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Kestävä kehitys ja metatieto 

 Kestävä kehitys on tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä, 
pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta, ekologisuutta, 
ekonomisuutta, tulevaisuus-suuntautuneisuutta jne. 

 Kestävä kehitys sopii kuvaamaan kirjaston 
yhteistyöhön perustuvaa toimintaa ”yhteisen hyvän” 
tuottamiseksi 

 Metatieto on kirjaston olemassaolon perusta; 
metatieto linkittää tiedonhakijan tietoon 

 Metatiedon tuotannossa pyrittävä kestävään 
kehitykseen 



Luetteloinnin muutos 

 Luetteloon merkitsemisestä metatiedon tuottamiseen 

 Kuvailuformaatin kenttien täyttämisestä  
tietoaineiston kuvailuun 

 Tiedonhaun näkökulman ja kansainvälisten 
standardien korostuminen 

 Rakennemuutos kolmella tasolla: 
- metatiedoissa 
- metatietomaailman rakenteissa 
- metatiedon tuotantoprosessissa 

 



Metatietomaailman osa-alueita 

TIETOMALLIT:  
FRBR, FRAD, FRSAD 

TUNNISTEET (URIT): 
ISTC, ISNI, ISBN, ISSN, URN, CoolURI 

SANASTOT/KUVAILUSTANDARDIT/REKISTERIT: 
RDA, ISBD, YSO/YSA, OMR, VIAF 

RAKENNE/FORMAATTI: 
RDF, OWL, MARC21 

AP/JÄRJESTELMÄ 



Funktionaalinen tietomalli 
 analysoi metatietoelementtejä tiedonhaun funktioiden 

– löytämisen, tunnistamisen, valitsemisen ja käyttöön 
saamisen – näkökulmasta 

 pyrkii varmistamaan metatietojen 
tarkoituksenmukaisuuden tiedonhaun kannalta 

 3 mallia: 
- FRBR = Functional Requirements for Bibliographic 
Records 
- FRAD = Functional Requirements  for Authority Data 
- FRSAD = Functional Requirements  for Subject 
Authority Data 



Metatiedon rakennemuutos 

 FRBR-malli rakentuu entiteeteille ja niiden välisille 
suhteille 

 Nykyisen tietueen rakenteen ja tietuejaon muutos 

 Tietty tieto tallennetaan vain kerran 

 Ontologisen rakenteen lisäarvona suhteiden 
periytyvyys 

 Nykyisestä litteästä ja lineaarisesta luetteloinnista 
moniulotteisempaan ja hienojakoisempaan 
metatiedon tuotantoon 

 



Kansainväliset kuvailustandardit 

 Kansainväliset kuvailusäännöt tekevät metatiedosta 
yhteismitallista ja laadukasta 

 Nyt käytössä perinteinen näyttöstandardi ISBD 
(International Standard Bibliographic  Description), 
joka tukee MARC21-kuvailuformaattia 

 Tulevaisuudessa käyttöön entiteetti/relaatio-malliin 
pohjautuva sisältöstandardi RDA (Resource 
Description and Access) 

 RDA ohjaa tuottamaan rakenteistettua, linkitettyä ja 
sisältölähtöistä metatietoa 

 

 



Kuvailuformaatti ja RDA 
 RDA ei pakota heti luopumaan perinteisistä 

kuvailuformaateista 

 Pitkällä tähtäimellä RDAn käyttöönotto (tai 
metatietotuotanto yleensä) ilman kuvailuformaatin 
(tietomallin) nykyaikaistamista ei ole järkevää 

 Uuden bibliografisen tietomallin kehittelyä USAssa: 

http://www.loc.gov/marc/transition/index.html 

http://www.extensiblecatalog.org/  

 Suomessa tietomallin uudistuminen sidoksissa 
kirjastojärjestelmän muutokseen 

http://www.loc.gov/marc/transition/index.html
http://www.extensiblecatalog.org/


Linkitetyn datan rakenne 
 Entiteetti/relaatio-mallin mukainen RDA-metatieto 

mallintuu hyvin linkitetyksi dataksi RDF-skeemaan 
(Resource Description Framework) 

 RDF on semanttisen webin kielioppi, joka kuvaa kaiken 
triple-rakenteina:  
subjekti – predikaatti – objekti 
(RDA: entiteetti – elementti – elementin arvo) 
(Esim. teos – nimeke – Sinuhe egyptiläinen)  

 RDF mahdollistaa kirjastometatiedon avaamisen verkkoon 
muodossa, jota eri sovellukset pystyvät hyödyntämään   

 Metatiedon avaaminen linkitettynä datana tehostaa 
metatiedon yhteiskäyttöä ja tiedonhakua 

 

 



Linkitetty data ja MARC 

 MARC-muotoisen metatiedon mallintaminen 
linkitetyksi dataksi haasteellista tietuesidonnaisuuden 
vuoksi:  kentät eivät aina edusta itsenäisiä 
tietoelementtejä 

 MARC on lähempänä näyttömuotoa kuin rakenteista 
tai koneluettavaa dataa 

 Vaikka MARC-formaatissa ei linkittäminen (suhteiden 
muodostaminen entiteettien välille) ole aina helppoa, 
on kirjastodata jo nyt ”linkitettyä dataa” 



Tunnisteet ja konekielisyys 
 Tunnisteiden avulla linkitetyn datan 

- entiteetit identifioidaan 
- elementtien arvoista tulee kielineutraaleja 
- metatiedosta tehdään konekielistä 

 Konekielisyys  edellyttää triplen subjektin (entiteetin) 
ja predikaatin (kuvailuelementin) ilmaisemista aina 
URI-muodossa (Uniform Resource Identifier) 

 Konekielisyys tukee metatiedon automaattista 
linkittymistä ja siten kattavampien hakutulosten 
saantia 



Tunnistejärjestelmät 
 Tunnistejärjestelmät ovat  sanastojen ohella keskeisiä 

kansainvälisiä metatietovarantoja 

 lisäävät metatietojen luotettavuutta pysyvän 
organisaation (ja tietokannan) kautta 

 Funktionaaliset mallit ja globaalit tunnisteet ovat 
osittain yhteentoimivia, esim.: 
- ISTC (International Standard Text Code) 
teos/ekspressio-entiteettiin liittyvä tunniste 
- ISBN (International Standard Book Number) on 
manifestaatioentiteettiin liittyvä tunniste 
- ISNI (International Standard Name Identifier) on 
henkilöentiteettiin liittyvä  tunniste 

 



Elementtien tunnisteet 

 Kuvailuelementin vakioitu arvo ilmaistaan 
elementti/arvo-parina:  
esim. RDAn elementin tallennetyypin arvo CD 
http://rdvocab.info/termList/RDACarrierType/1013 

 Sanasto, johon termi kuuluu, ilmastaan nimialueena 
URIssa ja linkki johtaa termin määritelmään 

 RDA-sanasto sijaitsee avoimessa metadatarekisterissä 
(Open Metadata Registry): 
 http://metadataregistry.org/  

 Globaalit RDA-URIt myös suomalaisten 
kuvailutermien tunnisteiksi 

 

 

http://rdvocab.info/termList/RDACarrierType/1013
http://metadataregistry.org/


Sanastot 
 Kahdenlaisia sanastoja linkitetyssä datassa:  

- elementtisanastoja, kuten RDA ja ISBD 
- arvosanastoja, kuten YSA ja VIAF 

 Hajautetussa metatiedon tuotannossa pyrittävä 
yhteisten kansallisten tai globaalien sanastojen 
käyttämiseen: 
- yhteiset elementtien arvot (esim. auktorisoidut 
nimimuodot) laajentavat hakutuloksia 
- samojen kuvailuelementtien käyttö helpottaa 
tiedonhakupalveluiden rakentamista 



Metatiedon yhteentoimivuus 

 Tarve erilaisten sanastojen yhteismitallistamiseen sekä 
metatiedon yhteistuotantoa että tiedonhakua varten  

 Eri sanastojen mukaisten metatietojen esittäminen 
RDF-muodossa vähentää sovellusprofiilissa 
vaadittavaa yhteismitallistamista 

 Mappaukset eri sanastojen termien välillä voidaan 
esittää tripleinä RDF-skeemassa 

 Mappauksia ja indeksointeja haittaa eri sanastojen 
termien semanttiset eroavuudet 



Metatiedon yhteiskäyttö 
 Tavoitteena avoin tuotantoympäristö, jossa voi 

hyödyntää nykyistä joustavammin avoimia sanastoja, 
rekisterejä ja valmiita metatietosettejä osaksi kuvailua. 

 Ideaalissa metatietomaailmassa kunkin maan avoimet 
metatietovarannot luovat aukottoman toisiinsa 
linkittyvien metatietojen verkoston eikä metatietoja 
tarvitse kopioida tietokannasta toiseen. 

 Informaatioketjun eri toimijoiden – mm. 
julkaisijoiden, kirjastojen, tutkijoiden – lisääntyvä 
yhteistyö metatiedon linkittämisessä tulee 
tehostamaan metatiedon tuotantoa ja luomaan uusia 
näkökulmia tietoon. 

 



Metatiedon kestävä kehitys 
 Metatiedon kehittämisessä pyrittävä globaaleihin 

ratkaisuihin ja standardointiin 

 Funktionaalisen tietomallin käyttäjälähtöisyys 

 Entiteetti/relaatio-mallin ontologiarakenteen 
ekonomisuus 

 Pysyvät tunnisteet metatiedon toiminnallisuuden 
lisääjinä 

 Yhteiset sanastot ja rakenteet metatiedon 
yhteentoimivuuden varmistajina 

 Avoin kansallinen ja kansainvälinen 
metatietoyhteistyö kestävän kehityksen edellytyksenä 



Kiitos! 

marja-liisa.seppala [at]helsinki.fi 


