 

 Konversioyhteistyöryhmän perustaminen (2/2018) 

 Finna: Fennica tietueiden tuottaminen YSOn termeillä testikäyttöön (2/2018) 

 Viestintäsuunnitelman päivitys (3/2018) 
o Tietolinjaan artikkelit: Kyselyn tulokset: Miten YSAlla kuvaillaan?; YSO- ja 

KOKO-ontologioiden käyttö sisällönkuvailussa ja kuvailun hyödyntäminen 

 Tietomalli: YSO tietomalli (3/2018) 

 YSOn julkaisu MARC auktoriteettituetueina Fintossa (5/2018) 
o yso/fin, yso/swe sekä YSO-paikat konvertointi MARC auktoriteettitietueiksi 

Asterissa  
o Tunnisteiden tarkenteet kongressin kirjaston sivulle 

http://id.loc.gov/vocabulary/subjectSchemes/yso.html 

 YSOn automaattinen julkaisu MARC auktoriteettitietueina Asterissa (5/2018)  

 Kansalliskirjaston päätös siirtymästä Kansalliskirjaston omissa tietokannoissa (5/2018) 

 Koulutus: YSOn käyttö sisällönkuvailussa - työpaja (5/2018) 
o Kohderyhmät: kaikki sisällönkuvailijat 
o Tiedote kirjastoille 

 KOHA-järjestelmän Finto-tuki (sanastojen käyttö API:n kautta) (8/2018) 

 Melindan BIB-tietueiden YSA-termien korjaukset konversiota varten (8/2018)   

 Konversiosuunnitelma: YSAsta ja Allärsista YSOon, BIB-tietueiden konversio Melinda-
ympäristössä (12/2018) 
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2019 

Vuoden kokonaistavoite 
 
Vuoden 2019 keskeisimmät tavoitteet ovat Melindan BIB-tietueiden konversio, sekä konversio-
ohjelman laatiminen paikalliskantoja varten. Lisäksi sovitetaan yhteen YSAn ja YSOn 
kehitysprosessit, jäädytetään YSAn kehitys, sekä päätetään YSAn kehityksen lakkauttamisesta. 
YSO-sisällönkuvailukoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Lisäksi viestitään erillisen 
viestintäsuunnitelman mukaisesti. 
 
 

2020 

Vuoden kokonaistavoite 
 
Vuoden 2020 keskeisimmät tavoitteet ovat YSOn käytön vakiinnuttaminen, ontologoiden 
ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen hakukäyttöliittymissä, sekä mahdollisesti (jos tarvetta) 
englanninkielisten YSO-auktoriteettitietueiden luominen Asteriin. Linkitetyn datan 
hyödyntäminen kuvailussa toteutetaan. Lisäksi valmistaudutaan muiden sanastojen 
ontologiakonversioihin Melindassa.  


