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Uutta Skosmoksessa
ja Fintossa



Nopeusparannukset

Finto.fi uusi ulkoasu / 
vaihto Skosmokseen

Tietokanta-
päivitys

Skosmos 0.4

Skosmos 0.5

Skosmos 0.6

Samalla myös
palvelininfraan
parannuksia,
mm. uusi HY:n
levyjärjestelmä
otettiin käyttöön
heinäkuussa 2014



Uusien ominaisuuksien kehitys

Blue Sky
Tulevaisuuden ideat

Next Tasks
Lähitulevaisuuden 
tehtävät

0.7
Tiettyyn versioon
suunnitellut

kun tarve
lisääntyy

Skosmos-
suunnittelu-
kokouksen
päätöksellä

Seuranta tapahtuu GitHubin
Issues-alueella käyttäen
Milestones-tilatietoja

Pyritään ~kuukauden sykleihin
pääversioiden (0.x) välillä

Uudet tarpeet ja bugit



Skosmos-asennukset maailmalla
● YK/FAO: AGROVOC-selain korvattu Skosmoksella

● GACS-projekti (FAO, CABI (UK), NAL (USA)) käyttää Skosmosta

● SeCo-tutkimusryhmällä oma asennus (light.onki.fi)

● Mikkelin AMK:lla koekäytössä

● Oslon yliopiston kirjastolta tullut parannusehdotuksia

● Esittely tulossa SWIB14-konferenssissa (Semantic Web in Libraries) 
Bonnissa ensi viikolla (3.12.)



AGROVOC-selain

http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/search

http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/search
http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/search


Uutta YSOn ja muiden 
ontologioiden 
kehityksessä



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

YSOn ylärakenne uudistettu
▪ Raportti YSOn ylärakenteen uudistuksesta on julkaisu

▪ http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0347-5
▪ YSOn ylärakenteen uudistus selkeyttää ylärakennetta ja 

muuttaa sen lähemmäs kansainvälisiä standardeja

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0347-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0347-5


KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Ontologiakehitys laajenee

▪ Museo 2015 -hankkeessa ryhdytään jälleen kehittämään 
Museoalan ontologiaa (MAO/TAO)

▪ Kaunokirjallisuuden ontologiaa (KAUNO), joka pohjautuu 
Kaunokki-sanastoon, ryhdytään kehittämään Helsingin 
kaupunginkirjastossa

▪ Sekä MAO että KAUNO ovat olleet vuosia päivittämättä, joten 
ylläpidon järjestyminen on tervetullut uutinen



Finton tiekartta
ja suunnitelmat 2015-



✓ Ontologiapalvelu pystytettiin Kansalliskirjaston hallintaan ja aloitti pilottitoimintansa
✓ Selvitettiin laajalti ontologioiden käyttöä Suomessa sekä niille esitettyjä odotuksia ja toiveita
✓ Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) tila selvitettiin ja luotiin kehittämissuunnitelma
✓ YSOn ylläpito ja kehitystyö Kansalliskirjastossa aloitettiin sisältäen ruotsinkielisen ylläpidon sekä 

englannin käännöksen ja siltaamisen Library of Congress Subject Headings (LCSH) -sanastoon

2013

2014

2015

Finto-projektin tiekartta 2013 – 2017

➢ Finton taustalla toimivasta Skosmos-ohjelmistosta julkaistaan 1.0 versio
➢ Pilotoidaan KDK:n nimitietopalvelua Fintossa (Finna, AHAA)
➢ YSOn käsitteiden kehitys 2/3 valmis ja englanninkäännös valmis
➢ Suunnitelma URI/URN-tunnisteisiin siirtymisestä auktoriteettien osalta Melindassa 

(Melinda)
➢ Verkkosanasto VESA lakkautetaan ja sen käyttö ohjataan Fintoon
➢ Ontologioiden ja linkitettyjen sanastojen hyödyntäminen ja käytettävyys (Finna, AHAA, 

Museo 2015)

➢ Finto-palvelua kehitetään kentän tarpeiden mukaan
➢ Siirrytään YSOon Fennicassa ja Melindassa (Melinda, Kilda)
➢ YSOn läpikäynti on valmis
➢ Ontologiapilvi KOKOn kehitys tiivistyy ja sille luodaan apuvälineitä

✓ Finton uusi ulkoasu julkaistiin ja ONKI-palveluun tulevat rajapintakutsut ohjattiin Fintoon
✓ Palvelun nopeus ja luotettavuus kehitettiin vaadittavalle tasolle ja luotiin kehitystä tukevat 

yksikkötestit
✓ YSOn ylärakenne uudistettiin ja YSOn systemaattinen kehittäminen aloitettiin
✓ YSOn englanninkäännös saatiin valmiiksi aiemmin kääntämättömien osalta

Projekti
alkaa

Finto-
palvelu
aloittaa

Etapit

Integraa-
tio KK:n
järjestel-
miin al-
kaa

Integraa-
tio orga-
nisaatioi-
den si-
sällä

2016

Organi-
saatioi-
den väli-
nen inte-
graatio

2017

➢ Eri organisaatioiden tietovarantoja aletaan linkittämään ontologioiden 
kautta

➢ KOKO vastaa sille asetettuja vaatimuksia



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Projektin nimi muuttuu Finto-projektiksi
▪ ONKI-projektista Finto-projektiksi

▪ Alun perin palvelun nimeksi ajateltiin ONKIa
▪ Aiheuttaa sekaannusta

▪ Nimi muuttuu myös muualla
▪ Wiki, sähköpostilista, jne



Kiitos

onki-posti@helsinki.fi
osma.suominen@helsinki.fi

tämä esitys: http://tinyurl.com/assem-finto
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