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Dublin Core -formaatti
§ Todennäköisesti yleisin käytetty metatietoformaatti
§ Helppo käyttää erilaisten elektronisten aineistojen ja

kohteiden kuvailussa
§ Metatiedon tallentamiseen ei tarvita pitkää perehdytystä
§ Käyttö yleistä e-aineiston kuvailussa ja vaihtoformaattina

§ Formaatti metatiedon tallentamiseen, kuvailuohjeita ei ole
§ Formaatista kolme versiota:
§ Perusversio Dublin Core Metadata Element Set
§ Tarkenteellinen Dublin Core Qualifiers
§ Uusi DCMI Metadata Terms

§ Julkaisuarkistoissa käytetään Qualified Dublin Core -versiota
§ Periaatteessa tarkenteita voi lisätä loputtomasti
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http://dublincore.org/documents/dces/
http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmes-qualifiers/
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
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OA-julkaisujen kuvailu julkaisuarkistoissa

§ Kuvailtava aineisto tallennettu elektronisesti
§ Metatiedoista pääsee yleensä lukemaan aineistoa suoraan
§ Metatiedot voidaan upottaa tiedostoon, mutta ne voidaan

myös tallentaa erillisellä syöttölomakkeella
§ Metatiedot ovat uudelleenkäytettävissä ja haravoitavissa

ilman erillistä sopimusta tai maksua
§ Aineiston kuvailussa ei pyritä kaiken kattavuuteen, vaan

keskitytään aineiston löydettävyyteen
§ Dublin Core -metatietoformaatissa rajoituksensa, MARCin

kaltaiset bibliografiset tiedot eivät mahdollisia
§ Kuvailu litteää, ei osakenttiä
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Julkaisuarkistot ja Tajua-projekti
§ Suomessa yli 60 organisaatiolla on

avoin julkaisuarkisto e-aineistolle
§ Osa usean organisaation

yhteiskäytössä
§ Suurin osa käyttää avoimen

lähdekoodin DSpace-järjestelmää
§ Julkaisuarkistoissa toivottu kauan

yleistä suositusta e-aineistojen
kuvailusta

§ Tajua-hankkeen (Tieteen avoin
julkaiseminen) osaprojekti
§ Suosituksen kokoaminen yhdessä

julkaisuarkistoasiantuntijoista
koostuvan yhteistyöverkoston kanssa
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https://www.theseus.fi/
http://jultika.oulu.fi/


KANSALLISKIRJASTO

Asiantuntijaverkoston työskentely
§ Työskentelyote hyvin käytännönläheinen
§ Laajasta asiantuntijaverkostosta muodostettiin pienempi

työryhmä käymään kenttiä läpi
§ Kokoontumiset etäyhteydellä
§ Google Drive -taulukot, kaikilla pääsy kommentoimaan

§ Julkaisuarkistoissa aktiivisesti käytettyjen metatietokenttien
tiedot kerättiin yhteen
§ Yleisen kuvailusuosituksen puutteessa hyviä käytäntöjä kopioitu

julkaisuarkistosta toiseen
§ Olemassa olevien kenttien muutoksista ja lisäkentistä sovittiin

yhdessä
§ Kentät taulukoitiin ja niiden pohjalta luotiin suositus

käytettävistä kentistä
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Metadatasuositus julkaisuarkistojen
tekstiaineistolle
§ Tavoitteet:
§ Mahdollisimman käyttökelpoinen, tarpeeksi laaja ja monipuolinen

metadatasuositus
§ Inhimillisten virheiden vähentäminen metatiedoissa
§ Poikkeuksien minimoiminen

§ Suunnattu elektronisen tekstiaineiston kuvailuun
§ Metatietokenttiä yhteensä 62
§ Kattaa eri tekstityyppien kuvailun vaatimukset

§ Kaikilla kuvailutiedoilla oma, selkeä kenttänsä
§ Kenttien koneluettavuus tärkeää
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Olennaista suosituksessa
§ Metatietokentät eivät pyri olemaan suoraan yhteensopivia

jokaisen kansainvälisen ja kansallisen suosituksen kanssa
§ Suosituksen mukainen metatieto tarpeeksi rikasta ja tarkasti

eroteltua, jotta ulospäin välitettävät formaatit voidaan tuottaa
§ Simple Dublin Core, OpenAIRE, Finna ja OKM:n tiedonkeruu

§ Metatiedon loogisuus ja johdonmukaisuus
§ Parempi vähän ja paikkansapitävää metatietoa, kuin ei ollenkaan

tai virheellistä metatietoa
§ Yhtenäinen kuvailutieto haettavissa ja haravoitavissa

helpommin
§ Pitkäaikaissäilytys ja aineiston löytyminen pitkän ajan päästä
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Metadatasuositus julkaisuarkistopalvelujen
asiakaswikissä
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https://www.kiwi.fi/x/v4R7B
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Esimerkkejä käytöstä

§ Suosituksen käyttöönotto julkaisuarkistoissa vasta
alussa
§ Turun yliopiston uuden UTUPub-julkaisuarkiston

metatietoskeeman pohjana
§ Tärkeimmät kentät, eli teoksen minimimetatiedot:
§ Teoksen nimi
§ Tekijä
§ Julkaisuvuosi
§ Pysyvä tunniste
§ Kieli
§ Käyttöoikeustiedot

9#kuvailu2017



Esimerkki kuvailusta julkaisuarkistoon: Doria
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-109-7


Esimerkki haravoidusta tietueesta: Base
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https://www.base-search.net/Record/f195d77fa05da555092983d3bdb3f366f4cf1f22d5863b80b685bb95e53e25a8/


Esimerkki haravoidusta tietueesta: Finna
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https://wilma.finna.fi/Record/doria_lut.10024_143656
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Tulevaisuuden suunnitelmia

§ Ohjeita, miten muunnetaan eri metatietoformaatteihin
§ Vastaavuustaulukko MARC-kuvailuformaattiin
§ Kansalliskirjaston tekemän ylläpidon ja päivityssyklin

sopiminen
§ Julkaisuarkistoihin tallennettujen aineistojen metatietojen

yhtenäistäminen takautuvasti

13#kuvailu2017



KANSALLISKIRJASTO

Kiitos!

Tanja Vienonen
tanja.vienonen@helsinki.fi
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